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En el camp de la «tonadilla»
Una antiga cançó de bressol
[XISTEIX en la Biblioteca Municipal de Madrid un immens cabal,
molt difícilment explorat, de música manuscrita produïda en
el segle x v m . Solament de "tonadilles" n'hi ha unes dues mil;
figurant entre llurs autors el català Pau Esteve Grimau.
Aquestes "tonadilles" són documents vius (però enterrats, esperant solament el seu lliberador) de la nostra música lírica en la segona meitat del
segle x v i n . I com que en aquestes produccions entrava abundosament la
música popular espanyola llavors imperant, això fa que augmenti llur interès no solament en l'aspecte artístic i històric, sinó també en el folklòric.
F a un quant temps que em dedico a examinar aquest copiós arsenal
inèdit encara de la Biblioteca Municipal; i animat pel propòsit de reconstruir algun dia aquest aspecte de la música espanyola, recullo els números
originals que judico més inspirats, o més característics, o que millor responen a la música popular d'aquell temps.
Entre les composicions que es troben en aquest darrer cas, figura una
cançó de bressol, delicada en la seva línia melòdica, i sens dubte transportada fidelíssimament al teatre per a esplai del públic. Aqueixa cançó pertany
a la "Tonadilla a 5, de Dos Gailegos, un viejo, una tnujer i su tnajo", com
expressa en la portada de la partitura de veus i baix, o Tonadilla del Gurrumino, com es consigna a la capçalera de diverses particel·les, sens dubte
per abreujar feina i temps. Amb lletra manuscrita porta la data, "Ano de
1762". Com que no esmenta el nom del seu autor hem de judicar-la anònima, per bé que podríem atribuir-la o a Misson o almenys a un dels comptats músics que contemporàniament conrearen aquest gènere teatral. L a instrumentació comprèn violins primers i segons, flautes i oboès alternats,
trompes i baix. E l s personatges són un gallec, una gallega, un "majo", una
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"maia" i un vell. Els gallecs estan al servei dels ^'majos". E l vell desempenya un paper desairat, però de gran força còmica.
Després de la introducció orquestral, els criats canten un duo amb
caient de gallegada, per a dir-se unes amoretes aprofitant l'absència de llurs
senyors. Seguidament el vell canta una melodia amb moviment viu, la lletra
de la qual diu així:
" E l juicio me ha de quitar,
si estoy con esta mujer.
Me hace fregar — me hace barrer,
me hace limpiar — me hace coser.
L a he de matar — me he de vengar.
Me ha de témer.
Pero no, que es hermosa,
muy linda y preciosa.
Mas morirà. — Mas morirà."
Segueix un "recitat" de 25 compassos en "allegro", en el qual la
"maja" anuncia que se'n va a missa, i dirigint-se a l'home que acaba d'entonar l'expressada cançó amb el precedent text literari, li parla així:
—"Mientras vuelvo, tome ese nino, y sirva de algo el viejo".
Submís el "vejete" (com el denomina aquí la partitura), recull l'infant
en sos braços i li canta la referida cançó de bressol, la qual és acompanyada
per la corda, excloent la fusta i les trompes de T'orquestreta".
He recollit aqueixa melodia amb la major fidelitat quant a la part vocal, però he modificat la quadratura mètrica que en l'original apareix con.
desencaixada, i he compost un acompanyament harmònic, utilitzant alguns
dels elements indicats en aqueixa producció del 1762 i tractant-los amb màxima llibertat.
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E n oferir a la REVISTA MUSICAL CATALANA aquest modest treball resultat de les meves investigacions a la Biblioteca Municipal de Madrid, espero continuar mostrant als llegidors d'aqueixa dilecta REVISTA variades mostres de la cançó popular del segle x v m recollides totes elles en les fonts de
la música lírica conreada per tonadillers il·lustres, entre els quals va destacar-se el català Esteve, d'igual faisó que en el mateix segle es manifestà el
català Soler en el conreu de la música de cambra, i triomfà altre català,
el famós Terradellas, conreant l'òpera en la qual gaudi de renom mundial
durant força temps.
JOSEP

SUBIRÀ

Notes històriques sobre la música religiosa a la
Parròquia de St. Just i St. Pastor, de la ciutat
de Barcelona
(Acabament)
Diversos documents hem trobat referents a la música religiosa d'aquesta Parròquia els quals, encara que no poden ésser classificats en cap de les
anteriors seccions, creiem que val la pena de donar a conèixer pel seu innegable interès.
E l primer d'aquests documents és el curiós llegat d'una noble dama barcelonina. Diu així: " L a Senyora dona Anna de Requesens Capllonch y
de Montanyà deixà y llegà als Pares de Betlem o del Golegi de la Companyia
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de Jesús de esta ciutat 100 lliures de renda quiscun any ab obligació de haver de pagar tots anys a la present obra 12 lliures en ajuda de costa de
la musica y menestrils de las matinas de la festivitat de Nadal ques diuen
a la mitja nit y del Ofici major de dit sant dia. Consta del testament de dita
noble senyora en poder de Lluis Jorba, notari públic de Barcelona als 30
Abril 1583". (Llibre de Notas I . pàg. 67).
Algunes de les notes corresponents a la present secció parlen de l'adquisició, conservació i millorament dels llibres de chor alguns dels quals
són conservats en l'arxiu de la Comunitat d'aquesta Església.
" A 18 Juliol 1646 per onze pergamins han servit per lo llibre de
chor 2 Iliuras". (Llibre Major Obra, núm. 5, fol. 175).
" A 22 Juliol 1646 a T . Cosco havem pagades per haver escrit 22 fulles
del Ofici de Sant Pacià posant-lo en solfa sobre pergamí 10 lliures". (Llibre
Major Obra, núm. 5, fol. 176).
" A 24 Octubre 1638 a Miquel Paysa, llibrater per tornar a enrordonar y posar fusta y cuyro a un llibre de chor gran 1 lliura 4 sous". (Llibre
Major Obra, núm. 5, fol. 93).
" A 23 Desembre 1657 a Miquel Paysa, llibrater per un llibre gran de
chor havem comprat per la present Iglesia 18 lliures". (Llibre Major Obra,
núm. 6, fol. 76).
L a festivitat del Corpus es celebrava en aquesta Església amb tota solemnitat. L a processó recorria els principals carrers de la Parròquia i tots
els feligresos contribuïen amb el seu concurs a l'esplendor de la solemnitat
religiosa. E n molts carrers es guarnien capelles en les quals els menestrils
i els cantors executaven composicions religioses. Vegi's els rebuts següents:
" Professó de Corpus — Als menestrils per completes de la vigilia, ofici y
professó, 2 lliures, 8 sous. Als cantors per la mateixa rahó, 2 lliures 6
sous — A l Mestre Ribera ab tres altres per musica sorda o baixa, 1 lliura
11 sous". (Llibre Major Obra, núm. 1. Any 1581).
"Professó de Corpus — Als dos escolanets de cotas bla vas, 1 sou cada
u, dos sous — Als siegos sonen davant la custodia 1 lliura 8 sous — A l
mestre de cant per la cantoria, 2 lliures 8 sous — A la cobla dels menestrils,
3 lliures". (Llibre Major Obra, núm. 5, fol. 78. Any 1644).
E n moltes festes religioses d'aquesta Església, segons resen els documents, s'encarregava la música als cecs. Ja hem vist en tractar dels organistes d'aquesta parròquia que moltes vegades eren nomenats per a l'exercici
d'aquest càrrec alguns músics faltats de vista fins que a l'any 1626 fou
acordat corregir aquest abús. Però en les processons de Corpus i del combregar general que se celebraven cada any continuaren els ceguets fent la
seva música humil constituint una de les notes més típiques de les nostres
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processons. E n la general de la Seu es conservà aquest costum fins no fa
gaires anys. Anaven vestits amb sotana i sobrepellís.
Dels d'aquesta Parròquia hem trobat el rebut següent: " Dich yo lo
baix firmat que tinch rebut del Sr. Geroni Juvan, bayner com obrer de Sant
Just la cantitat de dos lliuras setze sous, dich 2 11. 16 s. y son per la musica
del Combregar General. Barcelona als 18 de Abril de 1736 — Joan Mauri,
Procurador dels Siegos" (Rebut de l'Obra).
FRANCESC B A L D E L L Ó , PREV

Des de Madrid
Amb l'entrada de la tardor ha començat a reviure la vida musical madrilenya
que, durant l'estiu, va quedar paralitzada gairebé en absolut. Diverses entitats anuncien oficialment o oficiosa algunes tandes de concerts, però fins ara l'únic organisme
que ha donat mostres de la seva activitat és r"Asociación de Cultura Musical".
En el mes d'octubre ha celebrat tres concerts públics i dues sessions íntimes de
música moderna, en les quals s'executaren una Sonata, de Bartok; un Quartet,
de Jirek, i un altre de Hindemith. Els interpretadors d'aqueixes obres foren el Quartet Zika, el violinista hongarès Telmany i el pianista escandinau Christiansen.
Com Secretari de l'expressada Associació, el que sotscriu llegí un parlament en
la sessió intima que inaugurava les del present curs. A l referit parlament pertanyen
els paràgrafs que segueixen:
"Unes paraules, i no un discurs, per explicar el caràcter i finalitat d'aquestes
sessions intimes de divulgació. V a iniciar-les r"Asociación de Cultura Musical" durant el curs passat, amb amplitud de mires no supeditada a cap criteri estret i tancat, incloent en els programes Scriabin, Prokofieff, Strawinsky, Milhaud. etc.
" E l seu caràcter íntim no és fruit d'una "genialidad espanola". H a estat cercaí
deliberadament per les Societats de música moderna en els països centroeuropeus
començant per la que, sota els auspicis de Schònberg — el campió de l'atonalisme —
va néixer a Viena, en 1918, sota el títol " U n i ó per a execucions privades de música".
"L'impuls vital i l'instint de conservació han aconsellat tal mida de cautela. Perquè aqueixes societats fomenten una transformació en l'essència i forma de les noves composicions. Contrastant amb l'estil melòdico-harmònic avui predominant, es persegueix una neopolifonia anharmònica. Contrastant amb la mètrica periòdica que donava el patró per a la confecció de les frases musicals, es fan tanteigs encaminats
a crear poliritmiques asimètriques i a destruir tota repetició normal. En lloc dels
sistemes tonals fins fa poc imperants (amb escales les notes de les quals posseeixen
funcions especifiques: tònica, dominant, sensible, etc, imposant determinats enca-
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denaments i cadències als acords) l'atonalitat vigent aferma l'imperi de l'escala cromàtica, donant a cada una de les seves dotze notes la mateixa valor, acumulant-les
capritxosament, i encara de vegades fent sonar aqueixes dotze notes simultàniament.
I alguns extremistes defensen el conreu d'escales bicromàtiques o amb semitons i
quarts de to, és a dir, amb la intrusió d'aqueix "so tretze" que hauria descobert un
mexicà ara, si no l'haguessin usat ja els músics grecs abans de l'Era Cristiana; i
si no l'hagués tractat teòricament i pràctica, en el segle xvi*, amb un arxicèrabal
construït especialment per a donar els vint-i-quatre sons de l'escala, aquell italià que
s'anomenava Vicentino, la qual cosa originà, per cert, una famosa polèmica en la
qual van intervenir, com àrbitres, els músics espanyols Arteaga i Escobedo; i si
no ho haguessin modernament practicat també diversos constructors com Mullendorf
amb un harmònium i Grotrian Steinweg amb un piano; i no vinguessin defensant-ho
alguns compositors com Busoni, del qual un musicògraf gens sospitós per les seves
simpaties fervoroses envers tota novetat, Paul Bekker, digué, no sé si amb seriositat
o amb ironia, que les opinions busonianes referents a aquests punts semblaven un
eco de Juli Verne. Es ben cert que Busoni ha predicat també la divisió de l'escala
en terços de to, amb la qual cosa en lloc dels dotze sons de la nostra escala se n'obtenen d i v u i t Això, portat a la pràctica, anul·laria en absolut els intervals i acords
formats amb terceres menors o sisenes majors.
"Si de la forma passem al fons, veurem que en oposició a les tendències romàntiques, líriques i subjectives dels compositors del segle x i x , aquests del x x practiquen un premeditat i incommovible objectivisme antiromàntic.
"Es comprèn, així, que tals innovacions travessin una època de tanteigs a voltes
felicíssims i en tot cas plens de promeses; però que, al mateix temps, tinguin un
marcat caràcter experimental.
" E l clam de moda — com diu l'esmentat Bekker — és "Tornem a Mozart". Una
vegada enfrontats aqueixos músics moderns amb Mozart, pretenen seguir les petjades
d'altres avantpassats, detenint-se sobretot en Joan Sebastià Bach. l'estil del qual en
certa manera preclàssic dóna la importància principal a la melodia, sense exigir,
com més tard havia de passar, que la melodia veiés en l'harmonia un element bàsic
imprescindible.
"Naturalment que el retorn ; i Mozart i a Bach no implica una imitació, sinó un
assenyalament de punts de partida per a nous i desconeguts camins que cada músic
modern procura seguir amb el seu farcell ben proveït de novetats politòniques, atonalistiques i àdhuc bicromàtiques. I alguns, oblidant aquella veritat formulada per
Lluís van Beethoven i recordada per Paul Bekker, que d i u : " E l nou i l'original broten per si mateixos, sense buscar-ho", busquen i rebusquen, per a semblar moderns,
és a dir, músics d'avantguarda. Com si el mèrit estigués a "semblar-ho" i no a
" é s s e r - h o " ; i com si, per a "ésser-ho", en tinguessin prou amb copiar cl darrer patró,
més que per propi convenciment, per la temença que utilitzant pretèrits figurins se'ls
pogués motejar d'antiquats, vulgars o cursis.
" A propòsit d'això recordaré aquí, per la seva oportunitat, una anècdota que
es pot llegir en una monografia publicada fa poques setmanes per a festejar A r nold Schònberg, el capitest de l'atonalísme, en el cinquantenari del seu naixement
"Res odia tant Schònberg — es diu allí — com una composició on el seu autor, per
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a semblar "modern", acumula dissonàncies i impossibles d'ordre formal, sense posseir facultats ni idees. Una vegada, ple d'irritació escoltant una obra d'aquella mena,
digué així:—Fixeu-vos b é ! A aquest xicot l'embruixo un dia i escriu una peça musical en do major".
" N o és d'estranyar que tals produccions es mirin pel gran públic amb indiferència, desconfiança i hostilitat; però tota persona sensitiva i raonable deu fugir de
sumar-se al gran públic, i ha de contemplar aqueixes novetats amb curiositat, respecte i simpatia. De tals intents pot brotar quelcom extraordinari, així com dels
barbotejants assaigs contrapuntistics iniciats pel discant medieval brotà el floreixement polifònic del segle x v i . A v u i existeixen ja belles obres ajustades a alguna de
les novissimes tendències.
"En totes parts, el mateix en el Vell que en el Nou Món, el públic habitual
dels concerts rebutja allò innovador i s'extasia amb el passat. Espanya no podria
constituir una excepció. P e r ò al mateix temps existeixen en totes parts societats íntimes que acullen la música novissima, i la fomenten gelosament, preparant el terreny perquè a la curta o la llarga pugui ésser compresa per tots els filharmònics. Espanya tampoc podia constituir una excepció. I per això precisament l'Associació de
Cultura Musical, fidel al titol seu i als seus propòsits, organitza aquestes sessions.
Aquells que s'interessin per conèixer els fruits de les últimes generacions musicals
podran satisfer aquí llur desig. Ço anirà familiaritzant amb certes audàcies als que
avui les troben repulsives i , per altra part, permetrà seleccionar aquelles obres menys
"compromeses", de les que aquí s'interpretin, per a tocar-les també davant del gran
públic, preparant així paulatinament aquest perquè conegui el que constitueix no solament una renovació de repertori, sinó també una renovació de tècnica, estil i inspiració musicals.
" E l curs passat celebràrem en el nostre estatge social diverses sessions intimes.
I les celebràrem sense aldarulls, sense estridències, sense cridar l'atenció sobre la
transcendència que per a la cultura musical podien tenir. En reprendre-les ara, hem
cregut molt oportú fer-les precedir d'uns quants mots que expliquin l'abast i la
finalitat de les sessions esmentades. A més hem decidit repartir programes impresos,
impulsant-nos a fer-ho un triple propòsit, ço é s : Primer, que els nostres oients puSiiin guardar un record documental dels autors i obres interpretats aquí; Segon, que
el mateix a Espanya que a l'estranger es pugui testimoniar de quina manera evita
l'Associació de Cultura Musical tot rutinarisme en traçar plans, per a la seva activitat artística; i Tercer, que d'ara endavant ningú no pugui sostenir, sense faltar obertainent a la veritat, que aquesta Associació desatenguí o desempari la música moderna.
" I ara cedeixi la lletra el seu lloc a la música".
JOSEP S U B I R A
10 novembre 1924.
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PREMIS MUSICALS

Eusebi Patxot i Llagustera
V C O N C U R S A N Y 1923. ( S E G O N A I U L T I M A

CONVOCATÒRIA)

N'Eusebi Patxot i Llagustera, pianista empordanès, natural de Sani
Feliu de Guíxols, morí en aquella ciutat el 12 de juny de 1893, a l'edat
de 47 anys.
L'ORFEÓ CATALÀ de Barcelona, associant-se als desitjós d'En Rafel
Patxot i Jubert, el qual amb aquests Premis musicals ha volgut honorar
pietosament i escaieu ta la memòria del seu difunt pare, endreça als compositors catalans i als musicògrafs en general el present
C A R T E L L
Publicat en primera convocatòria en la mateixa data de 1923
I . PREMI DE 4,000 PESSETES al millor Poema simfònic per a gran
orquestra.
I I . PREMI DE 2,000 PESSETES (extraordinari, per no haver-se adjudicat en el Concurs anterior), a la més important col·lecció, tant en quantitat com en qualitat, d'obres antigues (vocals, instrumentals o mixtes) d'autors de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló,
etcètera) anteriors a l'any 1650, no publicades en notació moderna.
Cada col·lecció haurà d'anar acompanyada de dades relatives als originals transcrits (lloc on es troben, descripció dels originals, data d'impressió
i lloc si es tracta d'originals impresos, dades biogràfiques dels autors si són
poc o gens coneguts i si se'n poden haver, etc), i d'una fotografia d'una
de les pàgines de música de cada original. Si es tracta d'impresos, deurà
també acompanyar-se fotografia de la portada.
Els compositors que concorrin al tema I del present Concurs han d'ésser de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc),
o han de tenir, quan menys, deu anys de residència en alguna de les encontrades on es parla la llengua nostra. L'ORFEÓ CATALÀ podrà exigir dels
autors premiats la documentació necessària per a justificar aquesta condició.
Els concursants al tema I I no és obligatori que siguin de naturalesa
catalana.
Les composicions no hauran d'ésser escrites de mà dels mateixos autors,
sinó de copista, procurant en elles la major claredat.
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E n publicar-se alguna de les composicions premiades, serà obligatori estampar, en el lloc més escaient, que l'obra ha estat premiada en els Conatrsos
Eusebi Patxot i Llagustera, devent així mateix precisar l'any corresponent.
E n Rafel Patxot i Jubert es reserva el dret de publicar aquelles composicions premiades que bé li sembli, retenint del producte de la llur venda
les despeses de publicació i deixant a benefici dels autors els rendiments successius.
L'ORFEÓ CATALÀ es reserva el dret de fer executar, sempre que vulgui,
les composicions premiades, els manuscrits de les quals passaran a formar
part del seu Arxiu-Biblioteca i en cap cas no podran sortir-ne. S i l'autor
d'alguna de les obres premiades en desitja còpia, I'ORFEÓ CATALÀ la farà
treure, essent-ne la despesa a càrrec de l'autor.
L a propietat de les obres premiades queda a favor de llurs autors
E s protestatiu del Jurat el deixar d'adjudicar els premis, en tot o en
part, per raó del magre valer de les obres presentades.
Les composicions s'enviaran a I'ORFEÓ CATALÀ (carrer Alt de Sant
Pere, núm. 13) a nom de Joan Salvat, Secretari dels Concursos Eusebi Patxot i Llagustera, i cada una d'elles portarà un lema. Les que optin al tema I
hauran d'ésser rigorosament inèdites.
T E R M E D ' A D M I S S I O : Fins per tot el dia 15 d'agost de 1925.
E l veredicte del Jurat es farà públic el dia 1." de desembre de 1925
Per conèixer els autors premiats quan es publiqui el veredicte del Jurat,
aquest demanarà l'enviu d'uns quants compassos de la composició premiada,
acompanyats del nom i residència del guanyador del premi. E l s autors premiats seran degudament convocats a recollir els premis en una data compresa dintre dels tres mesos següents a la publicació del veredicte. E l s compositors que, en circumstàncies normals i havent estat convocats per tres
vegades, no es presentin a recollir els premis dintre els tres mesos assenyalats, s'entendrà que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es retornaran a llurs autors durant els tres
mesos següents a la publicació del veredicte, mitjançant la presentació del
lema i els sis primers compassos. Les que no es retirin durant el dit terme.
I'ORFEÓ CATALÀ es desentén del compromís de guardar-les.
Formen el Jurat els mestres següents:
LLUÍS MILLET (designat per I'ORFEÓ CATALÀ). — VICENS M.* DE G I BERT (designat per E n Rafel Patxot i Jubert). — JAUME PAHISSA (designat
pel Sindicat Musical de Catalunya).
Barcelona, 1." de desembre de 1924.
JOAQUIM CABOT.
President de l'Orfeó

Català

PASQUAL BOADA,
Secretari de l'Orfeó

Català
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Concurs Nacional d'Operes de la
"Societat del Gran Teatre del Liceu"
La "Societat del Gran Teatre del Liceu", un dels fins primordials de la qual és
el foment de l'art liric a Espanya, es proposa celebrar grans concursos nacionals
d'òperes donant a conèixer, en el Gran Teatre del Liceu, les obres inèdites premiades de compositors espanyols, i a aquest fi, convoca el
Primer concurs nacional d'òperes
de la Societat del Gran Teatre del Liceu

CARTELL
Premi de cinc mil pessetes, a la millor òpera inèdita en tres o més actes.
Premi de dues mil pessetes a la millor òpera inèdita en un o dos actes.
Les obres premiades seran representades en el Gran Teatre del Liceu, amb la
deguda propietat, dintre de la temporada 1925-1926.
Podran pendre-hi part solament els compositors de nacionalitat espanyola, domiciliats o no a Espanya.
Amb la partitura de les obres s'haurà d'acompanyar una reducció per a cant 1
piano, pregant-se en elles la major claredat.
La lletra podrà escriure's en qualsevol idioma regional d'Espanya acompanyantse en aquest cas una traducció al castellà. N o caldrà acompanyar la traducció rítmica
del llibret.
La propietat de les obres queda dels seus autors.
El termini d'admissió acaba el dia trenta d'abril de 1925. Les obres deuran entregar-se a la Majordomia de la Societat, carrer de Sant Pau, núm. 1 bis, Barcelona,
sense cap indicació relativa al seu autor.
El fall s'anunciarà públicament en el curs del mes de juny de 1925.
Per a conèixer els autors, el Jurat farà enviar alguns compassos de la composició premiada, acompanyats del nom i residència de l'autor. Les composicions no premiades deuran retirar-se dintre d'un mes de publicat el veredicte i es retornaran mitjançant la presentació del títol de l'obra junt amb els vint primers compassos del
primer acte.
Constituiran el Jurat: President, el de la Societat del Gran Teatre del Liceu;
Vocals, dos mestres directors de Barcelona, dos mestres directors de Madrid, dos literats i un crític musical; Secretari, el de la Societat del Gran Teatre del Liceu.
Barcelona, 30 d'octubre de 1924.
Per A . de la J. de G. de la Societet del Gran Teatre del Liceu,
El Secretari,
Pere Soldevila i Grau
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Orfeó Català
UN SEGLE DE MUSICA A BARCELONA
{Antecessors de Clavé—Clavé—Successors)
Abans d'entrar en el comentari d'aquest concert que va celebrar-se al Palau de
la Música Catalana el dia 16 de novembre, volem cedir la paraula al mestre Lluís
Millet, el qual en l'exordi escrit expressament per al programa d'aquell dia, s'expressava en els següents termes ben justos i eloqüents:
"Segurament algú trobarà excessiu, en relació amb el programa, el titol que
havem donat a aquest concert; però nosaltres no n'havem trobat d'altre que més
s'aproximés a la idea que ens ha guiat en formular-lo, que ha estat la de centrar la
figura de Clavé entre l'ambient musical de Barcelona que precedí l'eclosió del seu
geni musical popular i l'escola choral catalana que, apoiant-se en la seva obra de
creació del nostre art choral, s'ha desenrotllat en els nostres dies irradiant la cultura
musical de la ciutat cabdal de Catalunya.
"En veritat que dins la durada que pot tenir un concert no h i ha espai per a
donar idea completa de les diverses manifestacions i dels diferents matisos que han
caracteritzat una època artística, però si que, prenent els trets més característics i
expressius, es pot resumir en certa manera el camí recorregut i donar idea del desenrotllament de les modalitats sentimentals i tècniques dintre el temperament, idiosincràsia i idealitat de raça.
"Havem cregut que, per a donar idea de l'ambient musical que regnava a Barcelona a últims del divuitè segle i al començament del dinovè, no podíem escollir
autor més representatiu que Ferran Sor (1), llavors joveníssim i posteriorment de
gran anomenada mundial.
"En Sor, havent sortit de l'Escolania de Montserrat, regida pels PP. Viola i
Casanovas — ambdós, sembla, de tendències musicals clàssiques — passava la seva mi nyonia a Barcelona, frisós de donar mostra de les seves extraordinàries aptituds musicals component una òpera. Per això, no tenint ni trobant llibret per a musicar (qui
s'havia de fiar d'un minyó de 16 anys?), prengué un llibre que j a havia estat posat
en solfes molt desgraciadament segons el seu parer, i , expandint tota la seva ardència i il·lusió jovenívola, compongué la seva òpera // Telemaco neWIsola di Calipso,
que, estrenada l'any 1797 en el nostre Teatre Principal, obtingué gran èxit.
"Aquella era l'època de la viva influència de l'Escola Napolitana; les òperes de
Paesiello i de Cimarosa eren les més representades en el nostre Principal, i aquesta
música fou, doncs, la que colpí la jove imaginació del nostre músic, ben preparat
per a copsar-la amb les ensenyances que havia rebut dels seus mestres montserra(1) Emprem el nom de Sor, perquè així es signava en l'edició de les seves obres i
fins en la seva correspondència particular, encara que en la fe de baptisme, arxivada a
la Seu de Barcelona, consta amb el de Sors.
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tins. Es sabut que Paesiello i Cimarosa donaren la forma de l'òpera italiana contemporània, que Mozart sublimà amb les seves immortals creacions.
" E l Telewaco, de Sor, ens dóna, doncs, una imitació fins a cert punt innocent,
però feta amb frescor de jovenesa i amb gran intel·ligència, de la música forastera
que llavors regnava a Barcelona.
" L a primera ària que donem en el programa, en el quadern manuscrit d'on l'havem extreta, no consta el personatge; però, per la clau en què està escrita i per la
tessitura, l'atribuïm a Mentor. Es una simple melodia apreciable per una ingenuïtat
ben escaient. L'ària d'Eucaris (per a sopran) descriu els encisos i l'aura afalagadora
de l'illa de Calipso i és tota impregnada d'un classicisme delicat i tendre. Es una
pàgina que podria passar com obra de Mozart, encara que d'aquest no es representà
a Barcelona l'òpera Cosi fan tutte, la primera que aquí es donava a conèixer, fins
l'any següent del Telentaco. Aquesta ària enllaça amb el recitatiu i ària de Mentor, de
pretensions j a més enlairades i que demostra el gran temperament i la jovenívola
força de Sor. Mentor, en respirar l'aire encantat de l'illa, tem la seducció del seu
protegit Telemaco, que ell guarda amb les ales de la sabiduria; i planyent-se'n en el
recitatiu, en l'ària aixeca el seu esperit amb el clam de la seva protecció potent i invencible. Aquesta música de Sor és art tot ell influït d'imitació, però porta sinceritat
i una musicalitat desperta. Es la jove Barcelona rebent a cor obert les primeres emanacions de la fetillera música del cel d'Itàlia.
" E n Sor, de Barcelona volà a l'estranger i allí desplegà el seu ingeni musical com
a guitarrista i com a compositor, guanyant un nom famós per tota l'Europa. E l l ha
quedat com l'autor verament clàssic de la guitarra i fóra hora de cercar i fer sentir
les seves obres grans que compongué per a l'escena, en les quals es troben, amb seguretat superbament desenrotllades, les seves extraordinàries aptituds demostrades en el
seu jovenissim Telemaco.
"Mozart no arrelà a Barcelona. Cosi fan tutte es donà dues temporades (1788
1789) i fins a mig segle següent no es donà el Dott Giovanni. Cap més òpera no es
representà del singular inefable mestre en tota aquella època. Rossini féu rodar el
cap a tot el món teatral, i els barcelonins no se'n salvaren pas. Se'n feren imitacions
que escoltades avui segurament farien riure. H i hagué a Barcelona l'any 1838 l'explosió, sembla, d'un geni: En Cuyàs, amb L a Fatucchiera; però nosaltres no havem
pogut trobar fins ara el rastre d'aquesta òpera famosa. Durant molts anys, el leader
de l'italianisme en la nostra ciutat fou el mestre Obiols, compositor, director d'orquestra, i que regí per molts anys el Conservatori del Liceu.
" P e r ò l'Obiols representava un matis avançat de l'italianisme; abandonant Barcelona després de fets els seus estudis amb el mestre Vilanova, fou a Itàlia deixeble i
fins íntim de Mercadante, considerat el músic italià avançat de l'escola. Els nostres
avantpassats hi veien el músic savi i profund en la tècnica. L'Obiols fou son profeta
a Barcelona, i pels càrrecs que ocupà en la nostra ciutat imposà el seu criteri a
l'ambient musical barceloní. EI mestre posseïa ferma la tècnica italiana i estava
dotat d'una abundosa vena melòdica... D'ell figura en aquest concert una romança de
bona factura i d'escaient melodia dintre el gènere.
"L'Obiols fou amic i potser guia, en la composició, del nostre Clavé. Aquest admirava el mestre i el mestre no podia menys d'apreciar la vena melòdica i frescor
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de les inspiracions claverianes, i ho demostrà escrivint una cantata elegiaca a honor
del nostre cantor popular en esdevenir la seva mort.
"En Clavé descentrà l'italianisme. el portà al poble i el redimi amb la cançó
frescal i ingènua, barrejant-lo o fusionant-lo amb els diferents corrents musicals que
llavors privaven a Barcelona; l'italianisme, el vulgar de danses i cançons del baix
poble i el del purissim cant tradicional genuí, que el nostre venturós Renaixement
exalçava i honorava per veu dels nostre preclars intel·lectuals, els quals, deixondits
pel romanticisme, esdevingueren els patriarques de la resurrecció del sentiment
conscient de la nostra ànima. En Clavé ho fongué tot en la simplicitat i claredat del
geni i creà la seva obra transcendent, popular, artística, social i patriòtica, donant la
fórmula del nou cant de comunió sentimental de la nova Catalunya.
"En aquest programa consta l'única cançó individual que coneixem del nostre
cantor, L'enyorament. Sabem que ell l'acompanyava amb la guitarra; per això, comptant amb la bona voluntat i intel·ligència del notable guitarrista senyor Romea, la
donem en aquesta forma d'acompanyament tan característica.
" L a dansa, que fou la forma en la qual s'esplaià sovint el nostre cantor, ens
dóna l'element de procedència vulgar que ell també redimí amb aquella espontaneïtat
i alegria tan seva i tan barcelonina alhora. L a font del roure, una contradansa que
alegrà i féu saltar els nostres avis, serveix de mostra d'aquest gènere tan característic
del nostre Clavé.
" L a segona part del programa està integrada per tres obres verament representatives del geni madur del nostre gran cantor: Les flors de maig, E l somni d'una
verge i E l s pescadors. En elles, tots els elements citats més amunt, totes les influències d'estils i època s'hi troben foses i recreades per la força de la inspiració claveriana. En elles, sempre en la modalitat verament popular, s'hi troba la delicadesa í
bonesa d'aquella ànima i la força d'un geni interpretador de la natura que el volta.
L'italianisme s'hi refresca, pren sentors idíl·liques delicades; el vulgarisme es vigoritza, prenent força de sanitud, i la cançó virginal secular catalana h i batega amb
una nova alenada; i tot plegat, dintre una simplicitat singular, està vivificat per un
sentiment del natural que a voltes, en E l s pescadors, per exemple, plasma idealment
el fons de la realitat mateixa.
"De la creació choral d'en Clavé n'ha sorgit l'obra dels Orfeons de Catalunya:
del chor d'homes, el chor m i x t ; i aquest i els nous temps han portat una nova modalitat artística choral catalana. P e r ò abans d'aquesta hi hagué intents i manifestacions
precursores del que havia de venir. En Josep Rodoreda, successor quasi immediat
d'en Clavé en els Chors Euterpenses, organitzà una choral mixta amb tendències a
una nova cultura, encara que no reeixí a llarga vida; i aquest mateix mestre inicià
també en alguna de ses composicions una forma més transcendent en la composició
d'obra choral. L a seva. L a nit al bosc, conté fragments força inspirats. L a Ronda d»
lluernes per a veus de nois, té un tipus de melodia ben característica del compositor,
d'una gran distinció i elegància. A aquesta peça segueixen en el programa unes
quantes manifestacions de la moderna escola choral catalana, que creiem de les més
representatives: el gènere de cançó popular harmonitzada, representat per dos bells
espècimens d'En Sancho Marraco i d'En Pérez Moya. i el poema choral que ho és
per dues obres mestres, que elles soles ja honoren la nostra moderna producció choral ; Don Joan i Don Ramon, de Pedrell. una de les obres més belles i fortes del plo-
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rat mestre, i L a mori de l'escolà, de Nicolau, de la qual un novissim i molt important
Diccionari editat a l'estranger, diu que tota entitat cboral del món l'hauria de tenir
en son repertori. E l programa finalitza amb la vigorosa sardana d'En Morera Empordà
i Rosselló, inspiració frescal i valenta que sembla tornar-nos a l'ambient obert i popular del gran Clave, la figura exemplar i potent del nostre renaixement musical."
Aquest mateix criteri indubtablement predominaria en aquella enorme munió
d'oïdors que esgotaren totes les entrades i localitats per fruir unes hores del mateix
encis de què fruïren els nostres avis i els nostres parcs, escoltant aquella música que
fou la seva noble delectança en els dies ja llunyans de la Barcelona vuitcentista.
Les tres seccions de I'OHFEÓ CATALÀ, sota la direcció del mestre Millet; la senyoreta Andreua Fornells, sopran; els senyors Ricard Fusté, baríton, i Alfred Romea.
guitarrista; i els mestres Salvat i Tomàs, pianistes, interpretaren el variat programa
de la faisó següent: Primera part. E l cant de la senyera, Millet; / / Telemaco neWisola
di Calipso. Ferran Sor: el senyor Fusté va cantar molt expressivament Cavalina i Recitatiu i Aria i la senyoreta Fornells, VAria amb aquella seva peculiar delicadesa i afi
nació; Minuet, i Siciliana i marxa del mateix autor, foren executats exquisidament
a la guitarra pel senyor Romea; la senyoreta Fornells estigué felicíssima en la romança // si d'amore de Marian Obiols, i L'Enyorament de Clavé, aqueixa darrera amb
acompanyament de guitarra i unes lleugeres intervencions molt escaients de les
soprans. Finalitzà la part amb la contradansa de Clavé L a font del roure, per a chor
d'homes amb acompanyament de piano, que tingué d'ésser repetida, car les ovacions
als mestres Millet i Salvat i la secció d'homes es feien inacabables.
La segona part era integrada per tres de les obres inspirades de C l a v é : Les
flors de maig. E l somni d'una verge i E l s pescadors. La gentil frescor que tant ha
popularitzat la primera, la suau delicadesa de la segona, i aquella imponderable
força descriptiva rublerta de melodies exquisides de la tercera, foren escoltades amb
un recolliment ple de fervor i entusiasme com ho haurien estat en una primera
audició, volent el públic demostrar al mestre Millet i a la secció d'homes de I'ORFEÓ
CATALÀ quant l i havia plagut escoltar l'execució d'aquelles pàgines que mai no han
de morir, mentre siguin tractades amb l'amor i el respecte que es mereixen.
A la tercera part. acompanyats pel mestre Tomàs, el chor de nois cantà Ronda
de lluernes de L a Nit al bosc, de Josep Rodoreda, i per les tres seccions de I'ORFEÓ
E l fill de Don Gallardo, J . Sancho Marraco; L a nina i el moliner, Antoni PérezMoya; Don Joan i Don Ramon, Felip Pedrell; L a mort de l'escolà, Antoni Nicolau,
i Empordà i Rosselló, sardana, Enric Morera; amb la qual finalitzà aqueixa sessió
verament històrica de la música en la nostra Ciutat. Des d'aquelles àries a la italiana
tan ingènues de Sor. fins a les genials creacions del portentós Nicolau, quin camí
gegantinament gloriós ha seguit la música catalana! I és ben remarcable que com
més la nostra música fou influïda per corrents exteriors, més efímera fou la seva
vida i menys va internacionalitzar-se. En canvi quan ha adoptat una fesomia pròpia,
i quan s'ha vestit amb els seus propis ropatges, ha triomfat magnífica no solament a
casa, sinó en els llocs de l'estranger on els valors d'altri triomfen més difícilment;
i ha afiançat la seva vida gloriosa, car com més el temps prodiga la seva obra destructora, més ella es serva incorrupta, i encara resplendeix més amb la virtut de les
coses que no moren.
J. M . i M .
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CANÇONS I MADRIGALS. — «ORFEUS» DE MONTEVERD1
Esplèndidament concorregut fou el concert que el diumenge dia 7 de desembre
va tenir lloc al Palau de la Música Catalana.
Cançons i Madrigals i Pròleg i Acte I I d'Orfcus de Claudi Monteverdi era el
programa; Andreua Fornells, Concepció Callao, Ricard Fusté, Vicens de Gibert,
Joan Salvat, orquestra i les tres seccions de I'ORFEÓ CATALA sota la direcció genera!
del mestre Millet, eren els executants.
A l'interès del programa correspongué l'auditori amb la seva extraordinària
concurrència i el seu constant entusiasme.
El mestre Millet, amb la seva paraula sempre tan clara i justa, deia en el
pòrtic del programa:
"Madrigals i cançons són dos gèneres germans que porten la mateixa sang, tenen
ia mateixa dèria. Els dos són esplai de la vida, de la vida il·luminada; il·luminada en
l'alegria o en la melangia, en el riure o en el plorar. Els dos són espurneig lluminúï
de vida humana. Els dos solament estan diferenciats per graus de cultura. La cançó
serva el primer tret. el primer raig de la font pura, sorgeixi del bosc o de la prada;
el madrigal sorgeix pels mil brocs afinats dels brolladors dels jardins magnífics
dels grans senyors refinats de cos i ànima. Els senyors d'altres temps, si el poble
cantava cançons, ells en culta germania, senyoretes i joves galants i persones assenyades, entonaven madrigals; qui fent el superius, qui l'allus, tenor o baix. A i , que
llunvans temps són aquells!
"En els madrigals, com en les cançons, cada terra fa sa guerra; Jannequin, francès, canta lleuger, clar i precis, la cançó prima i eixerida, canta el " M a i g qui ve" i
VOceUada, i tota la frescor de l'alba. Dowland, anglès, tot recollit, diu les intimitats
d'un cor enamorat, amb emoció continguda, amb batecs i sospira de sinceritat ben
nada. El nostre Brudieu s'abeura a la cançó i la subtilitza. i la torna irisada de la
llum més pura que del cel davalla, "Ulls de llum serena", " S i ve d'una mirada" que
cl cor s'enaigui- Banchieri, italià de fonda arrel, adés fa broma, adés sospira amorós, garlador i esponjós de cor i ànima. I no s'han acabat els matisos madrigalescs;
que n'hi hauria per a delectar anys sencers i variant sempre, a tota la gentada que
omple seguidament els camps futbolescos del món modern. H i han madrigals tràgics,
n'hi han de devots i fins de poca-vergonya. N ' h i han de formes les més atrevides que
es cargolen en dissonàncies i cromatismes que donarien goig (sense pena) als que
no s'espanten pels mancaments de les lleis antigues mentre portin un raig de llum
de l'esperit de l'home."
"Mestre Gibert farà sentir a l'orgue (aquest noble instrument, veu de profeta,
a i ! tan poc estimat per nosaltres) unes peces que demostraran com, al temps que el
madrigal floria, l'art de l'organista naixia; naixia amb aquell celest Palestrina qui
féu cantar als homes la tonada divina; creixia amb Guammi, del qual digué Banchieri (el dels madrigals) que fou "homo singolarissimo per vivacità de mano":
resplendint finalment ja amb tècnica viva amb l'art del famós Frescobaldi, qui fou.
sembla, el primer a presentar el desenrotllament lògic de la fuga, qui introduí en la
Toccata passatges de fantasia, qui anticipà de dos segles el tewtpo rubalo. realitzà
curiosos experiments cromàtics, i es valgué ardidament de temes populars.
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"Aquestes sonades d'orgue faran de sever vestíbul al Slüo rappresenlativo inventat per uns senyors intel·lectuals de Florència, els quals, volent ressucitar la tragèdia
grega, donaren naixença a l'òpera moderna. Ells donaren la fórmula, però fou Monteverdi qui al cos infondi la vida. Monteverdi, qui tot ho coneixia i tot ho respectava, l'antico e ü moderno, no era pedant ni orgullós i tenia una profunda genial
sinceritat. A i x i Vanlico donà forma, tremp i noblesa a ses inspiracions més atrevides vivificant la nuova musica.
" E n el pròleg de r ' · O r f e u s " , L a Música fa el pregó davant la cort del Duc de
Màntua (1607) de la representació meravellosa que va a començar. Una escaient
sonada dels instruments, escaient i pomposa, alterna amb la veu pura del personatge
simbòlic, qui, després d'afalagar l'alta alcúrnia dels espectadors i enaltir l'heroi de
la favola, invita al silenci fins a la fina gorja dels ocellets i al "dolç remoreig de l'ona
blana" (segurament Monteverdi al·ludia, amb discreció, a les nobles damisel·les que
poca diferència devien ésser tan garlaires com les dels temps... nostres). Escolteu
aquest recitat simple i expressiu, serè i bell com un fris d'un temple grec.
" E l segon acte comença amb una pastoral d'un caràcter purament idíl·lic. Or feus
acobla la seva cançó plàcida, d'un ritme característic, amb els cants i alegries dels
pastors, fins que arriba la Missatgera de la mort d'Euridicia amb sos accents punyents
de tragèdia. L'alegria s'ha tornat dolor; els cants, clams de l'ànima. La paraula,
vivificada per l'accent musical, evoca meravellosament la malastruga mort de la
dolça Euridicia. Orfeus, traspassat per la dolor que el sobta, resta atuït, sense paraula; el pes de la dissort l'aclofa. Per fi, amb sospirs, amb gemecs, esclata la seva
passió d'ànima. La dolça il·lusió de la vida, la mort l i ha robada. Mes no, que ell
baixarà fins als abismes a arrencar de les potestats infernals la seva aimada, tornarà
a fer-se-la seva i la portarà altra volta a reveure l'estelada del món obert dels homes.
I si en la lluita no pol vèncer, restarà en l'ombra de l'obscur reialme prop la dolça
amor que enyora. 1 aixecant el to, amb la passió ardida dolorosa, clama el seu comiat
a la terra, als cels i al sol que hi regna. Mai la música no ha expressat amb més
sublimitat i noblesa el crit dolorós d'una ànima enamorada. A l clam d'Orfeus respon
el chor trànsit de pietat, com veu potent de natura, que l'orquestra recull amb dolcíssima elegia com purificació i consol de l'esperit que plora!
"L'adaptació d'aquests fragments ha estat feta sobre l'edició moderna de Malipiero. Executar aquesta música tal com ho fou l'època de la seva creació, és impossible; molts dels instruments indicats per l'autor no existeixen. H i ha la feina a fer
d'acomodar els elements antics als mitjans moderns. Aquesta delicada i feixuga tasca
ha estat realitzada pel talent despert i actiu de l'amic Pujol; talment la traducció
catalana, ajustadissima al text original, no canviant ni una nota ni valor de la declamació musical.
" A m b els cants catalans de la tercera part del programa tornem a casa i als
nostres temps amb el nostre art humil, però sincer tanmateix. Cançons que ja han
demostrat que poden donar vida a un art més aristocràtic de l'esperit i que qui sap
si. com en el temps del Renaixement italià, de les cançons en nasqueren madrigals
i dels madrigals el drama líric, del nostre art d'avui en sorgirà la gran obra, coronament del nostre afany d'excelsitud; que com més alt és l'arbre, més endinsa ses arrels
sota terra.
"Cal que no ens oblidem de nosaltres mateixos si volem que els estranys s'ado
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nin de nosaltres. N i tan sols devem oblidar les veus més humils del nostre poble
com ho féu en Sor famós, qui, en època que era menyspreat tot cant indígena,
es complagué a comentar i fer mosaic alegroi dels crits de carrer de la nostra
Barcelona."
Els madrigals interpretats a la primera part foren: Pel maig qui ve, Jannequin;
Vols dir-me amor, Dowland; Ulls de llum serena i clara, Brudieu; madrigals j a coneguts i ben apreciats per l'auditori; i es donà les primeres audicions de S i ve d'una
mirada, Brudieu, tendra queixa amorosa, com un sospir ple de delicadesa; i de Banchieri. Comparsa de camperols, d'un joiós i subtil humorisme; Madrigal a un dolç
rossinyol, pura melangia convertida en notes delicioses, i Contrapunt bestial improvisat, una superba sàtira construïda amb tanta malícia al·lusiva com desimboltura i
traça en el tractat de les veus.
El públic que havia celebrat l'execució de cada un dels esmentats madrigals
amb sos insistents aplaudiments obligà al mestre Millet a executar aquest darrer
per segona vegada.
El mestre Gibert, el talentós i conegut organista, fou encarregat de situar l'auditori, amb obres d'autors contemporanis de Monteverdi. al qual precedien; executant a
l'orgue, amb aquella seva competència, seguretat i expressió, Ricercare, Palestrina;
Cansone delta " L a Guamina", Guammi; Toccata, Frescobaldi, obtenint tan espontanis com merescuts aplaudiments.
Seguidament es donà la primera audició del Pròleg i Acte I I d'Orfeus, de Monteverdi.
L'execució que cabé a aquest preat joiell de la música clàssica, procedent de
la 17* centúria, fou objecte d'una ovació memorable. La senyoreta Fornells en
L a Música i Un pastor sabé matisar polidament les innombrables belleses que en
les pàgines a ella confiades hi havia. E l senyor Fusté en Orfeus tingué nobles accents,
ia en la joia j a en el dolor, plens de dignitat i justesa. La senyoreta Callao en L a
Missatgera estigué sublim d'expressió, causant una veritable emoció aquells seu*
accents plens de patètica grandesa. Els senyors Torra, Samsó i Lópe2, en E l s Pastors,
molt justos i equilibrats. E l mestre Gibert en l'orgue prestant-hi amb tot encert la
seva valuosa cooperació. El mestre Salvat en el clavicèmbal (un magnífic clavicèmbal
que don Lluís Guarro tingué la gentilesa de cedir per a aquesta audició) estigué
felicíssim polsant ben pulcrament aqueix noble ensems que poc prodigat instrument.
L'orquestra sempre amatent i justa a les indicacions del Mestre. L'ORFEÓ CATALA
amb aquella fe i entusiasme ja per tothom tan reconeguts. I el mestre Millet acoblant a tots, guiant a tots per aquells camins beneïts de l'emoció, amb el mateix amor.
respecte i unció amb què aquells primers vidents emmenaven les multituds vers la llum
d'aquell ideal del qual eren apòstols.
Un elogi complet mereix' el mestre Pujol per la tasca extraordinàriament difícil
i bellament portada a cap de traduir el text i adaptar-lo concisament a la música, i
acomodar als instruments moderns ço que era escrit per a uns instruments que avui
la major part ja no existeixen. En aquesta feina també reeixí ben airosament el
mestre Pujol.
No cal dir com l'auditori aprecià les belleses de l'obra i l'execució per part de
tots els elements que hi cooperaven.
La tercera part, dedicada a la cançó catalana, començà amb el chor d'homes
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L'emigrant, de Vives, que despertà una tempesta d'aplaudiments. La primera audició
de Nit de vetlla, de Pérez Moya, una delicadissima harmonització de la cançó popular per a chor de noies, fou molt aplaudida. Del mateix autor tingué un èxit unànime
i franc la primera audició també del madrigal Abril: chor de noies elegantment
tractat, tot ell frescor i gràcia, que el públic volgué sentir novament per a fruir-ne
les belleses. L'encisadora Cançó del lladre, de Sancho Marraco. E l caçador i la pastorela, Botey: primera audició també, que el públic aprecià molt justament pel seu
treball captivant, i els seus ritmes i sonoritats plens de gràcia catalana. L'hercu Riera
el petit chor vigorós i descriptiu de Cumellas Ribó, que tants èxits l i ha valgut; i
Crits del carrer, de Sor, per a chor i orquestra de corda, on l'autor es complau amb
una bonhomia no exempta de gràcia i humor a glosar els crits i cants de carrer de
nostra Barcelona, lligats per uns comentaris orquestrals que en certs moments s'enlairen d'aquella broma a la plàcida noblesa dels passatges haydnians.
S'imposà la repetició i el públic per darrera vegada va tributar al mestre Millet
i exècutants una nova ovació com epíleg de l'entusiasme que havia regnat en la
sala tota la tarda.
J. M . i M .

CONCERT POPULAR A L'OLYMPIA
El que subscriu aquestes ratlles sent la més viva admiració per a aquells centenars de persones, la major part d'elles de la classe humil, que el dia 14 de desembre, des de les vuit del matí, esperaven que obrissin les taquilles del Teatre per
poder adquirir a les deu la corresponnt entrada. Aquests pacients i abnegats oïdors,
que quatre hores abans del concert ja freturaven per sentir-lo, bé mereixen el nostre més profund reconeixement i el primer elogi en aquell magnífic matí, vessant
de joia i entusiasme.
Sigui el segon per a En Joaquim Cabot, el noble patrici impulsador de l'obra
d'aquest grandiós i magnífic edifici anomenat "Olympia", al qual Barcelona deu reconeixença per haver-la dotat d'un coliseu que en grandesa i comoditat pot comparar-se amb els millors del món. La severa elegància de les seves línies i decorat:
la perfecta visualitat sigui del lloc on es vulgui; la màxima acusticitat atenent-se
a la grandiositat del lloc. fan de r " O l y m p i a " el lloc ideal per als grans esdeveniments barcelonins.
Abans de les onze, la riuada humana que anava entrant i acomodant-se en els
seients, era imponent; i a l'hora de començar el concert aquelles sis mil persones
congregades dintre un mateix lloc clos, amb una correcció i una mesura incomparables, ens feren sentir una legitima satisfacció en comprovar com el nostre públic
sap complir cívicament amb els seus deures per nombrós i heterogeni que aquell
sigui. En Francesc Martí, aquest e s c r i t inquiet que tanta activitat ha esmerçat durant la construcció de l'esmentat edifici, ens diu que han quedat prop de dues mil
persones per entrar, un cop esgotat el taquillatge, ensems que una ressonant i eixordadora salva d'aplaudiments saludava la massa choral de I'OBFEÓ CATALÀ que apareixia agrupada, mentre majestuosament s'enlairava el teló de l'escenari. Altres ovacions a la senyera i al mestre Millet, i després una quietud i una atenció absolutes,
interrompudes solament per l'entusiasme al final de cada obra del programa. Aquest
era format com segueix:
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Primera part; E l cant de la senyera, M i l l e t ; E l rossinyol. Mas i Serracant,
Cançó del lladre i E l fill de Don Gallardó, Sancho Marraco; L a nina i el moliner
i E l mariner, Pérez M o y a ; L a filla del marxant, Cumellas R i b ó ; E l caçador i la
pastoreta, Botey, i L a sardana de les monges, Morera.
Segona part: L'emigrant (chor dhomes), Vives; E l s pescadors (Chor d'homes),
Clavé; Abrd (chor de noies), Pérez Moya; Comparsa de camperols, Banchieri; Contrapunt bestial improvisat, Banchieri; L a mort de l'escolà, Nicolau, i Credo de la
Missa del Papa Marcel, Palestrina.
Diverses obres del programa foren bisades; tal eren els insistents aplaudiments
després de cada una; però després de la Mort de l'escolà i el Credo fou tan imponent l'ovació que el públic, a peu dret, tributava al mestre Millet i els orfeonistes,
que ben seguramant que el seu record perdurarà en llur memòria.
Les senyoretes Fornells i Roca, i els senyors Torra, Crespo i Vila, contribuïren
amb encert, en les respectives intervencions com a solistes, a l'èxit del concert.
I el mestre Millet fou encara novament objecte d'una manifestació de simpatia
ben afectuosa i d'un comiat ple d'entusiasme.
J. M. i M.

Catalunya
BARCELONA
P A L A U D E L A M U S I C A C A T A L A N A : ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA.
— E l primer concert del present curs (7 novembre), organitzat per la important entitat el nom, de la qual encapçala aquesta nota, anà a càrrec de l'Orquestra Pau C a sals i de la pianista francesa Lucie Caffaret. El mestre Casals dirigí la suile de Castor i Pòdux, de Rameau, i la simfonia en la major (italiana), de Mendelssohn; dues
obres certament diferents, filles de moments també distints de la música, però ambdues igualment clares, igualment lluminoses. Ja no cal dir que foren ben sonades.
En executar el conegut concert en sol menor, de Saint-Saèns, Lucie Caffaret
provà un cop més que és una excel·lent pianista. Lluí un bell ritme i un so magnífic.
El segon concert de VAssociació de Música da Camera (13 novembre) fotl consagrat a la fornia Sonata. El ben talentós violoncel·lista Antoni Sala i el ben distingit pianista Frederic Longàs tocaren sonates de Sammartiní, Ricard Strauss, A n toni Marquès i Climent Lozano. Cal subratllar i cal aplaudir el noble gest dels executants en interpretar música dels nostres joves compositors.
La sonata d'En Marquès té moments agradívols. La seva forma és clara i vol
•eguir els models clàssics. No preté sorpendre l'auditor. Es més aviat modesta. Es
una obra, repetim-ho. sovint agradívola.
La sonata d'En Climent Lozano es pot qualificar d'excel·lent treball. Apareix
plena de recons interessants. Acusa la mà d'un músic instruït, al corrent de les més
modernes palpitacions de la música. L'obra revela seny i , d'altra banda, bon gust.
El públic, força nombrós, acollí ben coraiment les pàgines dels dos joves mú
sics catalans.
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En Sala i En Longàs foren també justament aplaudits en interpretar, sobretot,
la sonata de Ricard Strauss. — X .
RECITAL JOSEP CATALÀ. — En presentar-se al Palau de la Música, Josep Català
palesà prestament que és un notaWe violinista. Honora el seu mestre Crickboom
P e r ò el seu programa no fou prou interessant. Era massa variat i hi havia alguna
obra ( L a Fantasia de Vieuxtemps, per exemple) que, amb tot i ésser innegablement
violintstica, cap concertista no hauria ja de tocar. La musicalitat d'aquesta mena
d'obres representa una estètica ja ben rebregada.
El programa, mal combinat, llevà interès al recital d'En Josep Català. P e r ò l'esmentat violinista palesà amb tot, com ja havem dit, que és un notable executant :
un estilista curós.
En Català fou ben acompanyat pel jove pianista Xavier Gols. — X .
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA : Léon Karlun i Ritter Ciampi. — Als dos
ben notables artistes, els noms dels quals acabem d'esmentar, fou confiada la sessió
inaugural del present curs, organitzada per VAssociació d'Amics dc la Música. Madame Ritter Ciampi cantà amb bell estil pàgines de Bononcini, Paisiello, Jomelli, Caccini, Pasquini, Pergolesi, Debussy, Rabaud, Chausson, Duparc, Duponte i Chabrier.
Els Amics l'aplaudiren, i amb raó. EI pianista Léon Kartun acompanyà exquisidament a la ben notable cantatriu i tocà, oi més, una Fantasia, de Mozart; Sonata,
op. 31, núm. 3, de Beethoven; Impromptu, de Schubert; Dos estudis, de Chopin, i
obres, en fi, de Liapunow, Balakirew i Liszt. Léon Kartun palesà que és un excel
lent virtuós. P e r ò en algunes d j les seves interpretacions (en Vlmpromplu de Schubert, per exemple) hauríem desitjat un xic més de gràcia. Repetim, amb tot, que e-;
tracta d'un gran tècnic, d'un veritable virtuós.
La direcció de VAssociació d'Amics de la Música estigué encertadíssima en con
tractar, per al seu segon concert, l'admirable i ben personal pianista portuguès Vianna da Motta. El dit concertista interpretà les següents obres: Toccata en do major,
Bach-Busoní; Pastorale, Corelli-Godowsky; Tambourin, Rameau-Godowsky; Sonata,
op. 110, Beethoven; Sposcdizio, Liszt; Balada, Vianna da Motta: Masurka, Stcherbachefí; Nocturn, F a u r é ; Scherso, Chopin.
No coneixem avui cap pianista que toqui amb més seny, amb més cura que En
Vianna da Motta. Tècnica í estil, en tocar ell, són sempre puríssims. I En Da Motta
no pensa mai en el gros públic. I si hi pensa, no és, certament, amb el fi de sor
pendre'l, d'enganyar-lo (d'enganyar-lo barroerament, com fan altres pianistes) sinó
amb el fi d'encisar-lo. I per a encisar-lo (talment, per exemple, com el nostre Pau
Casals) no empra mai cap truc, cap trampa, cap matis o fins cap gest inoportú; toca
sempre amb justesa, seriosament, amb dignitat. I l'escoltar-lo constitueix, en veritat, un plaer dels més vius. So. mecanisme, estil, tot apareix, sota els seus dits, igualment pur. Repetim-ho: VAssociació d'Amics de la Música estigué encertadíssima en
invitar, per al seu segon concert, el pulcríssim i admirable Vianna da Motta. — X
RECITALS AUTOR RUBINSTEIN. — Aquest ben conegut pianista ha tornat a visitar-nos. Donà dos concerts al Palau. S'efectuaren els dies 28 de novembre i 1 de
desembre. Rubinstein interpretà dos interessants programes en els quals figuraven
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produccions de Bach-Busoni, Schumann, Chopin. Albèniz, Debussy, Milhaud, Szymanow, Strawinsky, Prokofieff, Falla i Mompou.
Rubinstein, com j a és sabut, aspira a ésser i sobretot a semblar un pianista genial, formidable. En realitat, és un dels executants més ben dotats que coneixem.
La seva facilitat, la seva memòria, la seva ardidesa, fins el seu mecanisme, la seva
tècnica, són, en veritat, tot coses admirables. Es una llàstima, però, que aquest pianista tan ben dotat, sacrifiqui sovint la puresa de l'execució i de la interpretació per
tal d'obtenir el que se'n diu efecte. Cosa curiosa: sovint no l'obté! I el públic, fins
el gros públic, j a comença a fixar-se en les... diem-ne síntesis d'aquest gran pianista
que, en llençar-se vertiginosament... i inútilment amb el fi d'assolir velocitats extremades (talment com si es tractés de curses automobilístiques) no fa pas sempre el
que hom ha escrit! En tocar, per exemple, més d'una variació dels Estudis simfònics,
descobrirem, en efecte, més d'una trampa... En tals casos, hom es troba tan allunyat de l'art, del gran art, que la critica prefereix abstenir-se de comentaris. P e r ò
és una llàstima, com dèiem, que un executant de tan innegables condicions no les
posi totes, totes, amb fe, amb simplicitat, amb sinceritat, al servei de l'art veritable1
No sempre aplaudirem, doncs, en tocar A r t u r Rubinstein, amb tot i admirar les
seves altes, les seves innegables qualitats d'executant, de gran pianista. — X .
ORQUESTRA PAU CASALS. — Els dos concerts darrers de la tanda celebrada a la
tardor oferiren com novetats més principals l'audició de la Quarta Simfonia en sol,
de Mahler, obra d'una inspiració molt bella i riallera que el mestre Lamote ens havia donat a conèixer fa quatre anys per la Simfònica, acollida suara al Palau amb
el mateix franc aplaudiment; l'obertura Polyeucte, de Dukas, magníficament construïda; la pintoresca obertura £11 la natura, de Dvofek, i l'escena final de Goyescas,
de l'infortunat mestre Granados, on ressalten les qualitats més característiques d'a
quell músic, d'una sensibilitat refinada, interpretant la part de Rosario, amb un estil
força distingit, la cantatriu Concepció Badia d'Agustí.
Cal esmentar també una execució ben justa d'estil i d'expressió per part dels
pianistes Joan B. Pellicer i Carles Pellicer, perfectament secundats per l'orquestra,
del formós Concerto en mi bemoll, a dos pianos, de Mozart.
El mestre Pau Casals i els seus subordinats meresqueren els elogis més complets per la tasca acuradissima que realitzaren en aquesta darrera tanda de concerts,
a l'anunci de la qual correspongué el públic filharmònic prestant a la sala del Palatí
una animació extraordinària.
Darrera de la sèrie esmentada s'han celebrat dos concerts més per la pròpia Orquestra, essent dirigida aquesta pel mestre polac Adam Szpak. el qual ens demostrà en l'execució de les obres inserides en els programes un temperament fogós que
s'adiu molt bé amb l'estil de les composicions modernes. Domina també el conjunt amb
mà destra sabent trobar efectes sonors de gran brillantor. A l mestre Szpak l i soni
deutors de la delectança que ens proporcionà fent-nos conèixer dos poemes de remarcable mèrit, com s ó n : Els cants ctcrnals de Mieczyslaw Karlowicz (1876-1909), malaguanyat compositor polac que feia concebre falagueres esperances, i Nit transfigurada d'Amold Schònberg. que malgrat no ofereixi encara el segell característic
d'aquest autor tan discutit, es fa remarcar per la seva estructura instrumental on
solament intervé la corda.
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També les obres de Liaejow (dos quadrets simfònics) i de Kimsky-Korsakow
(suite de l'òpera L a rondalla del Tsar Sallan) meresqueren un acolliment força entusiasta; completant els dos programes obres ben triades de Mozart, Beethoven, Bach.
Schubert, Ravel, Dukas i dels mestres catalans Nicolau (Dansa anakota) i Morera
(A la plaça, sardana). El fet d'haver inserit al final del segon concert les dues produccions darreres, valgué al talent ós mestre Szpak el reconeixement sincer del nostre públic que ei festejà amb llargues i merescudes ovacions. — S.
ESCOLA VIDIBLLA. — Ei concert de piano per alumnes de l'Escola Vidiella que
correntment es celebra a fi de curs va tenir d'ajornar-se enguany per malaltia d'una
de les deixebles, tenint efecte el passat novembre, davant d'una sala molt concorreguda que festejà les novelles concertistes amb entusiasta i franc aplaudiment.
A la primera part les nenes Carme Borràs, Margarida Mas, Empar Rabassa.
Maria Compta, Roser Elias i Maria de la Mercè Moll interpretaren un bonic repei
tori adequat a llurs facultats, distingint-se algunes d'elles pel bon sentit de llurs interpretacions, molt justes d'expressió, de colorit i de ritme. La part central del programa fou reservada a diferents obres de Mozart, Grieg, Cumellas-Ribó i Chopin.
escrites per a quatre mans a dos pianos, les quals, encomanades a les senyoretes
Josepa Girona i Teresa Castella i a les nenes Teresa Quintilla i Maria dels Àngels
Noble, assoliren una execució perfectament matisada i justa. Les nenes Quintilla i
Noble, darrerament esmentades, feren valer en petites i escaients pàgines llur estil
depurat i un mecanisme treballat amb molta cura, que unànimement s'elogià.
La senyoreta Teresa Castella donà fi a l'atractiva sessió interpretant el difícil
Carnaval de Schumann, on posà de relleu les seves condicions de concertista que
avaloren una musicalitat del millor gust, una tècnica sòlida i una rara sensibilitat
que desperta forta emoció. El públic del Palau testimonià a la gentil pianista el sea
entusiasme, fent extensives les alabances a la directora de l'Escola, senyoreta Car-iota Giró, i als professors que encertadament la secunden, mantenint i trametent a
llurs deixebles l'estil noble i seduïdor de l'enyorat mestre Vidiella. — C.
S A L A M O Z A R T : ASSOCIACIÓ INTIMA DE CONCERTS. — Tres sessions ha celebrat
la Intima en el present curs. encomanant l'execució dels corresponents programes a
l'Orquestra de l'Associació, sota la direcció del mestre Enric Ainaud, a la intel·ligent violoncel·lista Judith Bokor. ben secundada pel reputat pianista Ricard Vives,
al violinista francès Julien-Villain. que tan bon record deixà el curs passat, i al
brillant pianista Alexandre Ribó.
L'orquestra meresqué l'elogi més franc per les encertades versions que donà del
Concerto grosso, núm. 8, de Corelli, i del popular Septet de Beethoven, acompanyant
encara amb notòria destresa el Concerto de Bocçherini, que digué amb noble autoritat i ardorós estil la senyoreta Bokor. Igual emoció despertà aquesta artista en la
interpretació de les obres que integraven el programa del segon concert, havent d'assenyalar, puix es tractava d'una primera audició, la Sonata en fa de l'iHustre compositor italià Ildebrando Pizzetti, obra d'un sentiment molt personal i molt noble
que, malgrat el caràcter elegíac que persisteix en els tres temps de què es composa,
s'escoltà amb interès ferm fins al final. En Vives s'hi lluí força també, ja que la
part de piano és d'extraordinària importància.
En

Tulien-Villain oferí, així mateix, als abonats de la Intima una novetat in
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teressant com era la Sonata Itbre en deux parties enchainfes, de Floretrt Schmitt,
bé que l'èxit assolit per ella fou quelcom reservat. L'expert violinista francès trobà
un acolliment més xardorós en la interpretació d'unes Variacions de Tartini-Kreisler i en el conegut Rondo capritxós de Saint-Saéns. No menys v i u fou l'èxit que
aconseguí en el mateix concert el pianista Ribó, el qual, demés de les sonates de
Becthoven i de Schmitt que interpretà junt amb l'esmentat Villain, féu valer els mèrits de la seva virtuositat amable i expressiva en un estudi de Chopin i en la llegenda Sant Francesc caminant damunt les ones, de Liszt. — S.
RECITAL M . CABAIXÉ- — A la mateixa Sala Mozart l'excel·lent violinista Mar
garida Caballé h i ha donat un interessant recital que l i valgué un èxit dels més vius.
Ben acompanyada al piano per la senyoreta Anna Aymat, va interpretar-hi una Sonata de Haendel, un Concert de Lalo i diverses composicions de Martini, Mozart,
Couperin, Pugnani-Kreisler, Vidal i Cui, manifestant novament les brillants condicions de concertista que en altres ocasions l i hem alabat.
RECITAL JULI PONS. — Aquest distingit pianista, que sovint dóna mostres de la
seva activitat, s'ha fet oir novament a la recollida sala del carrer de la Canuda,
interpretant un programa seriós on figuraven al costat d'obres j a consagrades de
Bach, Beethoven, Schumann i Mendelssohn, altres composicions modernes de Mac
Dowell, J . Barberà i del propi concertista. La d'aquest darrer era una Glossa sobre
un ballet popular català, ben desenrotllada, que s'aplaudi força. Així mateix un £ Í tiuli d'En Barberà, de fornia ben escaient, trobà davant de l'auditori un acolliment
dels més entusiastes. El simpàtic pianista ha pogut afegir, doncs, un èxit més ais
molts que porta aconseguits.
H O M E N A T G E A E D U A R D T O L D R À . — C a l reconèixer en la personahtai
artística d'Eduard Toldrà un dels més valuosos prestigis musicals de la terra catalana. L'activitat d'En Toldrà s'ha manifestat en diversos aspectes, sempre amb igual
è x i t : com violinista de gran temperament, com inspirat compositor, com director expert, i en l'esponerosa branca de la composició tot seguit va significar-se En To'-drà
creant un ramell de sardanes que són el goig del sardanista i l'admiració de l'aficionat, els quals hi reconeixen un caire dels més personals, una sabor terral inconfundible i una tècnica que per la seva modernitat sempre interessa. L a música d'Ea
Toldrà, produïda sense esforç, és verament encisadora per la seva espontaneïtat, enamorant per la varietat de temes que acusen tothora el bon gust de l'autor, el qual.
ben coneixedor de la tradició clàssica, no s'ha desviat pels tortuosos camins on so
vint s'esgarria bona part de jovent.
L'homenatge que acaben de dedicar B En Toldrà bon nombre dels seus admiradors, capitanejats pel Foment de la Sardana, de Barcelona, ha estat, per tant, ber
oportú i merescut.
L'ordre de la festa, que va celebrar-se el 30 de novembre, fou tal com segueix:
al mati, ballada de sardanes a la plaça Aribau, del Parc, per la cobla Barcino. la
qual executà solament sardanes d'En Toldrà, una d'elles L'Hostal de la Peira, donada
en primera audició; a les dues de la tarda àpat en honor de l'homenatjat i entrega
al mateix d'un pergamí recordatori de la festa que li ha dedicat el Foment de la
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Sardana; al vespre, concert a la sala d'audicions de l'Orfeó Gracienc amb la cooperació de la cobla Barcelona, Na Concepció Callao, contralt, i En Tomàs Buxó, pianista.
L'acte del mati resultà molt animat. A ple sol es ballaren per gran nombre d'anelles les sardanes anunciades d'En Toldrà. Forts aplaudiments coronaren la primera
audició de L'Hostal de Ic Petra i , encara, calgué repetir Lluna plena i L a Ciseta.
L'àpat es celebrà al restaurant Gran Metro on es reuní un nombre considerable
de comensals. Es llegiren adhesions de les següents entitats i particulars: Amics de
la Música, de Vilanova; Foment de la Sardana, de Lleyda; Amistat Sardanista, de
M a t a r ó ; Orfeó Vilanoví, de Vilanova; Orfeó Gracienc, Associació de Música "da
Camera", Ateneu Empordanès, de Barcelona; Agrupació Sardanista, d'Esplugues d?
Llobregat; Foment de la Sardana, de Sabadell; Foment del Ball Popular, de Vilanova; Foment Sardanista, d'Horta; Foment de la Sardana, de Badalona; Conreadores de la Sardana, de Terrassa; Esbart Català de Dansaires; Joventut Sardanista
"Pep Ventura"; Centre Excursionista "Rafel Casanova" i L a Publicitat, de ciutat;
senyors Jeroni de Moragues, Lluis Masriera, Tomàs Garcés, mestres Joan Salvat i
Joan Balcells i orquestra d'Estudis Simfònics.
.
A la terminació de l'àpat parlaren, adherint-se a l'homenatge, el mestre Francesc Pujol, en nom de I'ORFEÓ CATALÀ, i el senyors Ignasi Folch i Torres, pels Amics
de la Música; Ramon Riera, pel Foment de la Sardana de Girona; M . Cortada, pel
Foment Andreuenc; Marian Lleixa, pel de Sans, i R. Rovira Duart, pel Grup Sardanista de l'Orfeó Gracienc. Tots ells tingueren mots d'elogi per l'obra d'En T o l drà i felicitaren el Foment de la Sardana, per la seva justa iniciativa. E l mestre
Pujol abraçà l'homenatjat en nom de I'ORFEÓ CATALÀ, i esclatà una ovació formidable, que tradui l'emoció que regnava entre els concurrents. Prèviament el president del Foment de la Sardana, Domènec Juncadella, havia fet l'oferiment de l'àpat,
en bells versos alexandrins, i havia lliurat al mestre Toldrà un magnífic pergamí que
li dedicà l'entitat. El vicepresident d'aquesta, senyor Capdevila, resumi els discursos, donant gràcies a tots els assistents, i el jove músic agraí- l'homenatge amb paraula clara i sincera, plena d'humilitat.
A la nit, amb un ple a vessar, es donà a la sala de l'Orfeó Gracienc el concert
anunciat. La cobla Barcelona, amb la superioritat que tothom l i reconeix, desgranà
el programa de sardanes que l i fou confiat, totes elles, com és de suposar, originals
del mestre homenatjat. Es repetiren les noves sardanes L'Hostal de la Peira i HI
boc de les ginesleres, així com les j a conegudes i sempre ben festejades S d ixent i
Mariana. U n acolliment no menys entusiasta rebé la magnifica glossa de les Danses
de Vilanova. A la segona part del concert l'aplaudida contralt senyoreta Callao, molt
ben acompanyada al piano pel mestre Buxó, lluí novament la seva veu pastosa i la
seva dicció expressiva en una tanda de belles cançons toldranianes, de les quals v:i
haver de bisar el Romanç de Santa Llúcia, afegint al final la Romança sense paraules.
En Toldrà, durant d concert, fou objecte, j a no cal dir-ho, de manifestacions
xardoroses que expressaven clarament l'entusiasme que les seves variades produccions, d'una tan rica musicalitat, havien despertat en l'auditori.
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BADALONA
SCHOLA SIMFÒNICA. — Aquesta entitat orquestral de Badalona donà son anunciat concert el diumenge dia i 6 del present mes. La sala d'audicions del Circol Loredàn s'emplenà de gom a gom de distingida concurrència, entre la qual es comptaven moltes persones vingudes de Barcelona per tal d'escoltar l'orquestra dirigida pei
mestre Joan Aymerich.
El programa era atraient, car a més de la Segona simfonia dè Beethoven, que
emplenava la segona part, en la primera figuraven l'obertura d'/figènia in Aulis, de
Gluck; IntermesBO i Nocturn del Somni d'una nit d'estiu, de Mendelssohn; l'obertura del Don Joan, de Mozart, i VAdagio del concert per a clarinet i orquestra d'aquest mateix autor.
No cal dir que totes les obres foren escoltadçs religiosament i que cada una
d'elles fou un èxit per a l'orquestra i el seu director. Entre totes les obres, cal citar
VAdagi del concert per a clarinet, el qual fou molt ben dit i admirablement frasejat( pel concertista senyor Cardús, el qual, ultra les matisacions de clar i obscur en
el fraseig, obtingué un so formós i tot càlid que embellia notablement la Unia melòdica. Cal fer menció també de VIntermezzo, de Mendelssohn, car malgrat ésser
perillosa per a una orquestra la forma dialogada en què està concebut, fou executat
amb una justesa i pulcritud poques vegades acostumada. L a Simfonia, de Beethoven, obtingué grans aplaudiments en tots els seus temps, aplaudiments ben merescuts car la tasca fou admirablement realitzada, sense que en el més mínim detall
decaigués la seriositat de la interpretació, conjugada amb el fort sentit de musica
litat que el mestre Aymerich sabé donar-li.
Felicitem de tot cor el mestre Joan Aymerich i els professors que al seu entorn s'han acoblat, encoratjant-los perquè segueixin endavant sense cap mena d'impaciència n i d'apressament, car sols l'esforç lent però continuat pot obrar el miracle
que, a no trigar gaire, la Schola Simfònica sigui una de les nostres bones orquestres, de les quals no es pot disposar massa abundosament perquè no existeixen en
el nombre suficient que caldria a la nostra vida musical.

Noves
A R T I S T E S C A T A L A N S A L ' E S T R A N G E R . — E l ben notable i ben aplaudit violinista Joan Massià realitzà darrerament una important tournée. Visità París
(tocà al Teatre dels Camps Elisis, a la Sala Pleyel i al Teatre del Vieux Cdtmbier),
Lió, Estrasburg. Ginebra, etc. Fou col·laboradora de Joan Massià, una artista emi-
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nent, que els nostres aficionats han aplaudit també més d'una vegada: Blanca Selva.
Junt amb l'admirable pianista francesa, En Massià interpretà durant la seva tournée.
Sonates de Corelli, Bach, Beethoven, Cèsar Franck, Roussel, Magnard, Witkowsk i , etc. Tocà també la Sonata de Francoeur, la Sonata en sol, de J. S. Bach, etc.
En Massià no oblidà els nostres compositors i a Paris, a Lió, etc, executà les
següents pàgines dels músics catalans: Cançó popular catalana, de Lamote de Grignon, Vell Madrigal, de Francesc Pujol, Sonet, de Toldrà. Sabem que aquestes obres
dels nostres músics agradaren força. I volem també fer constar que en el concert que
Blanca Selva i Massià donaren al Teatre del Vieux Colombier, de Paris (concert
organitzat per la Revue Musicale), Blanca Selva interpretà una pàgina d'AIbèniz i
una sardana de Juli Carreta.
Blanca Selva i Joan Massià han estat contractats per a una nova tournée.
I la vinent temporada donaran sis concerts a Paris i es faran sentir, a més, en
moltes ciutats de França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i lugoeslàvia.
I per fi, una darrera nova que palesa els grans èxits d'En Joan Massià: el
mestre Vincent d'Indy l i ha confiat l'estrena del Quintet que acaba d'escriure. Junt
amb Blanca Selva i altres coneguts artistes (En Massià encarregant-se, doncs, de la
part de primer violi) el nostre ben aplaudit concertista tocarà l'esmentat Quintet de
l'autor de VElranger, a la Société Nationale, de Paris, el vinent mes de març.
La ben talentosa arpista catalana, professora del Conservatori de Ginebra i distingida col·laboradora de la Revista Musical Catalana, Na Lluïsa Bosch i Pagès, ha
assolit també grans èxits en tocar, fa poc, a Burgdorf, a Berna, Basilea, Neuchàtel.
Chaux-de-Fonds, Friburg, Lausana, Ginebra, etc. Estem assabentats que la família
del President de la Confederació Suïssa i els més distingits artistes de la ciutat
assistiren al concert que Na Lluïsa Bosch donà a Berna.
Llegim, en fi, que han estat també força aplaudits, en tocar darrerament, a
Paris, els també aplaudidíssims violoncel·listes catalans Gaspar Cassadó i Antoni
Sala.
Publiquem amb gust les esmentades ben afalagadores

noves.

U N A N O V A COMPOSICIÓ C H O R A L . — L'Orfeó Mallorquí ha estrenat
darrerament a Palma una composició del mestre Bernat Salas, organista de la Seu,
escrita sobre la poesia £ i P i de Formentor del gran poeta Costa i Llobera. L'obra i
l'execució han merescut moltes alabances.

A L E M A N Y A . — L'Opera de Colònia anuncia la creació d'una òpera d'En Prokofieff.
—Renard, de Strawinsky, serà representada, al curs de la temporada, a l'Opera
nacional de Berlín.
—L'Heure espagnole de Maurici Ravel es donarà qquest hivern a l'Opera de
Colònia.
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—En Ricard Strauss escriu actualment la música d'una òpera nova, CUopotro.
sobre un llibre d'Huc von Hoffraannsthal.

A N G L A T E R R A . — D o s artistes portuguesos, la senyora Suggia i el senyor
Vianna da Motta, l'excel·lent pianista, han donat tres recitals el mes de novembre
al Wigmore Hall.
A la mateixa sala s'ha fet oir també darrerament el conegut pianista Rosenthal.
— L a funció inaugural de la temporada d'òpera a Bristol consistí en el següent programa: Markheim, de M . Napier Miles; The Shepherds of the Deleclable
Mountains, del doctor Vaugham Williams, i The Pireflies, de M . Napier Miles
Durant el curs de la temporada tindrà lloc la primera representació en anglès de la
curiosa obra de Manuel de Falla E l Retablo de Maese Pedró.

B R U S S E L · L E S . — E l s "Concerts Spiritnels" donaran al Conservatori diverses
audicions d'obres clàssiques i modernes.
—Els Concerts Populars, dirigits pels mestres Kuhlinann i Golschmann, donaran una tanda de vuit concerts que seran doblats. S'hi interpretaran obres inèdites
pertanyents a la jove escola.

E S T A T S - U N I T S . — D u r a n t la temporada d'hivern l'orquestra de Filadèlfia donarà 106 concerts; fent-se oir particularment a Nova Y o r k . Washington, Baltimore,
Toronto i Buffalo.
—Del 6 al 10 d'octubre ha tingut lloc a Buffalo un festival nacional americà de
música.
—Mme. Wanda Landowska donarà aquest hivern tres recitals a Nova Y o r k i
es farà sentir també amb l'orquestra filharmònica de Filadèlfia.
I T À L I A . — M "Comunale" de Bolonya ha obtingut un èxit clamorós el Nerone
de Boito, sota la direcció sempre del mestre Toscanini.

P A R I S . —h& Societat Filarmònica de París, que celebra els seus Concerts a la
Sala Gaveau, ha contractat per a la present temporada d'hivern els artistes espanyols
Josep Iturbi, Pau Casals, Antoni Sala, Andreu Segòvia i Tomàs Teran. Altres artistes estrangers, entre ells Jacques Thibaud, Georges Enesco, Arthur Rubinstein i el
Quartet Capet, cooperaran als referits concerts, un dels quals estarà dedicat a les
obres d'A. Honegger i un altre a la música grega.
— A la Sala dels Agricultors, el pianista Brailowsky ha consagrat un recital
complet a Schumann.
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Necrologia
G a b r i e l F a u r é . — El dia 4 del passat novembre, a les dues de la matinada,
morí, a Paris, el mestre Gabiiel F a u r é . Era nat a Pamiers, prop dels Pireneus, el
dia 13 de maig del 1845. Als 9 anys entrà com deixeble a la coneguda escola Niedermeyer, de París. Estudià amb Dietsch i amb Saint-Saèns, al qual, segons pròpia confessió de Fauré, "ho devia tot". D'aquells primers anys de joventut data
l'amistat de Saint-Saéns i de Fauré.
Parlant dels primers treballs de composició dels deixebles de la classe de
piano que Saint-Saèns donava a l'Escola Niedermeyer (classe de piano que esdevingué també una veritable classe de composició) F a u r é ha escrit: "Els llegia amb
una curiositat i amb una cura que haurien solament merescut les obres mestres, i
després distribuïa l'elogi o la crítica i ho acompanyava tot amb exemples i consells que ens sorprenien, ens encisaven i ens donaven energia. I com que tampó;
defugia de fer-nos els confidents dels seus propis treballs, bevíem en llurs mateixes
deus les més fecundes ensenyances que se'ns podien donar". I després de les lliçons.
Saint-Saéns feia conèixer als seus deixebles les pàgines cabdals (aleshores gairebé
desconegudes!) de Schumann, Liszt i Ricard Wagner. Sainl-Saèns fou, doncs, ei
veritable iniciador, l'únic mestre de Fauré. Així ho ha confessat sempre l'autor de
Pénélopc. I l'amistat de Saint-Saèns i de F a u r é durà tota la vida. F a u r é fou, durant deu anys, alumne de l'Escola Niedermeyer. L'any 1865, havent ja obtingut els
primers premis de piano, d'orgue i de composició, F a u r é abandonà l'Escola Niedermeyer. El 1866 fou nomenat organista de "església de Saint-Sauveur, de Rennes.
Havia j a escrit unes 20 melodies. El 1870 deixà Rennes i tornà a París, on tocà l'orgue a l'església de Clignancourt.
Després de la guerra del 1870, F a u r é fou professor de l'Escola Niedermeyer.
i organista de les esglésies de Saint Honoré d'Eylau i de Saint Sulpice. Reemplaçava també, sovint, a Saint-Saèns, en l'església de la Madeleine, de la qual l'autor
de Samsó i Daliïa era organista. L'any 1877 F a u r é fou nomenat mestre de capella
de la dita església.
Als 31 anys F a u r é havia j a escrit la seva Sonata en la, per a piano i violi, la
primera audició de la qual tingué lloc (Trocadero) el dia 5 de juliol del 1878. Aquesta Sonata (que tots els violinistes i aficionats coneixen) assolí un gran èxit. E l primer Quartet, en do menor, per a piano i instruments de corda, data del 1879. E l segon Quartet fou escrit l'any 1886. Creà també aleshores la Berceuse, per a v i o l i ; la
Balada, per a piano i orquestra; Blégie, per a violonceHo, i les conegudes cançons;
Neü, Aulomne, Poème d'un jour. Les berceaux, L e secret, Aurore, Les roses i l s pahan, Clair de lune. I el 1887 va escriure la bella Missa de Rèquiem.
F a u r é deixa inèdits un Concert, per a violí i orquestra; una Suite, per a orques
tra, i una Simfonia en re menor.
L'autor de Pénélope escriví molt per al piano: Romances sans paroles, hnpromp
tus, Valses-Caprices, Barcaroles. Nocturns, etc. Entre les seves obres mestres cal
citar el Tema i Variacions, op. 73.
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F a u r é va escriure música (f escena per a
(Odéon, 1888); Pelléas et Mélisande, etc.

C atalana
Calígula

L'any 1866 fou nomenat professor del Conservatori de
deixava vacant Massenet. que havia presentat la dimissió.
sició de Gabriel F a u r é eixiren els coneguts músics Maurici
Alfred Casella, Florent Schmitt, Roger Ducasse, Georges
Pau Ladmirault, Lluis Aubert, Enric Février, etc. I l'any
del Conservatori de Paris. H o fou durant 15 anys.

(Odéon,

1888); Shylock

Paris. Ocupà el lloc que
De la classe de compoRavel, Carles Koechlin.
Enesco, Raoul Laparra,
1905 esdevingué director

F a u r é era membre de l'Acadèmia de Belles Arts i el seu pais l i ofrenà els més
grans honors. E l 20 de juny del 1922, França dedicà a Gabriel F a u r é un emocionant
Homenatge nacional. La gran festa tingué lloc a la Sorbona. L'Estat concedi al
gran músic el més alt titol de la I ^ g i ó d'Honor. F a u r é era també president de les
conegudes entitats parisenques: la Societat Nacional i la Societat de Música Independent. A i x ò vol dir que tots els músics l'estimaven i l'admiraven.
F a u r é fou un músic essencialment francès. Fou un aimador de les belles i ben
pures estructures. La seva música és tothora clara, filla del més exquisit, del més
segur bon gust. Harmònicament, F a u r é fou un músic originalissim. Des d'aquest
punt de vista se'l pot comparar, certament, amb Frederic Chopin.
L'autor de Pénélope conreà tots els gèneres de la música. P e r ò exceHi, sens
dubte, en la música "da camera". Escriví, sobretot, lieder admirables, originalíssims.
Fou el creador, realment, del modern lied francès. I se'l pot comparar amb Schumann, amb Wolf, amb Brahms. N o és certament inferior a cap d'ells.
F a u r é representa, innegablement, una de les glòries m é s pures de la música
francesa i fins de tota la música dels nostres dies. Donà un bell exemple d'amor a
l'art, a l'art elevadíssim. N o escriví mai per al gros públic, amb la intenció d'afalagar-lo. N o pensà en els negocis. Visqué modestament, però noblement i orgullosament, del seu art. I deixa una obra molt rica i ben formosa.
Citem ara altres obres de Gabriel F a u r é : Trio, Quintet, Sonata per a violoncel
i piano; Mosques et Bergamasques (suite per a orquestra); Dolly (piano a quatre
mans); Pièces brèves, per a piano.
En fi, qui no coneix les cançons de F a u r é : Cest l'extase, S'oir, B n sourdine.
Accompagnement, Larmes, Prison, Le parfum impérissable, Arpège, L e jardin clos,
Chanson (TEve, etc. ? Dins del lied, dins de la cançó, l'autor de Mirages i de L a
honne chanson fou un gran mestre, un gran i ben delicat artista.
Fauré deixa també una obra admirable per al teatre: Pénélope. I pocs dies abans
de morir terminà un Quartet per a instruments de corda. Confià el manuscrit al seu
estimat deixeble Ducasse per tal que hi donés la darrera ullada. Fins a la darrera
hora F a u r é es consagrà, doncs, a la música. I cal fer constar que la música de F a u r é
era sempre joi'e i cada cop més pura, més perfecta. F a u r é fou, doncs, un músic
que progressà, que s'afinà sempre. Visqué, tothora, els ulls fits en son bell ideal.
L'exemple és formós.
Descansi en pau el gran mestre

francès.
F. L t .
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S c r g e L i a p u n o w . — Ha mort, també a Paris (9 de novembre), on vivia ara,
fugint de la seva terra, el conegut mestre Serge Liapunow. Nasqué a Jaroslav, el
dia 30 de novembre del 1859. Estudià a la Societat Imperial de Nijni-Novgorod i
al Conservatori de Moscou. Fou deixeble de Balakirew. L'any 1893 recollí un gran
nombre de cançons populars russes. L'obra de Liapunow acusa la influència dels cinc
russos prou conegut; i sobretot de Rimsky-Korsakow. Liapunow ha escrit les següents obres per a orquestra: Balada (1883), Obertura (1896), Polonesa (op. 16).
dues Simfonies i un poema simfònic: Haschich, estrenat l'any darrer als Concerts
Colonne, de Paris. Liapunow deixa també un Concert, per a piano i orquestra; Fantasui, per a piano i orquestra; Estudis d'execució transcendent, per a piano; trenta
cinc cançons populars, amb acompanyament de piano, i alguns Preludis, Masurques,
etcètera. L'any darrer terminà una Simfonia en si bemoll i un Sextet, la primera
audició del qual tingué lloc a l'Escola Normal de Música, de Paris.
Liapunow era també un molt notable pianista. Havia tocat a Paris més d'una
vegada i el dia 15 del passat novembre havia d'interpretar, precisament, als Concerts
Pasdeloup, la seva Rapsòdia sobre temes d'Ucrània.
Serge Mikhailovich Liapunow era, certament, un músic notable.
F. U .

Giacomo P u c c i n i . — L'autor de L a Bohème deixà d'existir el 39 de novembre a Brussel·les, on se l i havia fet una delicada operació a la gorja, les conseqüències de la qual operació el seu cor feble no pogué resistir. Puccini, un dds músics
més populars arreu del món des de trenta anys ençà, féu al teatre una carrera r à pida i gloriosa, ja que les seves obres responien perfectament a la frivolitat mundana i a l'ambient de sensual delectança que en el teatre generalment es manifesta
de preferència. L a glòria de Puccini, no obstant, com la de Meyerbeer el segle passat, no és probable que sobrevisqui gaire a la generació del músic mateix. L'únic
encert de Puccini, en les obres que coneixem aqui, fou L a Bohème, l'ambient i caràcter de la qual encaixen de la manera més cabal amb el sentimentalisme del músic,
d'una tendresa acariciadora que no es fa sentir més enllà de l'epidennis. En voler
dramatitzar el seu estil, aquest esdevé d'una ampulositat banal i uniforme que es
repeteix per un igual en totes les obres.
Com j a hem dit al començament, tots els públics del món han festejat les produccions puccinianes que figuren constantment en el repertori dels teatres lírics de
totes categories. A Barcelona j a sabem que ha passat el mateix, començant el Liceu
on des de Manen Lescaut, que es representà per primera vegada l'any 1896, han
vingut donant-se La Bohème (1898), Tosca (1902), Madame Butterfly (1909) i L a
fanciulla del IVcst (1915). Rara és la temporada que hagi deixat de cantar-se alguna d'elles; La Bohème, sobretot, i les dues següents s'han repetit d'una manera
insistent.
Puccini havia escrit encara aquests darrers anys un t r í p t i c : 11 taharro. Sor Angèlica i Gianni Schicchi (tres òperes en un acte cada una de ben diferent caràcter)
que s'estrenà a Nova Y o r k en 1918, i L a Rondine, òpera en tres actes, que tingué
un acolliment més reservat. Turandot és el títol de la seva última producció, l'es-
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trena de la qual s'anunciava per aquest hivern a Milà. No estant del tot acabada
sembla que serà el mestre Toscanini el qui hi doni l'última mà.
Puccini ha mort als seixanta sis anys d'edat, ja que va néixer a Lucca el 22 de
juny de 1858. — S .

P e r e R o s . — A l'edat de 58 anys ha mort a Barcelona aquest distingit músic
que era mestre de capella de la Parròquia de Santa Maria del Mar feia uns quanta
anys, havent estat el successor del mestre Antoni Cornellà. Encara que començà eis
seus estudis de piano sota la direcció del reputat professor Joan B. Pujol, es dedicà
més tard a l'estudi de l'orgue, instrument que tocà en diverses esglésies de la ciutat.
A I poc temps de fundar-se la casa editorial Ibèria Musical, en 1915, entrà a
formar part de l'empresa com a soci capitalista i gerent, j a que havent mort el soci
Plantada als pocs anys de constituïda la societat, en Ros s'encarregà de la direcció
de la casa, consolidant-ne el renom amb el seu zel.

J o s e p Roca i R o c a . — H a estat molt sentida la mort d'aquest escriptor il·lustre,
mestre veritable del periodisme barceloní. Col·laborà en les primeres publicacions catalanes i dirigi llarg temps alguns setmanaris que fruïren en llur època màxima popularitat. Fou col·laborador molt llegit de L a Vanguardia. Els seus escrits setmanals,
escrits amb estil nerviós, animat, ameníssim, es feien cèlebres. Constitueixen encara
un ric arxiu de notes sobre la vida barcelonina d'aquells temps i referències curioses
dC tota mena a la història ï a les belleses de la terra nostra.
Pel que es refereix a la música, En Roca i Roca havia escrit notes molt interessants dedicades als mestres catalans Pedrell, Vidiella, Malats, Granados, Morera, Montoriol i d'altres. Recordem entre els seus últims treballs el que es llegí aquest mateix
any en la sessió celebrada a l'Orfeó Gracienc en commemoració del centenari de
Clavé.

A V I S
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