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Un cop d'ull sobre la present
temporada musical a Alemanya
[ O M tantes altres temporades passades, Berlín ha esguardat impassible que en ses múltiples sales de concerts passessin de 1,200 els
donats! 1 dic impassible perquè sembla lògic que d'aital concertorrea
se m desprengués, encar que no mes fos per esperit d'equilibri, un
principi de protesta, com una resclosa que t r a c t é s d'aturar un xic
les impetuts de tant i tant estudiant que creu obrir-se pas en la provincià arruinant-se pera poder donar a Berlin dèu o dotze concerts seguits; de t a n t solista
que -s creu cridat a ésser nomenat el primer de sa època executant en v u i t o nou sessions
trenta-dos concerts de memòria...1 Doncs no, senyor : l'atmosfera berlinesa e s t à tant n é t a
de protesta com en el final de L ' O r del Rhin n é t a de xafogor. N i un clam s'alça, ni una
veu crida... Podriem dir, com el poeta Chassang : *5erait-il mort íespoir}...* H o sembla;
car ^no n'es un signe -1 que 's parli de la construcció d'una nova sala de concerts?... S í : se -n
parla, y lo pitjor es que, diferentment de lo que esdevé a casa nostra, a q u í , quan se 'n parla
]A s està fent\ I amb aquesta seran 18, 19 o 20 les sales : no ho sé! N i ningú pot saber-ho,
perquè cada dia s'utilitzen noves sales de restaurants, d'hotels, de societats, per a donar-hi
concerts. En f i , com an el perill groc, an aquest tampoc n i n g ú l'atura! j a 'n sentirem parlar
d'aquí cent anys.
Una nova societat s'ha
I)

fundat aquest any, el «Musik Verein». sots la direcció de

I això ho fa gent titulada tant seriosa com el Sr. Marteau, professor a la Hoohschule.
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Josef Stransky, un director dels m é s talentuts. H a tingut gran exit, i sembla que -Is «Concerts
Filarmonics de Nikisch» se 'n ressentiran fortament l'any vinent. I no -m sabria greu, car
res hi ha m é s fatu, m é s e m p a l a g ó s , que aquests «Concerts Filarmonics» : un públic de vells,
un programa per a vells. L ' u n i c que ho anima un xic són els solistes, que devegades són admirables i devegades fusellables. T o t depèn de la butxaca den Wolff, la Koncert-Direcció
encarregada de sostenir aquests concerts. Doncs el «Musik-Verein», amb perspectives m é s
modernes i sota la valenta batuta den Stransky, s'ha aprofitat, sembla, de les torpeses dels
«Filarmonics», i ha cridat sobre sí -1 m é s gran interès i les m é s franques simpaties. Stransky
ens ha donat, per lo d e m é s , programes interessants i moderns, an els que Nikisch no ha volgut
mai acostumar-nos. I , la veritat, les nou simfonies de Beethoven no són ja tant desconegudes
que calgui fer-les empassar al públic in-va-ri-a-ble-ment! Es un a b ú s de bones intencions.
De solistes coneguts ha passat j a t o t . Lo de sempre : ens han fet oir per la milessima volta
els mateixos concerts, i el públic ha corregut a omplir les sales dels que més nom tenien.
Huberman, Kubelik, Burmester, Manén, Marteau, Kreisler, Flesch i Hess, com a violinistes; i Rosenthal, Godowsky, Risler, Sauer y Schnabel, com a pianistes; són els que n'han
atret. Vers a primers de Desembre, el jove violinista Sr. Havemann va estrenar, en la sala
de la «Singakadamie», el Concert de violí den Manén. L'execució fou no del tot sortosa. Per
una part la nerviositat del solista i per altra l'orquestra, que no 's trobava gaire c ò m o d a
entre aquella enreversada polifonia, hi contribuiren principalment. E l públic, i especialment
els amics den Manén, reberen l'obra amb joia; p e r ò no així la crítica, que l ' e n d e m à descarregà les m é s serioses bastonades sobre l'obra i sobre l'autor, que demostra perspectives t a n t
modernes i tant poc en armonia amb les orelles de la crítica berlinesa. Sembla que, al cap de
tres dies, la mateixa obra, el mateix solista i el mateix autor obtenien un sorollós exit a
Hamburg, aquesta v o l t a amb crítica i t o t . i Q u i d è u tenir r a ó : Berlin o Hamburg?... Ja "ns
ho dirà una a l t r a ciutat!
E l Cavaller de la rosa, g e r m à en reclam de Chantecler, sembla que té les mateixes probabilitats de durada que ha tingut el fill petit del famós Rostand. Les opinions i la crítica
han sigut ben diverses. Mentres uns diuen que han badallat per dèu anys sentint la darrera
creació den Strauss, altres pretenen que aquest ha triomfat en tota la linia, mostrant que ho
sab fer t o t . (Mentres que un dia no "ns-e surti amb que t é un ofici amagat, com el gran filosop
Spinoza-l d'optic!...) S i : que ho sab fer t o t (aquesta ha sigut la frase d'un dels seus amics
més fervents : en Schmidt) : Salomé, drama sanguinari y eròtic; Elekíra, t r a g è d i a s a n g u i n à r i a
i passional; i , ara, Rosenkavalier, c o m è d i a en forma de vals, que la titularia jo si fos un irònic; es a dir, tots els genres. I . . . a p r o p ò s i t de valsos : la revista setmanal Die Woche ha fet,
poc temps ha, un concurs de valsos, el primer premi del qual era d'unes 4,000 pessetes. (Val
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la pena de fer un vals!) Sembla que no se 'n reberen més que uns 4,000!... I , com sempre en
aquests casos, se va premiar el m é s dolent. Almenys així m'ho digué un jove compositor
a m e r i c à a qui retornaren el seu i l'indignació del qual no hauria cabut en cap dels llacs de
son país.
A Colònia s'ha estrenat, amb el millor exit, una òpera de Ferdinand Le Borne, compositor
francès dels m é s estimats, titulada Les Girondins. Fa ja uns nou anys que va estrenar-se-li
a Berlin una obra titulada Mudarra i donà les m é s formidables entrades. L'emperador en
persona assistí a l'estrena, i condecorà -1 mestre Le Borne. Intrigues de bastidors, ajudades
per la poca simpatia que inspira sempre un compositor francès, feren llavors que l'obra -s
retirés prompte del cartell. A r a sembla que ha calgut amb m é s bon peu. E l s Girondins. sobre
ser una obra Interessant, un assumpte s i m p à t i c als alemanys, i haver tingut en un teatre
tant important com el de Colònia un exit franc, troben la basa de la r e p u t a c i ó den Le Borne,
que en el decurs d'aquests nou anys s'ha anat imposant a poc a poc.
Le Borne es Indubtablement un dels compositors m é s actius, m é s treballadors, més
Infadigables que té avui la F r a n ç a . Es t a m b é un dels pocs que reuneix la doble qualitat d'esser
un remarcable simfonista i un operatic aplaudit. T é escrits trios, quartets, sonates, tres
simfonies, poemes simfonies, suites d'orquestra (alguna bastant coneguda), la Pàtria, cantata
que s ' e x e c u t à a l'Exposició de 1900 i que llavors aixecà gran rebombori. Té v u i t òperes, de
les quals E t s Girondins, L a Catalane' i Mudarra han obtingut l'exit més gros. Es a dir, es
un temperament del que s'ha d'esperar que farà parlar d'ell, i potser sense trigar gaire.
Sa escola es t i r a n t a la claredat, fugint la cacofonia com un gat l'aigua freda; sa instrumentació es enèrgica; sa declamació, en el drama liric, perfectament sentida; i sa

concepció

d'aquest, sens cercar perspectives cridaneres, noble I artística.
Liebelei es el nom d'una nova producció que ha fet força camí (potser per son exotisme),
filla d'un dels capellmeister del teatre de Francfort. El llibre es força interessant, i ja havia
fet, abans d'esser musicat, força carrera. L'obra, si no a r t í s t i c a , es almenys curiosa. La participació necessària de la musica no l ' h i he sabuda trobar; i , pera nosaltres, acostumats a
enquadrar l'acció d'aquella a problemes purament interns, ens ve especialment de nou el
sentir, amb acompanyament d'armonies ben trobades i entre motius agradables : t— Vols
una t a ç a de tè?...», «— Molt sucre, o poc?...»,«— A h ! M'havia descuidat el bastó!...»; i coses
per l'estil.
En f i , tot es acostumar-s'hi! Alguns Inteligents (pseudo) dilettanti barcelonins ho trobarien admirable, l'abulosament hermós, i -s desfarien, al sentir-ho, pensant que es alemany!...
I)

Llibre fet sobre Ttna baixa den Guimerà.
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I v e t - a q u í , que, per una associació d'idees potser comprensible, cada volta que penso

en aquests peixos de colors, m'ha de venir a la m e m ò r i a la discussió de dos vellets francesos
sobre musica, que vaig sentir, fa dèu anys, a les portes del C h à t e l e t , en l'intermedi d'un concert
Colonne.
U n d'ells, que havia conegut Berlioz, de sobte, amb la resolució de les grans empreses,
diu :
— Wagner?... Wagner?... C e s i de la paperasse!...
L'altre. o b r i n t uns ulls com els d'una foca. contesta :
— Mais, comment donc?... Est-ce que vous connaissez bien sa musique?
— Moi? — diu l'altre baixant la veu i esquivant les llumeneres de son interlocutor. —
Mais pas du ioutf
Es a dir. aquells alaben lo que no coneixen, a priori; i aquest infeliç t a m b é a priori
i sense saber de què anava, ho desalabava.
Per a m i , millor, que h i hagi pel món molta gent així : una r a ó de m é s per a demostrar
sovint que som superiors a les bèsties... si, com d i u no sé quin savi, aquestes no riuen.
J. A.

Empresa interessant
A «Societat Internacional de Musica», de París, que tant belles obres
ha ja publicat (ademés del seu importantissim Botlleli, que apareix
mensualment), t é ara '1 propòsit de completar una important i molt
curiosa colecció de documents d'iconografia instrumental que deixà en
Pierre A u b r y i que la senyora viuda d'aquest ha cedit, darrerament, a
l'esmentada «Societat». Per a realitzar aquest projecte, la direcció de la
«Societat Internacional de Musica» ha cregut, amb r a ó , que lo millor que podia fer-se era recórrer detingudament tots els museus i coleccions particulars d'Europa i fotografiar tot lo realment
interessant. Ja s'endevina tota l ' i m p o r t à n c i a d'aquesta bella empresa. En efecte, de l'estudi
comparat de tots els instruments r e p r o d u ï t s (car se tracta de reproduir tota mena d'instruments), (no pot sortir-ne, no ha de sortir-ne forçosament, m é s d'una revelació, més d'una
aclaració o rectijicació que ajudi a portar un xic de llum dins l'historia, devegades obscura,
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de tots els instruments musicals? Car se tracta (inútil afegir-ho), de reproduir fidelment
totes les representacions ^instruments verament interessants de tots els temps, així de l'antiguitat com de l'Edat mitjana, com dels temps moderns fins al 1800.
Per a tot lo que -s refereix a la nostra terra, la «Societat Internacional de Musica», de
París, s'ha e n d r e ç a t an el nostre amic i colaborador Frederic Lliurat. Aquest ha acceptat
desseguida l'invitació que se l i feia, i ha fins pregat al nostre amic, i company t a m b é de redacció, Francesc Pujol d'ajudar-lo a portar a terme la noble empresa. A m b d ó s s'encarregaran, doncs, de buscar, d'escollir i de fer reproduir tot lo realment interessant de la nostra
terra. Fóra de desitjar, evidentment, que Barcelona i Catalunya tota fessin un bon paper en
la bella obra projectada. No manquen pas, afortunadament, els bons exemplars en la nostra
terra. P e r ò com que tant an en Pujol com an en Lliurat els serà naturalment impossible,
malgrat tota la llur bona voluntat, recórrer tots els endrets y recons de Catalunya, fan una
crida, desde aquestes pagines, a tots els aimadors de l'art i de la musicologia, per invitar-los
a assenyalar tot lo interessant que coneguin (originals : re de reproduccions). No oblidin que
en qualsevol retaule, quadret o capitell, e t c , pot trobar-se l'instrument musical o document
desitjat.
Les comunicacions hauran d'endreçar-se an en Francesc Pujol o an en Frederic Lliurat,
a la redacció de la REVISTA MUSICAL CATALANA ( A l t de Sant Pere, 13, ORFEÓ CATALÀ; Barcelona).

Edició catalana de "L'Anell del Nibelung"
E pot dir que r«Associació Wagneriana», en la seva cultural tasca de
vertir al c a t a l à l'obra de Wagner ha arribat a la seva apoteosi amb la
publicació íntegra, que anuncia, de la partitura per a cant i piano
de L'Anell del Nibelung.
A n y darrera any, desde sa fundació, ha anat primer oferint en
c a t a l à les belleses dels llibres, curosament t r a d u ï t s i adaptats a la
musica del Geni de Bayreuth; proposant-se m é s tard, amb la publicació de llurs partitures,
arribar gloriosament al terme de l'obra tant p a t r i ò t i c a m e n t empresa.
E l programa, per a i x ò , no es pas complet encara : manca-li bona part, i es arribar a la
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possessió de totes les partitures que constitueixen l'obra integral del mestre. Això, malgrat lo
temerari de l'empresa, t a m b é s'ho ha e m p r è s la «Wagneriana» mercès a l'abnegació d'uns
quants homes b e n e m è r i t s , qui han j a ofert en temps passat bones mostres de la magna obra
en c a m í de realització completa; obra que suara a r r i b a r à al cim de l'ideal cobejat amb la
publicació í n t e g r a de la partitura de la Tetralogia wagneriana.
Les anteriors esplèndides partitures catalanes de Lohengrin, Tannhàuser. Tristany i
Isolda i E l s Mestres Cantaires, mercès a la magna empresa de l'«Associació W a g n e r i a n a »
que es de creure -s realitzarà, no restaran pas soles en la bibliografia wagneriana catalana,
com semblava en un principi; car aquesta grandiosa nova obra -Is farà companyia i els d o n a r à
un valor doble, que serà -1 del compliment d'un projecte i el del triomf de la voluntat catalana. Car tot a i x ò vol dir per a nosaltres (que sabem l'heroïsme del fer en aquesta ciutat, forta
colectivament, però miseriosa en forces dels agrupaments partidistes que h i neixen) el compliment d'una obra magna, nascuda quasi sempre en mig de sistemàtics pessimismes, quan
no són altra cosa! Més, sortosament, aquesta vegada, mercès a l'indomable voluntat d'uns
quants homes, i principalment d'un, Vheroic Joaquim Pena, l'obra "s realitza contra mals
vents i tempestes, i a no trigar se v e u r à coronada pels quatre magnifics volums en c a t a l à
que constitueixen l'obra lirica d'escena més gran del segle x i x .
Per tant, nosaltres, vers aimants de Catalunya, i tant com aimants de la p à t r i a admiradors de les obres dels seus b e n e m è r i t s fills y corporacions, recomanem, amb tot l'entusiasme,
an els nostres suscriptors, lectors i públic de t o t a la nostra terra, la m é s decidida i e n t u s i à s tica protecció i propaganda d'una de les obres m é s capdals que h a u r à donat el nostre Renaixement cultural.

Desde Londres

L

'aconteixement musical més important d'aquests darrers mesos ha sigut l'estrena de
l'òpera de Strauss, Salomé, que "1 públic londonenc encara no havia pogut sentir,
quan j a ho havien fet els públics de quasi totes les ciutats importants d'Europa. Aquesta
t a r d a n ç a ha sigut deguda als obstacles posats per la censura teatral, m é s rigorosa a q u í que
en cap altra part. A l ' u l t i m la representació fou autoritzada, fent en el llibre les següents
modificacions : s'ha s u b s t i t u ï t Sant Joan per un profeta a n ò n i m , s'han canviat completament les seves paraules, i en l'escena final, en lloc de portar a Salomé '1 cap del Baptista, l i
portan senzillament... la safata buida.
Naturalment que així desapareix tot lo que l'escena t é de repugnant; però, en canvi,
l'exaltació eròtica de Salomé davant d'una safata resulta d'un còmic tant pujat, que, com d i u
un critic d ' a q u í , «ha sigut necessari t o t l'art de Mme. Aïno A c k t é (Salomé) per a evitar que
la representació a c a b é s en catàstrofe.»
L'obra, que fou molt ben interpretada per tots els elements que h i prengueren part,
no e n t u s i a s m à al públic ni a la critica en general, que diu que es d'esperar que Strauss faci
d'aquí endavant un millor i m é s noble ús de les seves poderoses facultats i del seu domini
de tots els medis d'expressió musical.
Entre altres òperes, s'han representat durant la temporada Una nit d'istiu, del compositor anglès Clutsam, anys ha no sentida; Hansel und Gretel, Carmen, Pelléas et Mélisande,
de Debussy, i Elektra, de Strauss.
El 19 de Novembre, a la sala Portmann, Mr. Sterrart Machperson d o n à una conferencia
sobre l'historia de la sonata per a violí y piano. A n à acompanyada d'audicions de sonates de
Tartini, Beethoven i Brahms, i resultà molt educativa.
Una nota interessant ha estat la representació de Oberon, de Weber (que feia molts anys
que no s'havia cantat a Londres), pels alumnes de l'Escola de Musica de la Guildhall. No "m
fou possible assistir-hi, però tinc e n t è s que tots els executants se sortiren molt bé de la llur
tasca, tant en la part vocal com en l'instrumental, i que foren molt aplaudits pel públic.
En el concert donat per la «Societat Filarmonica» el 30 de Novembre, l'interès estigué
concentrat en la segona audició del concert per a violí, d'Elgar, dirigit per ell mateix. Com en
la primera, fou rebut amb extraordinari entusiasme per la nombrosissima concorrencia.
Una novetat en el concert de l'Orquestra simfònica de Londres, el 17 de Desembre, fou
l'audició integral del primer acte de Tristany i Isolda amb paraules angleses. T a n t els cantants
com l'orquestra, dirigida pel Dr. Richter, donaren tota l'expressió deguda a l'obra. Malhauradament i amb gran extranyesa del públic, les paraules del text que 's va repartir als concorrents j u n t ab el programa, eren totalment diferents de les que empleaven els cantants.
S'ha publicat el programa del Congrés Internacional de Musica que ha de tenir lloc en
aquesta ciutat desde - l 29 de Maig a l 3 de J u n y prop-vinents.
Ademés de les tasques propries del Congrés, se preparen, en obsequi als congressistes,
concerts orquestrals, audicions de musica da camera (un concert històric i un dels moderns
autors anglesos), un concert choral per la «Societat de Huddersfield» (trescentes veus), i audicions de musica religiosa d'autors anglesos a la Catedral de Westminster. Entre 'Is membres
del Comitè directiu, que està presidit per Sir. A . C. Mackenzie, figura "I mestre Felip Pedrell
com a president de la secció d'Espanya. — LIVELY.
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Palau de la Musica Catalana
Concerts histories
1 R I M E R I SEGON CONCERTS. Wanda Landowska. {23 /" 25 de Janer.) —
Les audicions d'aquesta artista deixen una impressió inesborrable; l'impressió de quelcom definitiu i grandiosament simple. No es pas que na Landowska "ns suggestioni amb l'exhibició d'una virtuositat estupenda, una
virtuositat d'aquelles que fan estar amb l'ai al cor i l'alenar sospès com el
de qui assisteix a un perillós exercici d'acrobacia; tampoc es la virtualitat
poètica dels sons encisadors del clavicembal lo que 'ns dóna aquella sensació
de deliciós repòs, d'allunyament del món real i de breçoleig de món de somnis. No, no es re de tot això :
no es re de lo que 'ns admira en el concertista corrent i en el vulgar virtuós. Es simplement la força
immensa de la sinceritat posada al servei d'un temperament artístic excepcional, d'un temperament
tot musica, tot ell vibració. 1 es per això que oint a na Landowska en el Concert italià o en la Fantasia cromàtica de Bach, per exemple, ens oblidem que es na Wanda qui ho executa. No es la delicada
silueta de l'artista la que veiem inclinada vers el teclat del clavicembal : es una evocació del mateix
Bach; es com si entréssim en comunicació espiritual amb el propri mestre : tant gran es la sinceritat
de l'emoció amb que na Wanda s'hi entrega; a tal grau arriba l'assimilació de l'estil; de l'expressivitat, la comprensió de la musica vivent del gran Cantor. A l nostre judici l'execució de les obres de
Bach es ei triomf més gran de na Landowska; i ho es doblement, no tant sols perquè la seva interpretació es una meravella de justesa, de claredat i de simplicitat, sinó també per haver-les reintegrades an el llur veritable element sonor, el clavicembal. jQuina revelació ms féu de la Fantasia
cromàtica í / « j a executades en el vell instrumenti Les figuracions arpegiades de la Fa^ías/a s'enriquien
de sonoritats grasses, insospitades, d'una amplitut orquestral; l'arquitectura severa i vigorosa de la
fuga apareixia clara, diàfana, projectant les seves linies en armonioses arcades que se sobreposaven
sense confondre-s. Quina meravella!
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Al costat de l'immèns Bach, les amables fantasies de Couperin esgranaven llur graciosa superficialitat, i els autors anglesos del temps de Shakespeare 'ns presentaven una modalitat ben caracteristica de la musica d'aquell país, plenament floreixent en el x v i segle. L'afirmació correntment
acceptada que i s anglesos no tenen tradició musical ha estat admesa i propagada potser massa lleugerament per lo que toca al x v i segle. Les mostres que na Landowska "ns en donà denoten en aquell
país un conreu de l'art que no té re que envejar als demés del món en aquella època : Les Campanes,
de W. Byrd, amb ses curioses soneries; L a Caiguda de les fulles, de Peerson, amb sa melangiosa poesia,
i els Bufons, de John Bull, on la broma anglesa, la broma que no riu, hi es abundosa, ne són bona
prova.
El talent extraordinari de na Wanda l i permet indiferentment executar al clavicembal o al piano
les més diverses obres i els més oposats estils : la diferencia absoluta de mecanisme entre l'un i l'altre instrument no constitueixen per a ella i més mínim obstacle, i la veiem passar de l'un a l'altre,
i adaptar-se a llur expressivitat peculiar, amb una facilitat sorprenent. Haydn, Mozart, Schubert
i Chopin foren els autors que executà al piano donant a les obres dels primers una interpretació
plena de poesia i d'encís que convencé a iniciats i profans. En quant a Chopin, hem sentit a molts
expressar la sorpresa que i s produeix l'interpretació de na Wanda, tant diferent del clixé a que -ns
tenen acostumats els concertistes de totes categories sentits a Barcelona. L'interpretació de na Wanda
arriba quasi a excluir per complet la brillantor de l'efecte pianistic per consagrar-se especialment
a fer ressortir la fonda poesia, el lirisme melangiós de les obres del músic polonès. Es un fet, testimoniat per persones de la veracitat de les quals no es possible dubtar, que Chopin, a l'executar les seves
obres, no arribava mai a emplear tota la plenitut de sonoritat que pot donar el piano; ans al contrari,
se mantenia dins d'un ambient de delicadesa que no passava mai del mezzo forte, i avorria fondament
les brutalitats sonores de que feien gala ja en el seu temps alguns pianistes encara que no vingués
a tom (talment com succeeix avui en diall). Es, doncs, en la més pura tradició que 's basa na Landowska a l'executar les obres de Chopin, i no es pas an ella a qui han de culpar els que anyoren, sentint-la,
els prodigis de virtuosisme i els excessos de sonoritat que han malmenat llur sentit auditiu i han desviat llur criteri. Cal, ademés, tenir en compte, respecte de l'interpretació, que ningú millor que na
Landowska, polonesa enamorada de les cançons de son país (nosaltres l'hem vista plorar d'emoció
a l'escoltar les cançons populars catalanes, tant semblants ben sovint a les poloneses)... ningú millor
que ella, repetim, pot traduir i expressar tot lo que d'element polonès hi ha a les obres d'aquell
altre fervent enamorat de la Polònia malhaurada : Chopin.
TERCER I QUART CONCERTS. tQuartet Rosét. (27 i 28 de Janer.) — Els que havien tingut
la sort d'oir el «Quartet Rosé» abans que nosaltres, ens en contaven meravelles tantes, que, inconscientment potser, anàrem a escoltar-lo predisposats en certa manera a una severitat que re justificaria si la natural condició humana no 'ns inclinés ben sovint a malfiar-nos de lo que personalment
no coneixem. Prompte fou desvanescuda, no obstant, la més petita ombra de prevenció que en nosaltres pogués haver-hi, car ja desde i s primers compassos era impossible no reconèixer, en l'agru-
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pament d'artistes que al davant teníem, unes qualitats tant evidents, que tot esperit de crítica quedava esborat per la pura fruició d'un art exquisit.
I aquesta impressió, sentida ja de primer moment, anà confirmant-se i creixent tota la vetllada
del primer concert i renovant-se en la del segon de manera tal, que, per formular el judici crític
del «Quartet Rosé» amb tota imparcialitat, no fóra suficient el repertori usual de superlatius elogiosos,
i caldria cercar-ne d'inusitats. Per evitar-nos la tortura de rebuscament de concepte que potser no
arribarien al nivell del nostre entusiasme, direm simplement que i «Quartet Rosé» -ns satisfeu per
complet, i que hi admiràrem l'ajust i l'equilibri perfets, l'afinació intatxable, l'armoníosa homegenitat, les sonoritats ricament matisades, i , per sobre de tot, l'intelígenti calorosa interpretació de
les obres que componien els programes i que eren en el primer concert: Quartet en do (Mozart), Quartet
en la menor {Grahms),\ Quartet en fa (op. 18, n." 1). (Bccthoven); i , en el segon. Quartet en sol
menor (Haydn); Quartet en do sostingut menor (Beethoven), i Quartet en re menor. La Mort i la noia
(Schubert).
Cada una d'aquestes obres era certament una pedra de toc ben a propòsit per aquilatar els mèrits
dels executants, en conjunt i separadament. Repareu en la diversitat d'estils desde Haydn a Brahms
passant per Mozart, Beethoven i Schubert : doncs l'ingenua malícia de Haydn, la rica i joguinosa
expressivitat de Mozart, la gegantina alenada de Beethoven, la fresca i jovenívola inspiració de
Schubert i la severa arquitectura de Brahms ens foren ofertes pel «Quartet Rosé» amb una perfecció
de detalls que no podríem descriure. Nova ocasió tindrem, en l'avenir, d'escoltar els genials artistes,
i de cantar-ne les lloances als llegidors d'aquesta REVISTA. — F. P.
CINQUÈ I SISÈ CONCERTS. Clara Sansoni. (6 i 11 de Febrer.) — La gentil deixeble de l'Isao
Albeniz clogué, amb sos dos recitals, la seríe de sis concerts organitzada darrerament en el nostre
Palau. Tot-hom l'esperava amb viva curiositat. L'obra de l'Albeniz, Iberia, compta avui, entre nosaltres, nombrosos admiradors, i , com ja es sabut, la Clara Sansoni l'oferia tota ademés de La Vega,
encara, del mateix mestre, i d'algunes pagines de Bach (Fantasia i Fuga, Fantasia cromàtica), de
Scarlattí {Pastoral i capritxo) i den Saínt-Saèns (Estudi en jorma de vals).
Per què no confessar-ho? Després de les execucions, tant fidels i ajustades a la versió original,
del Concert italià i de la mateixa Fantasia cromàtica, del vell Cantor, que oirem, fa poc, al clavicembal
per na Wanda Landowska, els arreglaments, perfectament romàntics, que de les obres de Bach executen tots els concertistes, sense distinció, al piano, ens semblen ben envellits.
S'ha ja parlat, arreu, del caràcter deliciosament nacional de VIberia, del nostre Albeniz. No insistírem doncs pas respecte an aquesta característica de les pagines que -ns ocupen del malaguanyat
autor de la Pepita Jiménez. Però recordarem, en canvi, un altre dels aspectes, força important (i poc
estudiat) de l'esmentada Iberia. Ens referim (diguem-ho prompte) a la seva importància, verament
excepcional, considerada desde •! punt de vista de la seva tècnica pianistica i de l'avenç notabilissim
que representa d'aquesta tècnica. Després d'haver llegit VIberia penseu en Líszt i en les seves obres,
i digueu-me si les seves Unies i els seus traits no "us apareixen ben clars i quasi m'atreviria a dir relatí-
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vament fàcils!... I cal recordar, no obstant, que, tècnicament, Liszt féu un gran pas i obrí. veritablement, horitzons nous a la tècnica del piano. Ara bé : pot, creiem, afirmar-se que l'Albeniz ha fet
avui, o, millor dit, ha repetit Ves/orç den Franz Liszt. Ell, sí, més que cap altre compositor contemporani, ha fet progressar avui la tècnica pianistica i ha obert an aquesta tècnica horitzons del tot nous.
Cerqueu, llegidors, i no trobereu pas, avui, en cap més obra, l'ardidesa i les novetats que emplenen
precisament l'Iberia del nostre Albeniz. I es aquest un dels aspectes més curiosos, creiem, de la seva
obra, que fóra ben interessant de poder algun dia estudiar. Avui l'hem d'assenyalar, solament. Ja
s'endevina, doncs, que 's necessita una dosi d'amor envers l'obra i un atreviment poc comú per presentar-la. Lo fet per la ben simpàtica i ben atrevida artista que "ns ocupa es, doncs, extraordinari, i cal
reconeixe-u. Rebi, doncs, la Srta. Sansoni, els nostres més sincers aplaudiments, i augurem-li un esdevenidor brillantissim. Té un excelent mecanisme, t é un atreviment extraordinari (coronat per la
més franca victorià), i té, ademés, una memòria prodigiosa. Sols li manca, creiem, per ésser ja una
artista del tot perfeta, un xic d'aquella experiència que sols el temps pot naturalment donar-li. — X .

Orfeó

Català

CONCERT DEDICAT A NA W A N D A LANDOWSKA
Desitjosa Mme. Wanda Landowska, l'admirable clavicembalista, de conèixer algunes mostres
més de la nostra musica popular (que havia tingut ja ocasió de saborejar el dia de la Festa de la Musica)
i sentir, ademés, el nostre chor en l'interpretació de les obres que més fama l i han donat aquí i arreu,
s'organitzà una vetllada del tot intima per a la nit del 4 de Febrer, a la qual assistiren solament, a més
de la celebrada artista i el seu espòs, les famílies dels orfeonistes i els senyors socis que habitualment concorren al local social.
L'ORPEÓ, dirigit pel mestre Millet, va cantar una llarga tanda de cançons, les més característiques del repertori i sentint totes elles l'ambient del terrer. Na Landowska estava encisada. L i causaren
tal emoció (potser per recordar-li les de la seva desgraciada pàtria, la trista Polònia, amb les que
guarden forta ressemblança), que alguna d'elles l i féu vessar llàgrimes. Aplaudia amb entusiasme,
i a cada moment ponderava la bellesa de la melodia o '1 mèrit dels compositors catalans que tant
destrament les armonitzen, del mestre Millet i dels orfeonistes.
Una cançó darrera l'altra, de les xamoses cançonetes populars a les inspirades composicions
den Nicolau, de Victoria, de Jannequin o de Palestrina, passà ràpidament tota la vetlla, sense cansar-se
de cantar els orfeonistes, ni d'escoltar i aplaudir la simpàtica artista polonesa.
Na Landowska manifestà amb gracioses paraules tot l'encís que li havia causat aquella incom-

44

REVISTA MUSICAL CATALANA

parable sessió musical, dient que -n guardaria un inesborrable record. An els mestres i an els orfeonistes, no 'Is escassejà pas les felicitacions.
Després del concert, la Junta de I'ORFEÓ completà l'obsequi oferint-li un delicat refrigeri. L'entretinguda causerie de Mme. Landowska i de son marit sobre temes d'art i anècdotes i records de coses
i persones distingides de Polònia i de Rússia, va tenir-los allí fins a primeres hores de la matinada.
L'eminent artista i el mestre Millet varen concertar un intercambi musical entre unes hermosissimes cançons populars poloneses i les més boniques del repertori de I'ORFEÓ CATAIA. Na Landowska
va prometre, de més, que l'any vinent, quan tomarà, donarà una novetat en sos concerts : a més del
clavicembal, tocarà un clavicordi autèntic del segle x v m .

CAR1TATI
L'ORFEÓ CATALÀ, que sempre està identificat amb tot lo de la nostra terra, i que per lo tant no
podia deixar de sentir la dolorosa desgracia que ha planat darrerament en la nostra costa marítima,
en l'intermedi del concert-repas celebrat el dia 5 va decidir dedicar un record als pobres pescadors
catalans que, a l'anar a cercar el pa per a llurs famílies, trobaren tràgica mort envolcallats per Ics
horroroses onades del temporal del dia 31 de Janer passat.
El viç-president, D. Bonaventura Bassegoda va dirigir a la concorrencia un lacònic i sentit discurs excitant-la que en aquella hora de passatemps dediqués un record i una gràcia de caritat als
braus mariners catalans víctimes del temporal i a llurs atribulades famílies.
Desseguida sis xamoses nenes orfeonistes (Emília Figueras, Alexandra del Valle, Tereseta Soler,
Maria Pascual, Aurèlia Sancristofol i Carme Ventura) solicitaren l'honor de captar per als pobres
pescadors.
Amb una barretina cada una, i començant pels orfeonistes, homes i senyoretes, passaren per
davant de tots els concorrents, recollint l'almoina que voluntàriament tots hi depositaven.
Mentres això succeïa la secció d'homes cantà L'Emigrant, i la casualitat volgué que allavors les
campanes de la veïna iglesia de Sant Francisco toquessin a morts. Foren uns moments emocionants.
La quantitat recaudada, que amb un petit plus del President D. Francesc Matheu pujà fins
a 400 pessetes, va ser entregada, la mateixa setmana, al president de la Diputació Provincial,
D . Enric Prat de la Riva; el qual, en nom de les famílies dels infortunats pescadors, remercià amb
efusives paraules el generós donatiu que rebia.

CONFERENCIA
El divendres 22 del corrent mes, el secretari de I'ORFEÓ i professor de la càtedra d'Historia de
Catalunya, D. Lluís B. Nadal, va donar en el nostre local social una conferencia corresponent als cursos
d'extensió dels «Estudis Universitaris Catalans», sobre ' I tema : De disciplina choral en el segle x v n .
Davant d'un auditori, ben escollit i atent, el Sr. Nadal desenrotllà '1 tema susdit amb gran
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mestria, evocant, ab la seva argumentació ricament documentada, un quadro d'epoca fortament
suggestiu.
Descrita amb riquesa de detalls l'epoca turbulenta que atravessà Catalunya durant la major
part d'aquell segle, donà a conèixer un curiós reglament de la capella de musica de la Catedral de
Vich, en el qual se detalla l'organització, drets i obligacions dels cantors.
A cada article "1 conferenciant féu afinats comentaris i observacions, que donaren una exacta
idea de l'organització d'aquelles institucions chorals, desaparegudes quasi per complet a l'intervenir
en les iglesies la musica instrumental i profana.
Després de curioses noticies sobre la vida i relacions d'aquests organismes chorals amb el poder
eclesiàstic i les d'aquest amb el Capítol Catedral, el Sr. Nadal acabà la notable dissertació, essent
aplaudit per la distingida concorrencia que religiosament l'escoltà durant una hora.
Per a satisfacció dels nostres llegidors que no pogueren assistir a la conferencia del Sr. Nadal,
en un dels pròxims números publicarem Íntegre tant important treball.

L'tORFEO CATALÀ* AN E N JOAQUIM CABOT I R O V I R A
L'idea llançada per la Secció Choral d'obsequiar al benemèrit patrici que durant onze anys
presidí I'ORFEÓ CATALÀ, caigué entre tots els socis de la nostra institució com pluja d'Abril en terra
assaonada : testimoni d'això la pressa amb que s'omplíren les llistes d'adherits an el dinar que se li
dedicà •! dia 19 del actual i l'exit notable conseguit per aqueixa festa d'alegria.
Com en tota cosa que realitza "1 nostre ORFEÓ, l'acte del dia 19 tenia no la força relativa d'un
agropament determinat de tal o qual banda, sinó la significació altíssima que dóna a les coses la
participació del poble, de tot el poble, representat en la nostra festa no tant sols en sos distints
estaments socials, sinó en ses diferents maneres de pensar, tal com hi era al redós de les llargues taules
aquell dia, unit per un nexe potent, per l'ideal que informa I'ORFEÓ CATALA : l'amor a Catalunya
i an el seu art musical. Més no era pas aquest sol gran ideal el que aquell dia acoblava en festa de joia
tota aquella heterogènia gentada : una nova força era la que tenia la virtut de fer l'acoblament :
la gratitut, la gratitut per un home benemèrit, en Joaquim Cabot i Rovira.
Veus-aqui, doncs, per què aquell doble ideal de I'ORFEÓ CATALA va humanitzar-se aquell dia,
devenint una acció de nobilissima gratitut envers aquest patrici devingut home símbol en la vida
de la nostra institució per l'immèns amor demostrat an aquell ideal de pàtria i art que constitueix
la seva existència, el qual l'abrandà obrant el miracle d'aquella transfiguració.
Prop de cent vuitanta comensals s'adheriren an el dinar que per iniciativa de la Secció Choral
dedicà I'ORFEÓ al Sr. Joaquim Cabot, suara sortit de President després d'onze anys d'haver desempenyat brillantment aital càrrec, portant-se a feliç terme, mercès a sos titànics esforços, la magna obra
del Palau de la Musica Catalana.
Un bon nombre de senyoretes i homes representaven en aquest acte la Secció Choral, havent-se
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invitat també, mercès al desprendiment del soci protector Sr. Joaquim M. Ribalta, un nen de la
Secció de Nois per a que la representés, completant-se així les tres seccions de que -s compon.
Entre i s senyors socis protectors se comptaven bon nombre de personalitats musicals, literàries
i polítiques, i altres representacions de totes les activitats de la societat catalana. Veus-aquí la
LLISTA D-INSCRITS AL BANQUET
Manel Costa Norta. — Ramon Calvó. — Pere Ribas, — Enric Granados. — Joaquim Manel Gay . — Josep M.»
Casas. — Joan Perramon. — Francisco X. Pons. — Simó Bartoll. — Àngel Sala. — Josep Ferrer. — Francisco Miró.
— Emili Pérez. — Manel Aymà. — Eusebi Viladoms. — Elvira Benet de Viladoms. — Teresa Vlladoms. — Mercè
Vlladoms. — Joan Viladoms. — Josep Bori i Masó. — Vicenç Tort. — Cristòfol Taltabull. — Lluís Gorgoll. —
Pere A. MUlet. — Joan Sala. — Carles Barbany. — Josep Cabot. — Isidre Maristany. — Agustí Valentí. — N. Vallllobera. — Francesc Matheu. — Francisco Cabot. — Bonaventura Bassegoda. — Ramon Arajol. — Francesc Pujol.
— Lluis B. Nadal. — Pere Serra. — Josep Mullor. — Miquel Posiello. — Lluís Millet, — Josep M,» Cornellà. —
Ramon Ventura. — Adolf Bieto. — Frederic Castells. — Rafel Panés. — Miquel Valls. — Ramon Farrerons. —
Geroni de Moragas. — Vicenç M.» de Gibert. — Joan AlandI. — Ramon Albó. — Francisco Garriga. — Leopold
Sagnier. — Mercè Bonal de Valls, — Joan Salvat, — Anton Vill-lloch, — Francisco Martí. — Rafel Vives, — Ricard Pomar,—Josep Garreta.—Jaume Vall,—Ignasi Folch i Torres,—Francisco Beltri,—Manel Ballester,—Ramon
Roig Pellicer. — Francisco Sàbat. — Artur Botey. — Joan Oriol. — Adela Costa d'Oriol. — Pere Bastó. — Josep
Reixach. — Manel Maluquer. — Lluís G. Maristany. — Ramon Salvat. — Claudi Martínez Imbert. — Pilar Codina
de Roca. — Pilar Roca. — Martí Estany. — Jacint Barbany. — Frederic Font. — Pere Renom. — Josep BoguRi. — Inocenci Navarro. — Angelina Gispert. — Josep Gispert. — Antònia Permanyer. — Frederic Espinach. —
Francisco Fàbregas. — Frederic Lliurat. — Josep Pujals. — Josep M.» Folch 1 Torres. — Xàntipa Sala de Pujol. —
Francisco Riera Ponsa. — Alianor Espinach. — Joaquima Grau de Petit. — Narcisa Petit. — Joaquima Petit.
— Assumpció Petit. — Carme Petit. — Ignasi Puig. — Maria Ferníndez de Puig, — Mercè Puig. — Manela Grau
de Carrera. — Concepció Carrera. — Salvador Carrera. — Mercè Cleries, — Víctor Brossa. — Agustí Caze, — Pilar
Cardona de Millet, — Alianor Lliurat, — Estrella Lliurat, — Madalena Lliurat. — Eduard Calvel. — Ernestina
Creixell de Mullor. — Elvira Mullor. — Joaquim Pena, — Ramon Castellà. — Josep Esquerrà. — Casimir Clapés.—
Josep Clapés. — Lluís TurquI. — Juli Tarrats. — Agustí Torelló. — Narcís Oller. — Narcís Pla 1 Denlel. —
Josep M.» Ribalta. — Grau Millet. — Miquel Castellví. — Eusebi Daniel. — Tomàs Parera. — Ezequiel
Martin Carbonero. — Ezequiel Martin Rovira. — Francisco Riera. — Dr, Guerra, — J, Puig 1 Cadalalch. —
Manel Rocamora. — Joan Servat, — Manel Valls i Martí. — Joan Trabal. — Antoni Comas. — Josep Arbolx
de Sancristofol. — Madalena Roqueta. — Antònia Sancristofol. — Àngela Sancristofol. — Aurèlia Sancristofol. — Jaume Marti. — Agustí Guarro. — Pere Pagès. — Joaquima Sierra de Tlcó. — Angelina TIcó. —
Delfina Ticó. — Nicolau Ribas, — Josep M,* Moragas, — Francisco Monereo, — Josep Garl. — Antoni Ferrer
Cisla. — Gabriel Ferrer. — Carles Torres. — Pere Pahissa Nogués. — Francisco Puig 1 Alfonso. —Slxte Quintana.
— Josep Pardo. — Francesc Cambó. — Isidor Pons. — Joan Porta. — Joan Millet. — Josep Campos. — Narcís
Verdaguer i Callis. — Joan Güell. — Àngel Aguiló 1 Miró. — Rafel Rodríguez. — Enric Lapelra. — Uuls Duran
I Ventosa.
Eren dos quarts de dues quan començà i dinar, presentant l'espaiosa i rica sala del Mundial
Palace, en aquella hora, un cop de vista sorprenent : la policroma decoració del local se completava

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALA

47

amb la de les llargues taules, guarnides bellament i adornades amb flors que en la de la presidència
formaven un artístic i frescal parterre, del qual eixien diverses garlandes que s'espargien a tota la
seva llargada. Era una virolada visió que enjoiava la vista.
Constituïen la presidència l'obsequiat Sr. Cabot, el qual tenia a sos costats, dreta i esquerra
respectivament, l'actual president, Sr. Francesc Matheu, i el mestre Millet. Seguien repartits a banda
i banda i s individus de la Junta Directiva, Srs. Bassegoda, Nadal, Arajol, Millet (T.), Serra, Pérez,
Mullor, Posiello, i els mestres Srs. Cornellà, Pujol i Salvat. Completaven la taula presidencial les
Srtes. Ticó, Puig, i Roca de les més antigues del chor; el nen Josep M.a Monereo, representant de la
Secció de Nois, i els choristes Francisco X . Pons, Joan Oriol i Rafel Panés per la Comissió executiva de l'Homenatge al Sr. Cabot.
El dinar, que fou esplèndidament servit per l'acreditat maitre d'hòtel Sr. Serra, qui mostrà voler
prendre part també en l'homenatge al Sr. Cabot donats els esforços realitzats, responia an el següent
menu, que complagué a tot-hom : Encurtits; Arroç a la Valenciana; Filet amb xampinyons; Peix
amb salsa tàrtara; Fiambres variats; Pollastre rostit; Enciamada; Biscuit gelat; Pastes : Pinya
d'Amèrica; Darreries; Vins : Blanc i Negre; Xampany; Cafè i licors.
A l'hora del xampany el soci Sr. Ribas aixecà la seva copa brindant pel Sr. Cabot com iniciador
i realitzador de l'idea del Palau de la Musica Catalana, glòria de Catalunya; després el Sr. Manel
Rocamora llegí una poesia lloant l'obra notabilissima del ex-president de I'ORFEÓ; i seguidament
s'alçà i soci chorista Sr. Joan Oriol, llegint una hermosa endreça del dinar, que li valgué perllongats
aplaudiments dels comensals, els sentiments de gratitut i afecte dels quals pel Sr. Cabot foren molt
ben interpretats en l'exquisit treball literari del Sr. Oriol. Donada l'importància d'squesta endreça
hem decidit publicaria al final de la present ressenya, per a que, a més de poder-la conèixer tots els
nostres lectors, quedi com a document important d'aquest homenatge.
El Sr. Panés donà lectura a varies adhesions rebudes de persones que no pogueren assistir al
dinar, entre les quals se compten les següents
ADHESIONS R E B U D E S
Joan Maragall. — Manel Folguera I Duran, — Dr. F. Vinyas i Cusi. — Comte de Güell. — Joan Lamote de
Grignon. — Carme Fonollar. — Baró de Quadras. — Eussebi Bertran i Serra. — Lluís Pulgdomeneoh. — Josep
Franquesa i Gomis. — Eliseu Paris. — Antoni Nicolau.

Apaivagats els aplaudiments amb que foren rebudes les lletres llegides, un nou fort picament de
mans saludà al Sr. Francesc Cambó, que s'alçà per a brindar, pronunciant el notable parlament que
reproduïm tant fidelment com ens ha sigut possible :
Manifestà que a l'assistir an aquell acte havia cregut que no caldria fer cap brindis, perquè l'assistencia era ja un brindis, era un assentiment a la festa. Però no es possible — digué — sustreure-m
an el prec que se m'ha dirigit de dir algunes paraules.
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A l parlar de la presidència den Cabot, desseguida se "ns acut la construcció del Palau de la Musica

Catalana, que ell inicià i ha dut a feliç terme amb una ferma i admirable constància. En Cabot, amb
la seva iniciativa, llençà I'ORFEÓ a una empresa perillosa, però treballà, amb fe i entusiasme per
realitazar-la, i va anar acceptant reeleccions del seu càrrec presidencial per assumir-se la responsabilitat, lligant aixi -1 seu propri i personal prestigi amb la realització de l'obra, posant-hi tota la seva act i v i t a t i energia fins a deixar-la realitzada.
Un altre valuós servei ha fet en Cabot a la benemèrita institució de I'ORFEÓ CATALA : an ell se
dèu que I'ORFEÓ hagi anat creixent pas a pas, amb seguretat i sense trasbals, en moments en que tot
se trasbalsava a Catalunya, en aquesta desgraciada terra on sembla que hi hagi qui senti goig en
destruir i aterrar totes les obres profitoses que s'hi fan. {Mostres d'aprovació.) Mercès a l'actuació
prudent den Cabot, ens trobem amb una institució catalana que ha sabut aguantar-se forta i victoriosa, salvant-se d'aquell trasbalsament.
Ara en Cabot deixa la presidència, i , a l'acabar ell la seva acció, considero oportú "1 fer-vos a
tots un prec; i es que dins de la vostra institució, no deixeu que hi germini la discòrdia, perquè ella
seria l'enemic que més perjudicis vos podria ocasionar. Penseu que, amb l'unió i amb l'entusiasme
patriòtic que fins ara us han animat, heu pogut arribar a assolir el coronament de la vostra obra;
penseu que l'unió i l'entusiasme han sigut els més ferms puntals que heu posat a l'obra admirable
que en Millet ha realitzat dins del renaixement català. {Aplaudiments.)
Aqueix casal que heu bastit a la Musica Catalana costarà molt d'enderrocar-lo si vosaltres seguiu
units i entusiastes : de vosaltres depèn el sosteniment de la benemèrita institució. El desig de tots els
bons catalans, dels que veritablement estimem a Catalunya, es que -s mantingui sempre ben ferma,
perquè en el cor de tots nosaltres hi ha "1 pressentiment que, el dia que caigués, s'enrunaria un troç
de la nostra estimada Catalunya. {Grans aplaudiments.)
Es I'ORFEÓ CATALÀ la primera institució catalana, nascuda a l'impuls del renaixement catalanista, que ha arribat a tenir casa propria; i i dia que tota la Catalunya sàpiga seguir el camí que
vosaltres, socis choristes i socis protectors, heu seguit, aquell dia serà tota la nostra pàtria, serà la
Catalunya sencera que també tindrà un palau, perquè haurà assolit la seva autonomia.
{Grandiosa ovació; unanims aplaudiments.)
Al cap de poc, una nova i intermenable ovació, que devenia més intensa com més s'allargava,
anuncià que anava a parlar el nostre estimat president sortint. La noble figura den Cabot al fons de
la sala, era l'unica que 's mantenia quieta, rebent humilment les aclamacions entusiastes i els victors
i aplaudiments fortissims d'aquell parell de centes persones que, de peu dret i batent les mans, testimoniaven èn un sant entusiasme •! llur reconeixement al president benvolgudissim, ja glorificat en
la seva propria obra.
El Sr. Cabot tingué amables i sentides paraules d'agraiment per les entusiastes manifestacions
d'efecte que se l i tributaren. Rebutjà tot seguit per a ell tot sol el mèrit de la seva tasca, recordant que,
al pujar a la presidència de I'ORFEÓ, va trobar l'ambient propici a la seva obra, gràcies a la realitzada
pels seus predecessors, realçada per l'entusiasme que "1 cos choral sentia pel seu mestre, que havia fet
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de I'ORPEÓ una institució representativa de Catalunya. Tot això — digué — jo vaig aprofitar-ho
per a la meva obra, que no té altre mèrit que •! de la persitencia. Aquesta virtut sí que la vull admetre
com un timbre de glòria en aquesta terra on tantes coses se comencen i poques se n'acaben satisfactòriament.
Com ha manifestat en Cambó, hem de persistir en estimar I'ORFEÓ i Catalunya; perquè -Is pobles
que no tenen energia en persistir en l'amor de les seves obres no són dignes de tenir-les. Així es, doncs,
que jo acabaré amb aquestes dues exclamacions : Glòria a I'ORFEÓI Visca Catalunyal
Aquestes dues aclamacions foren contestades amb un gran crit unanim i rebudes amb vibrants
aplaudiments, que no cessaren fins al cap de bona estona. Les senzilles i modestes paraules del
Sr. Cabot, coronades, com ja hem dit, per una espontània salva d'aplaudiments i visques, clogueren,
junt amb els E l s Segadors, cantats per tot-hom, aquesta hermosa festa de joia i amistat, de la qual,
tots els que tinguérem la sort d'assistir-hi, guardarem inesborrable record.
Una bella nota de la qual cal parlar, fou la que donà •! Sr. Pons a l'oferir les toies de la taula, en
nom de la Secció Choral, a les respectives senyores esposes dels senyors Cabot i Matheu.
Abans de deixar la sala, la majoria dels assistents anaren a felicitar el Sr. Cabot, qui 's mostrava
altament satisfet de l'humil homenatge dels socis de I'ORFEÓ CATALA.

ENDREÇA
Al donar terme, pel vostre propri voler, a la gestió presidencial que 'us havia sigut confiada per
la gairebé unanim voluntat dels socis de I'ORFEÓ CATALÀ, la Secció Choral d'aquesta entitat cregué
dever seu exterioritzar, d'una manera que us fos plaent, l'agraiment a que per vostres actes vos heu
fet mereixedor i l'admiració que heu sabut guanyar-vos de tots els que hem tingut la sort d'esser
presidits per vós.
A n aquest objecte, prengué l'acord de dedicar-vos el modest dinar que ara estem celebrant i
que vós, honorant la nostra iniciativa, vos heu dignat acceptar; puix creguérem que us seria agradós
veure reunides al vostre entorn les antigues amistats i les conquerides novament, desitjoses, totes
elles, a l'aplegar-se en aquest acte de germanor, de testimoniar llur gratitut a qui com vós ha treballat sense descans pera '1 major enaltiment de l'institució estimada, que té •! poder de fer vibrar
els nostres cors en un mateix sentiment.
Tal volta -us hauríeu estimat més que la demostració hagués sigut feta en altra forma més palpable, més gràfica, de més duració, que la del modest apat que t é lloc en aquest moment; més això
que en altre seria lògic, en vós hem cregut que no era necessari, puix apart que mai es perduda l'ocasió
de patentitzar perpètuament quant agradable i beneficiós ha sigut el vostre pas per la presidència
de I'ORFEÓ CATALÀ existeix, per a satisfacció de tots nosaltres, per glòria vostra, per orgull de Barcelona, la fiía de les nostres aspiracions; lo que viurà més que tots : el casal de I'ORFEÓ CATALA, el
Palau de la Musica Catalana.
La nostra llar artística, embellint la nostra ciutat estimada, perpetuarà "1 vostre nom, puix
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propris i extranys saben sobradament que vós heu sigut el qui, amb esforç gegantí, heu fet que fossin
realitat els somnis que envolcallaven a nostra fantasia; tot-hom sab els treballs que heu hagut de
portar a cap per a dur a feliç terme lo que constituïa la nostra obsessió; ningú ignora i s sacrificis que
heu hagut de fer per a assolir la vostra empresa. I , quan això es aixís; quan s'arriba victoriós al cim
que 's desitjava, com vós hi heu arribat, sense cansament, amb les mateixes forces amb que emprenguéreu la pujada, i d'alli 's reben els unanims aplaudiments de tots els que combreguen en les nostres
idees; creiem que no fan falta demostracions d'altra mena per expressar la gratitut, puix mentres
una sola pedra quedi en peu del monument que aixopluga i nostre ORFEÓ, aquella pedra parlarà de
vós i eternitzarà i vostre nom.
La casa pairal de I'ORFEÓ CATALA es un ser vivent fecondat en les entranyes de la nostra estimada pàtria per l'esforç sens precedents i pel geni sens igual del nostre benvolgut mestre Millet; i ,
com a ser amb vida, apart del cos, que dauren amorosament els raigs esplendents del sol, posseeix
l'ànima que vós l i heu donada. L'oblit, doncs, mai pot venir, ja que, si bé i temps tot ho destrueix,
no podrà pas fer-ho amb la vostra obra, puix ja es sabut que l'ànima es immortal.
Ademés, el Palau que vós heu bastit es l'estoig encantat on té estada la Musica, filla predilecta
de la Bellesa; i les armonies nascudes de les cançons que nosaltres, senzills cantaires, entonem, breçolant les nostres somnioses ilusions, tenen la v i r t u t de fer nàixer potents torna-veus que, menties
l'esperit impalpable de Catalunya suri damunt nostre i dels que vindran, mentres el seu batec d'ales
faci gojosament estremir els nostres cors, retrunyiran de manera que i record vostre i el de l'obra
bella que heu feta perdurarà davant de tot i de tot-hom.
A i x i . doncs, la Secció Choral de la nostra sacrossanta institució, i tots els que a la mateixa han
acompanyat demostrant estar conformes amb l'acte per ella organitzat, vos demana humilment,
per boca meva, que 'us digneu prendre l'acte d'avui com a prova insignificant de lo molt agraïda
que -us està de tot quant heu fet per I'ORFEÓ CATALÀ desde la seva presidència; i , al rendir-vos sincer
homenatge d'admiració, fa constar ben alt que mai vos oblidarà i , que aixi mateix, no dubta ni un
sol moment que vós també estareu sempre al costat d'ell, disposat a fer-li de capdill una altra volta
que això fos necessari.
JOAN ORIOL i BOSC

Catalunya
BARCELONA
GRAN T E A T R E D E L L I C E U . — Salvant l'Eurianlhe, de Weber, que s'ha quedat en terra,
totes les demés novetats promeses per l'Empresa en el cartell d'abonament s'han complert enguany.
Retirada la Vestal, digna de millor acolliment, s'anuncià l'estrena de La Wally per al dia 3 de
Janer. Aquesta obra, del mestre Catalani (1854-1893), que -Is italians han exalçat bon xic exageradament (sens dubte per l'escassedat de llur repertori modern), ofereix, per a l'espectador imparcial,
ben poques qualitats meritòries. El seu punt més flac es el llibret. Descabellat, ple de contrassentits
i desproveïda de tot interès la seva acció, sense cap caràcter ferm, ni tant sols un personatge que us
faci entrar en simpatia, el drama "s desenrotlla davant dels vostres ulls sense despertar el més petit
entusiasme : fins, direm, fent arribar a la total indiferència. Ara, convençut un de la nulitat del
llibre i atenent-se únicament al treball del músic, l'interès se desperta a estones. En Catalani, que
abans La Wally (estrenada, l'any 1892, a la Scala de Milan) s'havia ja familiaritzat amb l'orquestra
i les veus en el treball d'altres obres dramàtiques (la millor d'elles, segons diuen, Lorelley), demostra
en aquella un desembaraç i una seguretat de mà que solament amb la llarga experiència pot conseguir
el compositor. Per altra part, no deixen tampoc de trobar-se en alguns endrets certs efectes orquestrals
i determinats girs melodies, dels quals el Sr. Puccini va aprofitar-se més tard per a caracteritzar
el seu estil, que desde avui ja no hem de considerar tant original.
Amb tot i les escenes populars que volen animar un xic el quadro en els dos actes primers, no
consegueix pas La Wally oferir aquell determinat color, que a una Carmen, a una Aida, a una Manon
dóna tant de caràcter. En les escenes més culminants del drama hi falta també "1 necessari vigor.
Es en el quart acte, d'una tonalitat més grisa, on el lirisme del compositor se troba més a pler. La
situació es ben compresa; i , guardant tot l'acte més unitat que "Is anteriors, deixa a l'auditor l'impressió de quelcom verament sentit que •! fa reconciliar amb el músic.
L'obra den Catalani trobà un bon defensor en el mestre Lamote de Grignon, el qual la dirigí
amb força zel, fent ressaltar lo bo que ella conté. També es d'alabar la tasca de la Sra. Crestani, ar-
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tista conscienciosa i de preuades facultats, que en el paper de protagonista obtingué un exit ben
falaguer, malgrat l'escas interès del drama. La Sra. Benincori i els Srs. Massa, De Marco i Mugnoz
tingueren a llur càrrec els demés papers de l'obra, traient-ne quasi tot el partit que "s podia.
A darrers de Janer la direcció del Liceu ens oferí l'estrena doble d'El F i l l pròdig, den Debussy,
i del drama líric, en un acte. del mestre Mancinelli, Paolo e Francesca.
No sabem a quin fi obeí la representació de rinsignificant obreta del jove mestre francès que tant
enrenou ha promogut, aquests darrers temps, amb la seva anomenada escola impressionista. Si "s necessitava una obra de curtes dimensions per a acompanyar la producció den Mancinelli, per què no reprendre, per exemple, la Pepila Jiménez, la deliciosa comèdia musical del malaguanyat Albèniz,
ó bé l'Hesperia, den Lamote, aplaudida aquí i a Madrid? Era potser, el f i , trobar un contrast per al
Uuiment més marcat del Paolo e Francesca! Perquè, com ja s'ha dit. E l F i l l pròdig, den Debussy,
no es pas una obra escrita en son origen per al teatre, sinó que 's tracta d'una cantata imposada als
deixebles del Conservatori de París per a disputar-se '1 premi de Roma; torneig artístic en el qual
va sortir vencedor l'aludit compositor quan no comptava gaire més de vint anys. Es, per lo tant,
inútil cercar en dita obreta la personalitat formada de l'autor que havia de triomfar, més tard, amb
son Pelléas et Mélisande, tant exalçat a l'extranger.
Les qualitats, doncs, d ' £ / Fill pròdig són ben minces. La fina orquestració que l'acompanya es,
potser, la més notable. La declamació lírica val, també, per la seva justesa amb l'esperit del text.
L'obreta, que s'escolta amb un relatiu interès fins a la seva meitat, decau ostensiblement cap al final,
com si manquessin forces a l'autor o bé la premura del temps l i forcés l'inspiració.
AI baixar el teló sonaren els aplaudiments de rutina, y sortiren a saludar els artistes Sra. Muciska
i Srs. Massa i De Marco, que en l'interpretació à.'El Fill pròdig havien posat la millor voluntat.
El mestre Mancinelli, que com a director d'orquestra té guanyada una reputació de les més sòlides,
ha intentat distingir-se també entre 'Is bons compositors del nostre temps, i , encara que a llargs i n tervals, ha donat sos fruits d'hivernacle, que han viscut a la temperatura càlida que la simpatia
crea al voltant de tot artista que -s fa estimar pels seus mèrits i qualitats personals. Després d'un
Ero i Leandre, que 'Is madrilenys aplaudiren fa alguns anys, toca avui als barcelonins festejar al
reputat mestre italià com autor d'un Paolo e Francesca, que, com l'altra òpera esmentada, no es pas
probable que resti en el repertori. Vol dir això que l i manquin al Paolo bones qualitats? De cap manera : el mestre Mancinelli té prou talent i experiència per a fer un ver drama musical. Però an ell
li trobem el mateix defecte que an els pianistes-compositors, que quan se posen a escriure repeteixen,
insensiblement, lo que més els agrada de llurs autors preferits. La personalitat del mestre Mancinelli queda així mateix borrosa en son Paolo e Francesca. Assimilant-se -Is procediments que més convenien a son intent, tant en la part melòdica com en l'orquestral, obté '1 mestre efectes bonics, es
cert, ben acomodats a les situacions del llibre, i molts d'ells d'una brillantor llampant, que no deixen
pas de produir a l'auditori l'impressió volguda per l'autor; però impressió de sentits, al f i , que no arriba
mai a emocionar. Per això dèiem que la producció esmentada no es fàcil que resti, perquè son record
s'esborra prompte com la flaire d'una flor esmortuïda.
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El desempeny que alcançà i Paolo e Francesca fou notabilissim, lluínt-s'hi de debò la Sra. Crestani i els Srs. Palet, Parvis i Bonfanti; els quals, junt amb l'autor, que dirigí l'orquestra, com ja es de
suposar, hagueren de presentar-se bon nombre de vegades a l'escena al termenar l'espectacle.
Alternant amb les obres noves del cartell, se donaren, aquest mateix mes, algunes representacions à'Els Mestres cantaires de Nuremberg, que conseguiren omplir bon xic més la sala que d'ordinari.
L'obra, apart l'interès particular que ofereix sempre, alcançà de més a més un conjunt força homogeni,
ben conduït pel mestre Mancinelli, que l'havia preparat amb una cura especial, digna de tota alabança.
Avesats fins ara a les interpretacions dels directors alemanys, la versió del mestre italià no podia
pas deixar-nos de sorprendre. Els temperaments de raça, tant oposats, expliquen prou bé la diversitat de sentir i comprendre la genial obra de Wagner. Per això, si i fondo sentit del drama i la fina
psicologia dels personatges, que la musica tant admirablement tradueix, no 'ns han aparegut en la
present ocasió amb la fidelitat d'altres vegades, en canvi a una gran part del públic se li ha fet més
assequible la partitura en el seu sentit material, perquè i mestre Mancinelli ha demostrat coneixer-la
fins al recó més amagat; i així l'ha dirigida amb una fermesa, amb un domini i amb un entusiasme
que s'encomanaren a tota l'orquestra, conseguint que la partitura brillés amb tota l'esplendor de
la seva riquesa armonica.
Dels artistes que desempenyaren els Mestres, dos mereixen senyalar-se apart: en Palet i en Mansueto. El segon va cantar i va fer un Pogner com no l'havíem sentit fins ara. Aixi mateix, en Palet,
encara que no '.ns dóna i Walter que hauria hagut de ser (cavaller, lliberal i enamorat), demostrà
haver estudiat la particel·la, i així la cantà amb una seguretat que la seva bonica veu va avaluar més
encara. En Segura, en el paper de Hans Sachs, no arribà pas al nivell dels artistes anteriors que aquí
el desempenyaren.

Igual podríem dir del Sr. Pavís, que, si bé es un bon cantant, no encertà pas del

tot el paper de Beckmesser, del qual exagerà un xic massa la nota còmica. En quant a l'enamorada
ingènua, l'aixerida Eva, no ha estat més afortunada enguany que les altres vegades. Podríem dir que,
igual que i paper de Walter, queda encara aquí per crear.
La temporada d'hivern oferí poca cosa més de notable : algunes representacions de Carmcn i
de Madame Butterfly, baix la direcció del mestre Lamote, per a lluïment del Sr. Palet y de la Sra. Kruceniskí, respectivament, i prou.
El resum de la temporada 'ns dóna un total de seixanta funcions, comptant-hi les dèu celebrades
a les tardes dels dies festius.
El repertori, format de catorze obres diferents, ha obtingut un repartiment ben equilibrat. Sís
d'aqtielles obres (Rigoletto, Tannhàuser, Salomé, Paolo e Francesca, Carmen i Madame Butter/ly)
s'han donat quatre vegades, cinc L a Vestal i Aida, sis L a Wally, set E l s Mestres cantaires, i nou Mefistofele, que es l'òpera que alcançà major nombre de representacions. L a Boheme i E l F i l l pròdig
compten tres representacions, cada una, a son actiu; i una solament la Norma.
Com se pot veure, el favor del públic se decanta preferentment al repertori de Wagner, l'autor
que ha alcançat el nombre major de representacions (onze, amb dues obres). Verdí i Boito són els que
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s'acosten més an aquell; però hem de tenir en compte que i Me/isto/ele oferí diverses interpretacions,
amb lo qual va mantenir-se un xic més l'interès de l'obra.
Durant la passada temporada hem tingut ocasió d'admirar novament l'art superior de la Bellincioni, el talent den Vinas com actor i cantant, i l'exquisida distinció de la Kruceniski. Entre 'Is artistes
nous, que per primera vegada se feren sentir en el Liceu, han deixat molt bon record la Sra. Russ,
feliç creadora de L a Vestal aquí; la Sra. Crestani, interpretadora sempre segura, posseint, ademés,
un repertori dels més extensos; el baix Mansueto, artista de facultats ben excelents; i en De Marco,
baríton d'un bell timbre de veu, que interpreta sos papers amb gran justesa i seriositat.
Els mestres Mancinelli i Lamote de Grignon, que s'han repartit la tasca més feixuga de concertar
i dirigir les obres representades, han merescut l'elogi de tot-hom pels bons conjunts que, generalment,
obtingueren en aquelles. — J. S.
HOMENATGE A L MESTRE GRANADOS. — El dia 12 del present mes tingué lloc, a la Sala
de Cent de Casa la Ciutat, l'acte d'entrega al notable pianista-composítor Enric Granados de la placa
commemorativa de l'Homenatge que 'Is seus nombresos admiradors l i tributaren amb motiu d'haver-sel designat per formar part del Jurat internacional que ha de concedir el Gran Premi del Conservatori de París.
La festa resultà un hermós acte de simpatia envers el nostre eminent compatrici i una amical
reunió d'artistes acoblats tots per lloar la vàlua d'un company que ha sabut conquerir amb el seu
talent el lloc d'honor que ocupa en la moderna espiritualitat catalana.
Era mig-dia quan la comitiva entrà a la Sala de Cent. El nombrós públic que l'omplia saludà
amb un fort aplaudiment al mestre Granados i a les representacions oficials que "1 voltaven. Entre
aquestes hi vegerem els regidors barcelonins Srs. Carreras i Candi, Iglesias, Marial í Rius, i el representant del Gobernador; la Comissió executiva de l'Homenatge amb els Srs. Orriols, Pons, Samsó,
Tort i Ferrer; els Srs. Francesc Matheu, en representació de I'ORFEÓ CATALÀ; Bassegoda per l'Academia de Belles-Arts; Nicolau i Daniel per l'Escola Municipal de Musica. Assistiren a l'acte, ademés,
els senyors alcalde i víç-president de la Diputació de Lleida, i una nodrida comissió de regidors i diputats pertanyents an aquelles corporacions lleidatanes.
La comitiva, precedida de la bandera de la ciutat de Lleida, portada a l'acte com a tribut d'admiració i homenatge a l'eminent compositor Granados, fill de dita ciutat, se situà a l'estrada presidencial; i, acte seguit, el representant de l'alcalde, Sr. Carreras i Candi, va obrir l'acte, llegint el secretari de la Comissió, Sr. Orriols, la Memòria dels treballs realitzats, lamentant-se, després, de la mort
del president, Sr. Sanllehy, í de la malaltia del segon president, l'Apeles Mestres.
Després d'uns breus parlamentes dels Srs. Alcalde i viç-president de la Diputació de Lleida agraint
a Barcelona l'Homenatge que "s tributava an en Granados, el Sr. Carreras llegí una carta anònima
que acompanyava un valuós obsequi per al mestre, fent-li entrega, acte seguit, de la placa de plata
commemorativa de l'Homenatge; lo qual féu en nom de Barcelona, que 1 considerava, digué, un dels
més distingits fills de Catalunya. Aquestes manifestacions foren assentídes amb una gran ovació.
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L a placa oferta es una bella obra esculptorica, on se veu. en relleu, el bust del mestre, i en el fons
una interpretació dels capritxos de Goya fent referència a la seva obra Goyescas d'on ha sigut inspirada.
Acceptat pel mestre aquest tribut d'admiració, pronuncià unes sinceres i breus paraules de
regraciament, fent constar que, si havia acceptat l'Homenatge, no era ni com a pianista ni com a
compositor, sinó com a fill de Catalunya que té l'all honor de representar la seva terra en països extrangers.
Aquestes belles paraules, dites amb una simplicitat enamoradora, van fer esclatar la nombrosa
concorrencia en una llarga ovació.
Desitjosa, la concorrencia, de felicitar personalment el mestre, s'acoslà fins an ell i, un darrera
l'altre, tots els seus admiradors presents li estrer.yeren efusivament la mà; enhorabones que en Granados rebia amb viva complasença.
La festa fou ben hermosa y significativa, car era la demostració de que l'obra dels nostres grans
artistes no passa pas desapercebuda pel nostre poble.
A la nit, per cloure l'Homenatge, se celebrà en el Mundial Palace un gran baquet, que presidi I
mestre Granados. Als seus costats s'assegueren els representants lleidatans i de Barcelona pertanyent!
a les corporacions oficials i la Comissió organitzadora.
Entre -Is comensals figuraven delegats de les principals corporacions culturals barcelonines, i
els Srs. Pena, Ors, Rusinyol (S.), Pellicer, Cabot i Rovira, Bassegoda, Soldevila, Morera i Galícia,
Marsal!, Millet. Pujol, Goberna, Pahissa, etc.
Els comensals eren prop de setanta.
Transcorregut alegrement i en joiosa conversa •! temps, arribà l'hora dels brindis, essent el primer
en fer-ho "I Sr. Tort i Martorell, qui va oferir el banquet an en Granados en nom dels concorrents
i de la Comissió organitzadora de l'Homenatge, felicítant-sen després, que aquell tribut d'admiració
a l'eminent pianista-compositor se li hagués rendit ara, car entén que, an el que se "n fa mereixedor,
ha d'homenatjar-sel en vida en lloo d'esperar la seva mort.
El secretari de la Comissió, Sr. Orriols, llegí les adhesions a l'Homenatge figurant-n'hí de varies
Diputacions provincials i Ajuntaments d'Espanya, principalment deCatalunya, dels darrers; les deies
principals corporacions oficials, musicals i culturals de Barcelona; la de la REVISTA MUSICAL CATALANA; i les de nombroses personalitats musicals catalanes i extrangeres, literàries i artístiques, i particulars.
Llegides les nombroses adhesions a l'Homenatge í al banquet, se va aixecar el víç-president de
la Diputació de Lleida, Sr. Lassala, manifestant la satisfacció que sentia la seva ciutat per l'homenatge dedicat a un dels seus fills més llustres; donant d'això grans mercès a tots els que s'han interessat
per la seva realització.
El notable poeta lleidatà Sr. Morera i Galícia brindà en nom dels amics í compatricis de l'artista
festejat, del qual contà curioses i intimes anècdotes.
Apaivagats els aplaudiments dirigits al Sr. Morera, s'aixecà i mestre Granados, i amb ell els
comensals, que li endreçaren una afectuosa i Uarguissima ovació.
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dedicava al gran Albeniz; manifestant que desitjava amb tot el cor (i que per això ho demanava al
senyor representant de l'alcalde) que l'Ajuntament de Barcelona complís els acords que tenia presos
per honorar la memòria del gran compositor català, digne dels més grans honors.
Recollí aquesta petició "l Sr. Carreras i Candi, manifestant que ell se faria intèrpret en el Consistori
dels desitjós del Sr. Granados, que també són els de tots, digué, brindant després pel mestre Granados,
honra de Barcelona i de tot Catalunya.
A prop de mitja n i t s'acabà aquesta festa. — F.
«FAYANS CATALÀ». — Novament l'exquisit art de na Wanda Landowska -s féu gustar essent
aquesta vegada en dita sala, plena d'una devota concorrencia.
Aquesta sessió serví per a cloure l'exposició Albeniz, Nestor, Smith, Andreu, instalada en el
«Fayans», i també com a despedida de l'espiritual artista.
L'ambient de la sala, d'una amable intimitat, era ben propici a l'art quiet i aristocràtic de l'artista polaca, sublim interpretadora i descobridora dels misteris musicals de les obres dels clàssics.
Bach i Mozart, les exquisiteses dels quals novamept fruirem amb tot l'expressivisme i dolcesa que
sab donar-los la Landowska, amb una Paríita ilaSonata en re ocuparen en aquest recital el lloc d'honor.
Alternant amb el clavicembal i el piano, ens féu oir tres follies franceses de Caféroy i tres bellissimes dances populars polaques, la seva Bourrée d'auvergne tant hermosa, i unes quantes peces de
Couperin.
Wanda Landowska fou festejadissima, corresponent, pròdiga, a les manifestacions entusiastes
del públic, amb noves repeticions. — F. T .
«ORFEÓ GRACIENC». — E l dia 21 del corrent, la notable institució choral de Gracia, obsequià
als seus socis protectors amb un concert extraordinari en el teatre del Bosc, veient-se aquest
espaiós teatre en extrem concorregut i abundant-hi els aplaudiments, ja que "1 programa, escollit
com tots els que ofereix aquell «Orfeó», alcançà un desempeny del més acabats.
L'alicient principal del concert residia en l'audició de l'hermós idili La Nit de Nadal, del mestre
Lamote de Grignon; al final del qual esclatà una llarga i espontània ovació en premi de l'exquisida
interpretació que "Is orfeonistes den Balcells donaren a l'obra del reputat compositor català.
Rebin aquest i l'inteligent mestre de r«Orfeó Gracien» nostra enhorabona més coral. — D .
«CIRCOL MUSICAL BOHEMI». — Aquest «Circol» ha donat el segon concert de la sèrie desena
el 15 de Febrer.
Baix la direcció den Llorenç Simó Cervera, fou executat aquest programa : Serenade d'Automne
i Idylle arabe (C. Chaminade), gavota d'Jphigénie en Aulide (Gluck), un Minuet de Schubert, Berceuse
(Jules Bordiers), i Melodia per oboè amb acompanyament de corda (G. Giordani), a la primera part;
i, a la segona, la Simfonia n.0 I de Haydn.
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Entre leò dues parts els Srs. Brusi i Lozano varen fer sentir un Caprilxo de Weissenborn, per a
fagot i piano. El públic que omplia la sala del «Circol» aplaudí calorosament cada una de les obrer,
i sobre tot a l'acabar el concert; sortint molt content de l'agradable vetllada. — J. F.
«LLIGA ESPIRITUAL DE NOSTRA SENYORA D E MONSERRAT».—Aquesta associació catòlica,
que té per objecte la propagació de la nostra fe i l'enaltiment de la nostra pàtria, ha instaurat en les
seves misses de comunió, que celebra mensualment a la parròquia dels Sants Just i Pastor, l'excelent
costum, tant aconsellat pel Santíssim Pare Pius X , de practicar el cant colectiu pels mateixos fidels.
La majoria dels socis de la «Lliga» tenen apresos ja un bon nombre de càntics en llatí i en català,
i la tomada de molts d'ells la repeteixen quasi bé tots els concorrents a l'acte, que són cada mes en
major nombre.
Aixamplant més encara la seva iniciativa, ia «Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat»,
en la festa religiosa que dedicà •! dia 12 a la Patrona de Barcelona, Santa Eulària, a l'iglesia de Nostra
Senyora del Rosari de Pompeia, va cantar la missa gregoriana dita «d'Angelis», alternant amb l'escolania de la propria iglesia. Acabada la missa se cantaren, ademés, per tota la asistencia, uns Goigs
en llaor de Santa Eulàlia, escrits expresament pera aquesta festa, la lletra dels quals se dèu al
mestre en gai saber l'Arthur Masriera i la musica al nostre company de redacció en Joan Salvat.
L'acte omplenà de goig a quants fidels s'hi trobaven presents, i es d'esperar que -1 bell exemple
de la lliga montserratina serà imitat per moltes altres associacions de la nostra terra. — C.

MANRESA
El distingit pianista Ezequiel Martin prengué part novament en les «Hores d'Art» instituïdes
pel benemèrit «Orfeó Manresà» permetent-nos altra vegada saborejar el seu art correctíssim.
El recital del dia 29 oferí la novetat d'una estrena ben important. Fou la de la suite del novell
compositor andalús Joaquim Turina, titulada Sevilla. L'audició d'aquestes pagines selectíssimes.
d'un sabor regional que enamora i d'una forma primorosa que sorprèn verament, anà precedida
de la lectura d'unes impressions literàries degudes a la Srta. Carme Montoriol, on se descriuen d'una
manera notable 'Is quadros característics que han inspirat el músic per a crear cada una de les diverses parts de la tanda.
El Sr. Martín pot vanagloriar-se justament d'haver sigut el primer pianista que a Espanya ha
donat a conèixer l'obra den Turina íntegra, perquè no més recordem l'audició del segon número per
en Viiies. l'any passat, a Madrid. I a fe que en Martin va lluir-s'hi de debò, en l'execució. En la
primera part. Sota Is tarongers, ens digué un idíli ple de recòndites delicadeses; en la segona. Dijous
Sant a mitja nit : pas d'una confraria per un carreró, ens féu talment viure aquells moments de supersticiosa pietat del poble andalús; donant-nos un esclat d'alegria, de llum i de sonoritat en la
tercera. L a Feria, amb reminicencies temàtiques que recordaven els temps anteriors, per les que
queda enllaçada tota la suite.
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l'obra.
Completà ' I programa del recital la sonata en la (num. 12) de Mozart, la qual anà precedida d'una
curta peroració del mestre Pecanins sobre la forma de la sonata, en la que analitzà de passada, les
belleses que en aquella de Mozart s'enclouen; una Dança hongaresa, de Brahms, i un Estudi d'octaves.
de Kullak; després del qual, per a acallar els aplaudiments de la concorrencia, va afegir-hi encara,
el Sr. Martin, la Tarantela de Rubinstein, plena de fogositat i admirablement ritmada.
Les felicitacions que rebé, al final de la vetllada, el jove pianista barceloní, foren abundoses I
emocionants. — P. B .
TORTOSA
L'«Orfeó Tortosí» ens ha enviat el programa de la vetllada-concert de presentació, dedicada als
senyors socis protectors del mateix, que havia de celebrar-se en el Teatre Principal d'aquella ciutat,
el dia 20 de Febrer.
L'importància de les obres que integren dit programa bé mereix la reproducció d'aquest.
Heus-el aquí :
Primera part.— Brindis del Rhin (Secció d'homes), Mendelssohn; Rossinyol (Chor mixte). Mas
1 Serracant; Els Soldadets (Secció de nois), Mas i Serracant; Cantiga C C de Al/onso X (Chor mixte),
transcripció 1 armonització de Felip Pedrell; Cargol treu banya (Secció de nois). Mas i Serracant;
La Negra sombra, balada gallega (Secció de homes), J. Montes; Les Lletres (Secció de nois), Mas i
Serracant; Pàtria Nova (Chor mixte i orquesta), E. Grieg.
Segona part. — Himne de l'arbre fruiter (Secció de homes), Morera; Nois petits (Secció de
nois). Mas i Serracant; Montanyes de Canigó, Morera; O Doctor óptime, Lambert; L'Emigrant,
Vives; E l Caballet de cartró {Secció de nois). Mas i Serracant; Lo F i l l del rei (cançó popular),
F. Pujol; Cant tortosí (orquestra i les dues seccions), Felip Pedrell.

N oves
L'abundor d'original, tot ell referent al moviment musical de Catalunya i de l'extranger, ens
obliga a guardar per al pròxim número l'acabament del notable treball de Mossèn Rué titulat «La
Solesmes Catalana*. En el mateix número, corresponent al mes de Març, donarem aixís mateix una
informació completissima referent a la darrera obra den Ricard Strauss, «El Cavaller de la Rosa».

CONFERENCIES.—Mr. Henri Collet. amb els treballs del qual s'honren sovint les pagines de
la nostra REVISTA, ha donat darrerament al'tAteneo de Madrid» dues conferencies-concerts, fent-se
aplaudir baix tres diversos aspectes : el de musicòleg, el de pianista i el de compositor.
El programa de la primera conferencia comprenia varis importants fragments dels drames musicals de Wagner, l'interpretació dels quals estigué a càrrec del Sr. Benedetto Challis, l'aplaudit baríton
I Teatre Real, del «Cuarteto Espanol» i del propri conferenciant. E l Sr. Challis cantà, ademés. tres
i lieder del mateix Wagner, després dels quals Mr. Collet executà al piano Evocación, d'AIbeniz,
E l Escorial, de la seva composició, acabant el concert amb l'audició del Quartet, op. 18, n." 2, de
Beethoven, pels Srs. Corvino, Cano, Alcoba i Taltavull, que componen l'esmentat «Cuarteto Espafiol».
L a segona conferencia-concert, celebrada amb el concurs de la Srta. Beatriz Ortega Villar i
els Srs. Tanci i del Pozo, del Teatre Real, 1 el del «Cuarteto Espafiol», estigué dedicada per complet al
jove compositor Conrado del Campo, del qual s'executaren els fragments més notables de son drama
[líric E l Final de Don Alfaro, algunes melodies sobre Rimas de Bécquer, i el Quartet en sol, n." 4,
j inspirat en E l Cristo de la Vega, de Zorrilla.
Tota la premsa madrilenya s'ha ocupat amb elogi de l'organitzador d'aquestes conferencies,
Mr. Collet, fent remarcar l'hermós exlt que hi ha obtingut.

L'.AríDRONICA» DEN GUIMERÀ MUSICADA PER STRAUSS.—Corren veus, amb insistència,
que, coneguda per Ricard Strauss la bella tragèdia Andrònica, del nostre gran poeta Guimerà, 1 ena-
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morat de la potent força dramàtica del poema i de la acció, ha decidit transformar-laen un drama liric.
Fan creure en la certesa de tant agradosa nova "Is fets següents : Presentada, la nostra eminent
actriu dramàtica Marguerida Xirgu, a la Bellincioni quan les representacions de Salomé al Liceu,
aquesta artista lirica l i parlà de la seva interpretació del drama de Wilde, manifestant-li ensems
desitjós de veure-la representar. En aquella època la nostra actriu obtenia un assenyalat triomf en
la protagonista de YAndrònica, den Guimerà, representada al Principal, a una de les representacions
de la qual fou invitada l'artista italiana. De resultes d'això, la Bellincioni, enamorada de la tragèdia
se decidí a enviar-la an en Strauss, recomanant-l'hi per musicar-la. I desde aquest fet les noticies han
corregut d'ací d'allà, havent-se d i t ja que ha sigut demanat el permís a l'autor D. Àngel Guimerà.

WANDA LANDOWSKA A VALLDEMOSSA. — Aprofitant l'ocasió de trobar-se aquesta eminent
artista a Mallorca per haver de donar dos concerts a Palma, uns quants literats i artistes admiradors
l'obsequiaren amb una excursió a Sóller, Deyà i Valldemossa, per a, ensems que dar-li a conèixer les
belleses de l'illa, fer-li visitar la cartoixa on visqueren durant tot un hivern Chopin i Georges Sand.
Wanda Landowska, que sent una veritable adoració pel seu gran compatriota, acceptà l'amable
convit (que, segons propria manifestació, era un desig de temps cobejat), i , acompanyada de l'ilustre
poeta Joan Alcover i dels Srs. Marquès, Valenzuela, Tous i altres, féu l'excursió, que termenà amb la
visita al lloc on Chopin passà amb la seva amiga uns dies feliços i on creà algunes de les seves darreres
obres. Segons ens comuniquen, l'imprtssió experimentada per l'eminent artista fou extraordinària,
restant fondament emocionada a l'entrar a la cel·la on habità Chopin.
A l tornar a Palma fou acompanyada Wanda Landowska a casa la senyora viuda de D. Ernest
Canut per fer-li veure "1 piano de Chopin, del qual es proprietaria dita senyora.
A l trobar-se davant del piano del gran mestre, veritable relíquia, Wanda Landowska, corpresa
d'emoció, executà amb gran unció una polonesa que deixà encisats als pocs que tingueren la sort
de fruir-la.
Enamorada Wanda Landowska d'aquesta valuosa peça històrica, féu proposicions per adquirirla. oferint-ne 15,000 francs a la senyora viuda Canut, qui no les acceptà per no voler desprendre-s
d'aquell preciós record de Chopin.

UN MONUMENT A CHOPIN A VALLDEMOSSA.—Amb motiu de la visita de la Landowska
a Valldemossa, s'ha ressucitat l'idea d'erigir-hi un monument a Chopin. Diem ressucitat perquè anys
enrera fou iniciat aital projecte entre varis admiradors del compositor polonès; idea que, a l'esser exposada a l'eminent clavicembalista, va trobar un nou entusiasta i valuós adherit, que insistí en que's
treballés de ferm per dur-Ia al complet terme. An aquest f i va oferir-se a cooperar a la recollida de
recursos per construir el monument, i a demanar que fessin lo mateix tots els artistes admiradors
de Chopin. Segons sembla, hi ha intenció de construir prop del monument un pabelló destinat a sala
de música, amb una biblioteca de totes les obres de Chopin.
Tant bell punt l'idea prengui cos i estigui formada ja la comissió per a duria a terme, la
REVISTA MUSICAL CATALANA se prestarà a coperar-hi entusiasticatnent.
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•ASSOCIACIÓ MUSICAL DE BARCELONA». — Aqueixa entitat, segons se diu. té en projecte
donar, dintre de poc, en un dels nostres grans teatres (al Liceu o al Principal) les representacions de
YAnligona, de Sófocles. amb ilustracions musicals de Mendelssohn i el drama de Gocthe Egmont amb
musica de Beethoven.
Celebraríem molt que aquest important projecte devingués realitat.car es de creure que resultarà
un veritable aconteixement artistic-musical.

Els joves i notables concertistes de piano i violi, Ricard Vives i Marian Perelló, acaben de realitzar una tournée pel nord d'Espanya, havent obtingut l'exit que per llurs mèrits excepcionals se
feien mereixedors. Han visitat Saragoça, Logroiio, Vitòria i Burgos, i a tot arreu s'han vist festejats en gran manera, segons llegim en la premsa respectiva d'aquelles localitats.
Felicitem als nostres conciutadans i amics pel entusiasme llur en propagar aquí i arreu la bona
musica.
• • •

Després d'haver-se estrenat a Nova York, s'ha representat a Berlín la nova producció de l'Engelbert Humperdinck Els Infants de Rei. L'exit, sembla, ha sigut extraordinari.
Se tracta, una vegada més, d'un conte ple de color. La musica, verament exquisida, segons llegim,
es tota filla de belles cançons populars.

Necrologia
La sobtada mort de la distingida artista na Carme Bonaplata de Bau ens sorprengué dolorosament. Jove encara (no comptava més que quaranta-dos anys), la Bonaplata havia conquerit una
reputació envejable com artista lirica i professora de cant. La seva carrera a l'escena ha sigut curta,
però ben gloriosa. No té re d'extrany si recordem que era filla d'un dels millors actors que ha comptat
fins ara 'I Teatre Català, en Teodor Bonaplata. Ademés, dedicada de petita a la musica, arribà a
ésser una excelent pianista baix l'entesa direcció del conegut professor Sr. Bau, amb qui s'emmaridà
més tard. Era ja casada quant debutà en el teatre. En el repertori de Verdi fou on lluí especialment.
En 1902 va estrenar a Barcelona L a Tosca, den Puccini, í Cristoforo Colombo, den Franchetti; i poc
temps després se retirava definitivament de l'escena per a dedicar-se a l'ensenyança. De l'excelencía
del seu mètode n'es una palesa prova la filla mateixa de na Bonaplata, Carmelita Bau, que a 1 talia
porta realitzada més d'una campanya brillantissima.
Enviem a la família Bau-Bonaplata l'expressió del nostre sentit condol.

Ha mort a Barcelona, també, el conegut compositor de balls Joan Martorell. Si bé no era músic
de professió, s'havia distingit en la composició de peces fàcils per a piano, ben acollides sempre pels
aficionats. L'elegancia dels motius i el ritme escaient de les seves dances conseguíren la popularitat
de totes elles, les edicions de les quals s'agotaven amb promptitut.
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El jove i ja notabilíssim pianista Joan Enguita, admirable interpretador de Bach, que tant
brillant exit obtingué, l'any passat, al Palau de la Musica Catalana, prenent part en els dos darrers
concerts que hi celebrà l'tOrquestra Simfònica», de Madrid, acaba de morir. No cal dir quant ens ha
sobtat la trista nova i quant ens dol aquesta prematura mort, que 'ns priva d'un talent en el qual se
fundaven, ben justament, les esperances més belles.

De Milan ens arriba també la noticia d'haver mort allí la coneguda cantatriu Lison Frandin.
que fou una de les primeres interpretadores de Carme» i Mignon. Havia estudiat en el Conservatori
de París, però ben aviat passà a Itàlia, havent recorregut després els principals teatres d'Europa.
Al nostre Liceu se féu aplaudir en diverses temporades, i el seu record era viu encara entre i s aficionats del seu temps.

Secció Oficial

S

EOONS s'havia anunciat, el dia 15 de Janer, a les quatre de la tarda, tingué lloc la Junta Genera
extraordinària per a la discussió i aprovació del nou projecte d'Estatuts i Reglament que
havia formulat la Ponència nombrada d'acord amb la Directiva.
Posat a discussió i nou projecte, fou detingudament estudiat i discutit per varis socis, essent
aprovades algunes millores i refusats altres extrems per no considerar-los, la major part de l'Assamblea, convenients.
Per a l'aprovació definitiva de les millores preses en consideració, va ser nombrada una comissió
de quatre senyors socis per a que, junt ab la Junta Directiva, ne fessin la redacció, afegint-les als
antics Estatuts i Reglament de la nostra institució.
Pocs dies després, el 29 del propri mes, se reuní novament la Junta General per a que, d'acord
amb el Reglament, procedís a l'elecció dels nous individus que havien d'ocupar els càrrecs vagants de
la Junta Directiva, i ademés per a l'aprovació dels comptes del passat exercici i demés assumptes
d'ordre interior.
Constituïda la Junta, a dos quarts de cinc de la tarda, el senyor secretari donà lectura de l'acta
anterior, que fou aprovada sense discussió, lo mateix que i s comptes, prèvies algunes explicacions
del senyor comptador.
Acte seguit, el senyor president sortint, D. Joaquim Cabot, presentà la candidatura que la Junta
acostuma formular, dient ademés que no volia fer la presentació de la persona que en el càrrec del
president havia de succeir-lo després de onze anys, perquè seria segurament parcial; car, afegí, en
Francesc Matheu es un altre jo, es un dels amics que amb altres pocs constituïm un sol cos. Ell, no
obstant, tinc la seguretat de que sabrà dirigir I'ORFEÓ CATALÀ pels mateixos viaranys gloriosos que,
amb l'ajuda de tots, se l'ha portat fins ara.
Respecte a ell, diu que desitja reposar, car. després d'onze anys d'ocupar la presidència de
I'ORFEÓ, creu que s'ho mereix. «No vol dir això, però, que deixi d'esser el de fins ara : seré i de sempre, figurant amb el mateix entusiasme en els rengles dels protectors de I'ORFEÓ CATALÀ.» Una carinyosa ovació ressonà per la sala a l'acabar el Sr. Cabot.
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Després d'unes explicacions del viç-presídent, D. B. Bassegoda, fent constar que al tractar de
la renovació dels càrrecs de la Directiva s'havia pensat en la reelecció de tots els que cessaven (a lo
que s'hi oposà '1 Sr. Cabot per varies raons, que tant sols foren ateses donada la seva insistència),
se procedí a la votació, l'escrutini de la qual donà per elegits, quasi per unanimitat, els senyors
Francesc Matheu i Furnells, per a president; Lluís B. Nadal, per a secretari (reelegit); Tomàs Millet,
per a tresorer (reelegit); Francesc Pujol, per a bibliotecari (reelegit); y per a vocals els senyors Emili
Pérez i Miquel Poslello.
Conegut el precedent resultat, D. Vicenç de Moragas proposa, en sentides i eloqüents paraules,
que 's mostri a l'eminent president sortint l'immensa gratitut que I'ORFE'') CATALÀ sent per la seva
grandiosa obra. Diu que hauria volgut que havés sigut un altre qui ho proposés, per a que no se "1
pogués titllar de parcial, per l'afectuosa amistat que 'Is uneix, emperò que, malgrat això, no vol
cedir el lloc a ningú en el fons afecte que per ell sent.
Fa una descripció bellissíma de l'obra complerta pel dígníssim ex-president de I'ORFEÓ CATALÀ
junt amb el seu incansable company el mestre Lluís Millet; i afegeix, en una bella paragrafada, que,
si temps a venir se sabrà que hi ha hagut uns orfeonistes i un Millet que han rendit fervent culte
a la musica catalana, també se sabrà que hi ha hagut un Joaquim Cabot, que ha sabut eriglr-ll - I
meravellós Palau que "ns aixopluga.
Una grandiosa salva d'aplaudiments coronà l'expresslu i bellissim parlament del Sr. Moragas,
el qual fou contestat pel Sr. Cabot, que "s trobava emocionadlsslm, amb unes quantes paraules sortides de l'ànima, que finiren amb una llarga l estreta abraçada al mestre Millet en representació de
I'ORFEÓ CATALÀ, que tant dèu al llustre president Sr. Cabot.
L'eloqüencia i el sentit expressiu de la forta abraçada d'aquells dos homes-slmbols, fou tant
gran, que l'emoció més sincera ompli "Is cors de tots els presents, que l'exterioritzaren en una xardorosa
l frenètica ovació de crits l aplaudiments.
Despatxat del tot l'ordre del dia, el president sortint demanà que "s fes constar a l'acta l'agraïment vivissim que sent pels socis choristes, socis protectors l tots els companys de Junta que tant
bé l'han secundat en la seva llarga presidència; afegint que tots ells poden comptar sempre amb en
Joaquim Cabot.
Aquestes amables paraules són contestades pel soci protector D. Bladimir Canyellas demanant,
b n nom de tots els de I'ORFEÓ CATALÀ, que consti també en la susdita acta la gratitut que tots
senten pel qui tant patriòticament i encertadament ha dirigit durant onze anys els destins de
la nostra estimada institució, i pel soci chorista Francisco X . Pons, qui anuncia, en nom de la Secció
choral. que, per a mostrar d'una manera vistosa aquest agraïment, han acordat dedicar a l'eminent
creador del Palau de la Musica Catalana un gran banquet, an el que queden Invitats tots els socis de
I'ORFEÓ CATALÀ.
Eren tres quarts de set que "s cloïa la sessió en mig d'una carlnyosa despcdida d'aplaudiments
i victors endreçats al nostre estimat i honorable patrici Joaquim Cabot.

AVÍS. — Per a relligar el setè volum de la «Revista Musical Catalana» s'han
confeccionat unes artístiques tapes, que podran adquirir-se, al preu de 2 ptes., a
la Llibreria «L'Avenç», Rambla de Catalunya, 24. A la mateixa llibreria enquadernaran els volums al preu de 8 ptes. cada un (compreses les tapes).
Barcelona. — Tipografia .L'Avenç. : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon 115

Societat anònima Casa Dotésio
1 I 3, Portal de l'Ange!
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Rambla Sant Josep, 29

: INSTRUMENTS
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Cases a BILBAO, MADRID, VALENCIÀ, SANTANDER, PARÍS
EDITORS D'OBRES DE

PEDRELL. ALBENIZ. MORERA, NICOLAU, GRANADOS, MALATS, etc.
Representants dels PIANOS ERARD, els millors del món
A R M O N I U M S C H R I S T O P H E ET

ETIENNE
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J. SANCHO

CONDIS

«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
per a Piano
Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 pessetes.
Separadament, en tres quaderns, 5 pessetes cada quadern.
' Auxiliar, 3 pessetes.
Obres recomenades pels mestres Vidiella, Granados, Maials, Pellicer, Costa i Nogueras. Canals, Rodríguez Alcdntara, etc.
í

PREUS:

I

Se ven en tots els magatzems de musica i a casa I seu editor, J. Sancho Condis,
Rambla de les Flors, 4, 2.on - BARCELONA.

A DOBLE PREU se compraran, en l'Administració de la REVISTA
MUSICAL CATALANA, exemplars (en bon estat) del número 2 de la
propria Revista, corresponent al mes de Febrer de l'any 1904. ^1 £

CANÇONER S E L E C T E
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" F A U R É

VOLUM I V

=====

Traducció i publicació de J O A Q U I M P E N A
Un volum relligat de 100 planes amb 25 C A N Ç O N S

Text català i castellà 10 P E S E T E S
Se ven a les Llibreries, magatzems de musica i a P» Orfeó Català»

