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Entorn de Chopin
'Apeles Mestres ens parlava, fa ben poc temps, d'un subjecte tant
extraordinari, que tot en ell (fets, idees) apareixia anormal. Vivia,
sembla, tant allunyat de tot lo que l'envoltava, que havia arribat,
realment, a no acceptar altre realitat que la que ell. voluntàriament,
se representava... «— Un dia — ens contava, amb humour. l'autor
de

Cants íntims — va explicar-nos, el tal subjecte, d'una tant

extranya faisó, la manera com, segons ell. funcionava •] cor nostre, que, compadit, vaig tot
seguit explicar-li allò que ell tant ignorava. Ara bé : ^sabeu — ens afegí l'Apeles — lo que.
després de les explicacions, va contestar-me aquell home? Doncs... que la meva hipòtesi li
havia semblat ben curiosa, però que, amb tot... no l'havia pas convençut!...*
Aquesta anècdota m'ha vingut sobtadament a la memòria al llegir, fa un moment, el
darrer article del Sr. de Bertha. I es que existeix, potser, una certa analogia entre l'original
«però no m'ha pas convençut» d'aquell esmentat senyor i la resposta, també originalissima,
del meu distingit confrare. Parla, en efecte, el Sr. de Bertha, de l'influencia francesa que
apareix, segons ell. en les obres de Frederic Chopin. i escriu, entre altres coses, que «el caràcter
dels seus Preludis i de les seves Balades n'es una prova tant palesa com ho es el de la musica
de Les Noces de Figaró...* L i recordo, respectuosament, la data de publicació de les citades
obres; li escric, ademés, que la Balada en 50/, op. 23. i els Preludis, op. 28 (les obres, doncs, que
ell ofereix com models de musica francesa!) daten atot lo més tard (en cas que no hagin sigut
escrits a Polònia mateix, com els Concerts i moltes altres coses, o en tot cas esboçats), dels
1)
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primers temps d'esser Chopin a París», i... què respon, el Sr. de Bertha? Doncs que «...perxò
no canvia la seva manera de veure relativament a la teoria dels medis!» Lo qual equival a dir,
si no vaig errat, que, amb tot i que la meva resposta (per què no la meva hipòtesi?) r«ha interessat de debò, — són les seves paraules — pel notable mirament amb que està escrita» (moltes
gràcies!).. no l'ha pas convençut!
L i ha passat, doncs, al Sr. de Bertha, lo que li va passar, també, com contava, an aquell
bon senyor, tant ple... d'escepticisme, del qual ens parlava un dia, amb tant A'humour, el
maliciós Apeles!

Crec, com tot-hom, en l'influencia del medi, i admiro, com el que més, la doctrina tainiana. Entenc, però (i en a i x ò , com en força altres coses, estic absolutament d'acord amb
l'amic Gibert), «que la famosa tesi del medi ambient es bona quan s'aplica amb seny i no com
a única regla crítica». Crec, en fi, que hi ha quelcom, Sr. de Bertha, que està i que estarà
sempre pel damunt de totes les doctrines (per excelents que siguin), de tots els sistemes i de
totes les teories; i es... la realitat. Ara bé : ningú podrà negar-me, i an això m'atinc :
I.
II.

Que l'art que predominava, en temps de Chopin era l'italià.
Que, amb tot i viure a París, amb tot i conèixer els artistes francesos, i amb tot i

tenir per amiga una escriptora francesa, lo que més li agradava, a Chopin, lo que més aimava
i lo que influia en ell, per dir-ho en una paraula, eren els italians, era •! bel canto, era la melodia
italiana, era l'art italià.
III.

Que les obres de Chopin estan plenes d'italianismes'.

IV.

Que fins certes característiques de la seva execució procedien, sense cap dubte, de

l'estil dels cantaires.
V.

Que, quan Chopin arribà a París, totes les qualitats que s'atribueixen, generalment,

a l'art francès (com són la claredat, l'elegància, e t c ) , les posseïa ja, en alt grau, l'exquisit
mes.tre, com ho proven, entre altres obres, els perfectissims Estudis op. 10 i op. 25, que, com
recordava ben oportunament l'amic Gibert, foren compostos, si no tots la major part, abans
d'anar a Paris.
An a i x ò m'atinc, repeteixo, i en a i x ò crec. Penso, per altra part, que tot lo que s'ha escrit.

I ) Això, per lo vist, va resultant tant evident, que fins el Sr. Gastó Knosp, que escrigué, aquí mateix, que
Chopin *no podia pas restar indiferent als gustos i a les aspiracions d'un medi que li era no solament car, sinó
necessari»; que «tenia-Is gustos d'un francès»; que «aquesta circumstancia déu, en un artista, formar un geni
blnacional»; I que defensà, en fi, en aquestes mateixes planes, la tesi del seu amic Sr. A. de Bertha parla, ara, en
el Guidí Musical (3 i 10 Setembre), dels italianismes de Chopinl
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en aquestes mateixes planes, respecte a l'influencia francesa... o parisenca de Frederic Chopin no són, en definitiva, sinó opinions, impressions... o improvisacions. I la veritat es que
cada dia s'accentua més la tendència a prescindir un xic de tot això... L'impressió, quan es
sobre tot deguda a un escriptor de talent, tindrà sempre un indiscutible valor literari : pot
ésser interessant, pot ésser bella o simplement curiosa; però jamai podrà fer que una cosa
devingui. com per miracle, lo que en realitat no sigui.

Després d'oferir-nos, ben arrenglerats, els noms de tots els seus professors, el Sr. de
Bertha, expansiu, ens fa una confessió : «Amb tot, es a França — diu — (després d'haver
passat un hivern a Roma, prop de Liszt) on he començat a comprendre el vertader sentit de
l'Art en general.»
Tenim, doncs, que, si -I Sr. de Bertha no arriba a anar a França, se queda, segurament,
sense jamai poder començar a comprendre •! vertader sentit de l'Art en general!
Tal volta m'equivocava, Sr. de Bertha; però jo havia cregut fins ara (i ho creia, jo li ben
asseguro, profundissimament) que, quan un home no estava del tot desproveït de bon gust i
de sensibilitat, tot, qualsevol cosa bella (un capitell, un retaulet, una flor, un llibre amic, una
linia de montanyes...), l'interessava. I jo 'm creia, Sr. de Bertha, que aquell home trobava
arreu de què nodrir o satisfer el seu desig o, millor dit encara, la seva necessitat de ritme,
d'armonia o de bellesa. «— París — me deia jo — pot ésser, es, sens dubte (com altres grans
ciutats, per altra part), un poderós excitant per a la nostra sensibilitat: però no es pas l'unic,
evidentment. Creure això — prosseguia jo — suposaria acceptar, sense analitzar-la, una
afirmació absurda!» I veus-aquí que, al llegir ràpidament els mots més amunt citats, el dubte,
el terrible dubte s'es amparat de mi. «— Si has viscut enganyat, - i - m'he preguntat — i si
París serà, en realitat (a judicar pels efectes dels quals ens parla amablement el distingit
confrare), l'unic (\'unic : enteneu bé?) l'unic lloc de la terra on la sensibilitat de l'artista pugui,
en fi, despertar-se?...» E l meu dubte ha sigut curt, afortunadament, i la llum s'es feta. de bell
nou, en mon esperit. I crec ara, Sr. de Bertha, com creia abans, que, quan se tenen ulls d'artista, cor d'artista, cervell d'artista, arreu pot un entregar-se amb delectança a la contemplació
de les coses belles. E l cas del Sr. de Bertha (per què no dir-ho?) me sembla, doncs, ben
extraordinari. Car jo comprendria que solament a París hagués el Sr. de Bertha començat a
comprendre -I vertader sentit de l'Art en general, si abans d'anar-hi hagués viscut aillat en
qualque llogaret... (Noti-s que fins en aital cas fóra ja sorprenent que alguna cançó, algun
aspecte de la Natura, o fins una paraula o una actitut sincera d'algun humil, no l'hagués ja
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impressionat! I què es, en matèria d'art, «començar a comprendre», si no començar a sentir, a
impressionar-se}...). Però coneixia l'Alemanya, havia tingut bons mestres, havia, suposo,
executat bona musica, i havia, en fi, passat un hivern a Roma! Ara bé : jo no vull ni suposar
que -1 meu distingit confrare hagués pogut viure tot un hivern a Roma sense visitar el Vaticà
(amb son Museu d'art antic, les seves loggias, la seva Capella Sixtina, pintada per Miquel
Àngel i per Botticelli, per Rosselli, Perugino, etc); sense haver contemplat

tot lo que la

Roma moderna conserva de la Roma antiga (Arc de Titus, Termes de Caracalla, Coliseu,
Columna Trajana, Temple de Vesta, Via Apia, etc); i, en fi, sense haver-se mirat un xic tot
lo que l'Edat mitjana i el Renaixement llegaren a la Ciutat Eterna. (Parlo d'aquelles esglésies,
d'aquelles Villas (Villa Doria, Villa Borghese, etc.) i de tots aquells palaus, coleccions i jardins
que vostès, saben.) E n aquest cas, jcom fou possible, me pregunto, que, tot contemplant i tot
admirant allò (car allò es forçós admirar-ho), no comprengués, de sobte, el meu distingit
confrare, el vertader sentit de l'Art en general? No fou així, no obstant, ens confessa l'interessat
(i no podem pas dubtar, evidentment, de les seves paraules). Allò no ho sent! (sembla), no
ho conegué, no ho «començà a comprendre», sinó a París! — E l cas del Sr. de Bertha (que ell
mateix ens ha fet l'obsequi de contar) me sembla (ho repeteixo) ben extraordinari, i la seva
sensibilitat (per què no dir-ho?) m'apar ben capritxosa!...
Però, en fi, ja que ha succeït així, alegrem-nos, en tot cas, que París, la Ville Lumière.
hagi pogut realitzar, en bé del Sr. de Bertha, el gran miracle (allò... saben?... que res al m ó n ,
ni Roma, fou capaç de realitzar), i, hagi pogut, en fi, saber fer comprendre al respectable
confrare «el vertader sentit de l'art en general».

*

*

I ara tornem a parlar del rubato (el dada, segons sembla, del meu distingit confrare)'.
Diu el Sr. de Bertha : «Pel que "s refereix al rubato, aconsello al Sr. Lliurat que no hi insisteixi; i a i x ò en interès del mateix culte al mestre polonès». Jo agraeixo moltissim el consell del
Sr. A. de Bertha. J a -m permetrà, amb tot, que li confessi que no sé pas veure, en veritat,
d'on pot haver tret el motiu per oferir-mel. Jo comprendria que •! Sr. de Bertha m'aconseI) Com recordava en el meu darrer article, Chopin no fou pas, evidentment, cl primer músic queempleà •!
rubato. Molt podria escriure-s, per altra part, respecte als orígens d'aquest originalisdm medi d'expressió. No ho
Intentaré pas. Però vull, sl, traduir aquests mots de Mozart: «La gent nota ara — escrivia an el seu pare — que
no faig tonteries i que. no obstant, executo amb molta expressió... No poden comprendre que, quan s'emplea -1
tempo rubato en un adagi, la mà esquerra no ha de saber res. No pot tampoc cedir.»
^No -t sorprèn, llegidor, l'analogia que hi ha entre aquests mots i els que Chopin endreçava als seus deixebles quan explicava -1 rubato?
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Ilés, paternalment, que no insistís «en interès — com ell diu — del mateix mestre polonès»
si jo m'hagués erigit en defensor del rubato i de les exageracions o, millor dit encara, de les caricatures, que en nom seu se cometen. Però jo no vaig fer cap comentari, precisament, respecte
a l'esmentat medi d'expressió, i vaig concretar-me. Sr. de Bertha... a rebutjar (amb documents
a la mà) lo que vostè sostenia. No sé, doncs, veure, repeteixo, el per què del seu consell.
Se plany també, el Sr. de Bertha. que avui s'exagera -1 rubato. E s certissim. Però això
ja succeïa en temps de Chopin. Si sembla que ni -Is seus propris deixebles conseguien imitar-lo!
Diu encara, el Sr. de Bertha. que l'execució de Chopin devia ser molt colorida. molt
expressiva, molt cantant... però mai contraria a les lleis del ritme. I es clar que era així! N'hi
ha prou. per convencer-sen, amb llegir lo que d'ell han deixat escrit els que l'oiren '. Per altra
part, pot afegir-se. ícom fóra possible que un músic, que un artista com Frederic Chopin pogués sostreure-s (com qui no diu res!) a les lleis del ritme?
Escriu, en fi, el Sr. de Bertha, que. «quan Liszt i Rubinstein tocaven Chopin. no recorrien
mai als artificis sospitosos del rubato...». Resulta, doncs, que, després d'haver escrit que Chopin
tocava tout droit, sense rubato (i ja li vàrem recordar, i fins demostrar i tot, que anava errat),
ara voldria fer-nos creure que ni Liszt ni Rubinstein l'empleaven! Ara bé : ^com es possible
que Franz Liszt, que era amic de Chopin, que sentia sovint a Chopin, que ha descrit el rubato
de Chopin, i que. com es sabut, ensenyava l'esmentat rubato als seus deixebles... com es possible, repeteixo, que ell no hi «recorregués»?
Això, Sr. de Bertha, no ho farà creure a ningú.
Respecte a Rubinstein... Oh! parlem-ne de Rubinstein!
E l Sr. de Bertha no ignora, evidentment, que hi ha. en musica, dues classes d'interpretacions : l'interpretació objectiva (o la dels objectivistes). i l'interpretació subjectiva (o la
dels subjectivistes). Veus-aquí lo que. respecte de l'interpretació subjectiva escrivia Rubinstein : «No comprenc lo que entenen per execució objectiva. Tota execució, en cas que no sigui
produïda per una màquina, se converteix per ella mateixa en subjectiva. Cada executant
té i dever de produir exactament l'idea d'objecte (o sigui de l'obra); però cadascú ha de fer-ho
a sa manera, es a dir, d'una manera subjectiva. jPodria. tal volta, succeir d'altra manera?
No hi ha dos homes que tinguin el mateix caràcter o '1 mateix sistema nirviós. el mateix
organisme. L a diferencia de pulsació en el pianista, la naturalesa de la veu en els cantaires,
la diferencia de temperament en els directors d'orquestra, produeix la subjectivitat en l'execució. Si l'obra hagués d'esser produïda objectivament, no hi hauria sinó una manera d'exe1) tUsa lliurement el Itmpo rubato — escrivia, en 1848, el critic de VAIinccum (com recordàvem ja en el
nostre darrer article): — va entretenint-se entre -is compassos molt més que Is altres instrumentistes que hem
sentit; ptrà se subjecta a un ritme que presideix el tot. i acostuma així foït a les llibertats preses.»
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cutar-la, i tots els interpretadors haurien de conformar-s'hi. Què devindrien. aleshores, els
executants? Serien micus?»
Jo no comprenc, en musica, sinó l'interpretació subjectiva.»'
Jo no vull pas fer cap comentari a les paraules citades d'Antoni Rubinstein (no es pas
de l'interpretació objectiva o subjectiva que -ns ocupem ara). Però vull. sí, endreçar al Sr. de
Bertha aquesta pregunta : ^Creu que -1 que així pensava era -1 més a propòsit per executar
Chopin segons la tradició, es a dir, objectivament?
Per la meva part, vull recordar, encara, que, quan certs parisencs sentien les obres de
Chopin executades per Antoni Rubinstein, exclamaven : «— Ce n'est pas ça!»
Carles Hallé, en fi, que havia sentit a Chopin, deia, com tot-hom sab, que Rubinstein
tocava Chopin molt hàbilment, però no d'una manera chopiniana.
E l Sr. de Bertha no escull, doncs, pas gaire bé 'Is seus exemples, decididament!

I ara, abans de posar el punt final an aquest darrer article (car, per la meva part, dono
ja per terminada la polèmica), que se -m permeti oferir les gràcies, desde aquestes planes,
a tots els distingits escriptors que, ja desde casa, ja desde fóra casa, m'han fet l'obsequi (que
no -m cansaré d'agrair) de dedicar un xic d'atenció an aquest torneig espiritual i absolutament
cortès (com digué, encertadament, Gastó Knosp) que vaig iniciar, fa alguns mesos, desde la
REVISTA MUSICAL CATALANA. A tots, grans mercès!
F. L L I U R A T

1)

A. Rubinstein : La musica i tls seus npnsentants.
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Variacions - Chopin
Variació X . . . en forma de «Humoresque»
A WANDA LANDOWSKA
Als amics LLIURAT i GIBERT
R R I B A R E M per saber del cert si hi ha hagut Chopin. si era polonès,
i fins si n'hi ha de Polònia?
L a qüestió Chopin ha sigut embrollada per la slavomania, i,
a les nobles paraules dels artistes Paderewski, Landowska, Mangeot, no s'oposen més que els bons desitjós (una mica inoportuns)
dels periodistes, que porten i s'emporten a Chopin amb un snobisme digne de millor causa : la desaparició de la Gioconda, per exemple.
Així la figura del sensitiu pianista resulta sotregada més que en vida... i fa pensar en
aquella macabra guardià que li van fer complir al cadàver del rei en Jaume al monastir de
Poblet. Però aquesta vegada lo tràgic se torna còmic; i, en compte de desfer romànticament la silueta de l'artista, sembla que -s vol fer l'auca del senyor Chopin. a pur de regatejar-li a l'intim autor de les poloneses sa naturalesa polaca, substituint-la per una filiació
de padró municipal, cèdula de veïnat i fins recibo de contribució comercial, amb botiga
oberta i tot.
Quan mirem certes crítiques, sembla que no hi ha dret a opinar en art ; el entusiasme de
alguns escriptors es aixís : de prohibició definitiva.
I es per això que ha naixcut esta entremaliadura chopinesca que sembla encesa per la
dogmàtica i episcopal tendència de alguns crítics ultrapirenaics, que semblen vistes de aduana
pera l'exportació de sentiment, o aquells jefes de negociada, tant autoritaris, que no sabrien
entrar a la oficina si no vegessin el ordeno y mando consabut:
«Nadie pase sin hablar al portero.»
Molt lloable i simpàtic resulta que -Is crítics d'art parisencs estimin com es degut l'ambient de la gran ciutat. Però ja no fa tant bon efecte això de retreure -1 deute de tal artista, o el
profit que este hagi tret a París. I ho diem perquè la hospitalitat parisenca es molt bella
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i exquisida, i el deute primer es el que tenen, els crítics esmentats, amb la seva terra mateix;
deute que consisteix en no desfigurar la hospitalitat tant cortès, parlant d'ella en forma de
pago, o esmentant a tot hora generositats de refugi p'els artistes... Fer això i presentar després el compte amb tant per cent de apropiació espiritual, més creixcut quant més tardi a
presentar-se. es poc artístic : hi ha en eixe procediment un fons de burgesia francesa del segle
xix, que no pot menys d'aminorar les nobles acciones que fan els artistes de París als extrangers quan aquestos acudeixen a deixar allí les millors flors de la seva ànima.
Eixe sistema de crítica hostalera ha segut empleat amb tots. No es Chopin : són Mozart, Bellini, Wagner... tots!
Recordo haver sentit dir als meus pares que quan hi havien les famoses galeres aceleradas i els cèlebres mesoneros espanyols, aquestos posaven en llurs comptes als viagers
aquella memorable partida :
tPor el ruido

tantos maravedises.t

E l ruido eren els crits de despertada, el soroll fet a les portes, i també -1 ball o zambra
amb guitarres, panderos, i castanyetes. que s'engegava a la nit pera fer més curta la estona.
Doncs a Chopin sembla que també li han posat el ruido en el compte.
*

* *
Vegeu-ho, si no, examinant això del deute. Heus-aquí alguns arguments :
Chopin no es músic polonès : es músic cosmopolita.
Pera que la musica sigui cosmopolita té d'esser de la millor o de la pitjor. Chopin (d'esperit i complexió poc robustos) no podia fer musica polonesa de la millor.
Necessità empeltar-la; i, gràcies a l'empelt d'elegancia, claritat, gràcia, e t c , parisines,
es com esdevingué de l a millor la musica del artista.
I per a i x ò es cosmopolita.
Total : es el «Nadie pase sin hablar al portero» de que hem parlat més amunt.
Altra afirmació poc definida es la de que Chopin tingués «horror a la especulació de un
Bach». E s precís recordar que Chopin se preparava els concerts amb les fugues de Bach.
i als deixebles els feia estudiar amb insistència les obres del Cantor. Potser podria substituir-se la paraula horror per base sobre la qual podia fer el esperit de Chopin ses magnifiques
envolades... Però a i x ò es altra modalitat.
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Pera nosaltres, els ibèrics, ens seria molt fàcil reclamar (seguint eixos procediments)
la nostra part en la glòria de Chopin : l'espanyolisme seria ben retret en les seves obres. Car
ben sabudes són les intimes afinitats de raça i de temperament entre eslaus i espanyols, i un
Mr. de Bertha de per ací podria dir que Chopin era més espanyol que francès: la seva anada a
Mallorca seria un comprovant de la reintegració feta en el ànima del músic del seu sentiment
eslau amb el nostre. E n la musica de Chopin hi han força melodies que bé podrien ésser andaluses : vegeu les Mazurkes (aquella en do sostingut menor); vegeu el ritme i la linea de la
Taraniela. que sembla una cachucha millor que no pas el ball italià; no parlem del Bolero...
Quant a la Polonesa en la. es la única que podiem trobar-la mixta de francès i espanyol,
amb aquell ritme de bolero que recorda la sortida del toreador de Carmen.
Decididament nosaltres podríem apropriar-nos d'aquesta manera la nacionalitat de molts
artistes : Rossini, Weber, Mozart, el mateix Wagner (vegí-s la soleà o malaguenaqazcanXtn les
filles-flors en el jardí encantat de Parsi/al), e t c , etc.
Doncs, anant d'aquest modo, els llibres d'educació que desitjarien pera les escoles de
nois, els crítics esmentats, ja no serien com lo que -ns deia Juli Verne dels nois inglesos,
sinó com resultaria en els nous Epitome musical pera l'infància, es a dir, per exemple :
«— Bach, compositor parisenc, deixeble de Couperín i de Grigny. Escrigué fugues pera
ctavecin francès.
— Gluck, compositor parisenc, creador de l'òpera a París.
— Mozart, compositor parisenc, pianista de la cort de Maria Antonieta.
— Beethoven, compositor parisenc, deixeble de J . J . Rousseau, l'influencia del qual se
nota sobre tot en la Sonata patètica.»
I aixís successivament.

En tota aquesta fumarola entorn de Chopin, no més ha hagut una humorada, una mica de
trop de zéle, per part d'alguns escriptors.
Però la noble hospitalitat francesa, la vera i simpàtica germanor d'artistes, ha sortit
desseguida en els articles d'A. Mangeot. enlairant com era degut els sentiments fervoroses
(í dignes de tots els respectes) de la ilustre Wanda Landowska.
I això sempre serà una positiva conquesta per el amor a l'Art i per la devoció als artistes.
ED. L. C H A V A R R I
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Les causes externes de la
creació de Tristany i Isolda
(Acabament)

ii
L a filosofia de Schopenhauer
L T R A causa externa, i sens dubte la principal, de Tristany i Isolda.
es, com ja hem dit, l'obra del filosop pessimista. E l pessimisme ha
existit sempre, perquè en el món sempre han existit el mal i el dolor,
però, com diu Menéndez Pelayo, estava reservat als temps moderns,
per extrany fenomen, veure •! pessimisme convertit en sistema.
Els filosops diuen lo que senten, i qui no ho creu així s'erra : lo que
fan es no conformar la llur conducta als llurs pensaments, precisament perquè són pensadors
i no sants o homes morals. Però cada un d'ells representa una idea diferent de les coses, i
veu el món baix un prisma especial, ben personal y originalissim. E n aquesta pleiada alemanya de pensadors anteriors a Schopenhauer, Léibnitz, el gran matemàtic, de conformitat
amb el seu esperit de matemàtic, considera'l món com una sèrie de monades o unitats regides
per Déu, la monada perfeta i suprema, i, concordant les unes amb les altres mitjantçant
Varmonia preestabilita. Segueix després Kant, que es el primer que "s dóna compte clar dels
problemes del pensament, i estableix que l'experiència no 'ns ho dóna tot i que en el nostre
esperit estan les condicions o formes amb les quals se "ns apareix la realitat : l'espai, el
temps, el principi de causalitat. Oberta ja aquesta porta de l'importància subjectiva dels
fenòmens, Fichte l'aixampla més, i considera 1 nostre esperit com el creador del món, que
no es més que •! seu no jo, necessari per a Tacte del coneixement; i així, amb Schelling i
Hegel s'arriba a la concepció atrevida que pretén demostrat YIdentitat absoluta del subjecte
i

l'objecte, dels fenòmens

exteriors

i els de la consciència,

i amb l'ajuda d'ambdós

reconstruir enterament l'historia de totes les coses, fins a alcançar l'Omnisciència absoluta!
Així Hegel, com a conseqüència necessària del seu sistema se considera com l'ultim i suprem filosop. i, com diu un crític, pensa que, si D é u ha creat el món, elll'ha entès absolutament.
Schopenhauer representa la reacció contra aquestes

orgies desatinades, encara que

profundes, de l'inteligencia. E l l es l'home de la voluntat. E l s filosops anteriors no més veien
el / / , la ciència perfeta o visió intuitiva de Déu (en la terra : somni irrealitzable!) : Schopen-
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hauer se fixa principalment en el medi, la voluntat, l'acte moral, necessari per arribar a la
felicitat suprema. Admetent, com Kant, l'importància dels fenòmens subjectius, i donant
una base panteïsta al seu sistema, construeix la teoria tràgica i fantàstica de la Voluntat.
Ser unic, cec en el seu origen, que per un error inexplicable V f a mal asi mateix, dividint-se,
mitjantçant les formes de l'espai i del temps, en innombrables sers (elements, astres, vegetals,
animals, homes), enemics mutus encarniçats que -s disputen pam a pam els dominis d'aquest
espai i d'aquest temps. Per a Schopenhauer desapareix completament el costat agrabable
de l'existència, els moments que fan exclamar sovint al novelista Erckman-Chatrian, i a tots
nosaltres : «Hi ha coses bones a la vida!»; ell no més veu el mal, el dolor, el fàstic... «La vida
es com un pèndol — diu — que va del dolor al fàstic, del fàstic al dolor.» «Si poguéssim veure —
afegeix — els dolors horrososos, els torments terribles, els mals xics i grans, que s'experimenten a cada instant per tota la terra, en els hospitals, en els camps de batalla, en les més
miserables barraques, quedaríem esglaiats, i abominariem per sempre més el banal, l'insolent optimisme.» Per lo tant, segons Schopenhauer, aquesta voluntat que constitueix l'essen»
eia dels sers, igual en tots ells a travers les llurs formes diversissimes, 1\o té m^s que un camí
per redimir-se i salvar-se : en ro6/ec//yac/ó superior de l'home, i armada de l'inteligencia, que
ha fet servir fins aleshores pels seus fins, comprèn el seu mal, el seu error fonamental, la
falsa via que ha seguit, i pot i dèu negar-se : si -s nega. l'home "s comverteix en sant, en asceta
que renuncia a tot goig i a tot acte sexual, i mediant la compassió regoneix la mateixa essència seva en els seus pobres germans, tant els humans com les bèsties; si %'afirma en el camí
seguit fins aleshores, constitueix l'home egoista, malvat i criminal, pel qual no hi ha redempció possible.
Schopenhauer no conformava pas la seva vida an aquestes doctrines austeres. E l l era
ric i vivia amb tot el confort possible a Vhoiel de Francfort; amb una por terrible al còlera,
amb un genit irascible davant tota contradicció, amb aventures amoroses de les quals n'hi
resulta fins un fill natural. Més ell, amb franquesa admirable i mig cinica, ja ho diu, en un
endret de les seves obres, que «el filosop fa prou de predicar les coses i la llur veritat, i no se
li pot exigir que la practiqui».
L a seva correspondència amb l'amic i deixeble Frauenstaedt es molt curiosa, i el retrata
de cos sencer, mostrant la paraula abundosa i altiva del filosop, i el seu humor sarcàstic.
•Car amic — li diu el 23 de Setembre de 1853 : — lo que primer desitjo es que la present vos
trobi j a restablert. Què! Vós haveu tingut un atac de còlera!, i, encara que no més hagués
sigut de colerina. no es perxò un accident menys espantable als meus ulls, per a mi que soc
colerofob de professió i per aquesta raó habito desde 1831 a Francfort, ciutadela contra el
colera. Feu-me l'obsequi de prendre totes les precaucions, i no beveu pas cervesa blanca,

300

REVISTA MUSICAL CATALANA

Jo també m'abstinc de la cervesa : Kant la detestava, i no "n bevia mai...» I com que -1 renom
i la glòria del filosop van trigar a formar-se i brillar, i fins a la seva vellesa no va escampar-se
pel món el seu llibre, deixant els recons de les llibreries on jeia, després se mostra tot orgullós d'aquesta glòria tardana, i n'explica casos curiosos. «Avui — diu — he rebut la visita
de B... Estava ocult j a feia un dia, amb un fals nom, no més que per poder-me visitar, en
un cotxe tancat, però dubtant encara... Boi saludant-me m'ha besat la mà!... Quasi he cridat,
del sustl...» I després : «R. m'ha besat la mà al saludar-me. E s aquesta una ceremonia a la
qual jo no puc acostumar-me. i que sens dubte forma part de la meva dignitat imperial...»
I en altre lloc : «Aquests dies passats ha vingut un cert Dr. K . . . , profesor en el ducat de...:
un home alt, de prop de cuaranta anys. Entra, me mira fixament, tant, que jo ja començava a agafar por, i -s posa a cridar : « — Jo vui veure-us! E s precís que us vegi! Vinc per
veure-us!» E l l me testimonia el més gran entusiasme. «La meva filosofia — diu — li ha tornat la vida! E s deliciós!...» L a opinió de Schopenhauer sobre •! descarnat materialisme de
Buchner i Moleschott, que començava aleshores a sortir a llum, es digna de ser coneguda:
«En la meva barrera CSrta — diu — vos escrivia que esperava sospenguessin al Dr. Buchner
a causa del seu llibre Força y Matèria. Amb gran satisfacció veig pel diari d'aïr que això j a
s'ha fet. No té més que lo que -s mereix, perquè aquesta mamarratxada no es solament immoral en el més alt grau, sinó també falsa, absurda i bestial. E l fons de tot a i x ò es l'ignorància,
filla de la peresa, la pipa, el cigarro i la mania política. Un home semblant no ha après més
que un xic de Clysterspritzologia (l'art de donar xeringades): ni filosofia, ni humanitats; i,
amb tot i això, té l'ímpudencia d'ocupar-se de la naturalesa del món i de les coses! Igual en
Moleschott. Més j a tenen lo que -s mereixen : porten la pena de la llur ignorància...» Per fi,
en altra carta -s troba una referència a Wagner. «Rebo moltes visites — diu: — el jutge V . . . ,
que no t é m é s que vint-í-vuit anys... E l pintor í professor Baehr, de Dresde, un brau, fi i inteligent jove, que m'ha agradat molt; coneix molt bé totes les meves obresí n'està impregnat:
diu que a Dresde tots s'hi interessen, í que, sobre tot les dònes, me llegeixen amb passió.
Horstein es a q u í : jove compositor, deixeble de Ricard Wagner. el qual estudia també, segons
sembla, assíduament les meves obres. Horstein me testimonia un respecte exagerat ; per
exemple, s'aixeca de taula per anar a buscar el meu cambrer favorit, quan ne tinc necessitat,
etcètera, etc.» Així en Schopehnauer se demostra una vegada més de la manera que M
filosop, com a home, pot ser diferent de la seva /iloso/ía, igual que l'artista del seu art.
E l filosop pessimista, per aquesta teoria, originada de Kant, de la apariencia delsfenomens
i per la seva negació de la voluntat, s'agermana amb l'idealisme de la religió budista, que
considera •! món com un somni, on el vel de Maya cobreix la realitat, i que sols desitja la pau
del nirvana. Així ell considera la religió budista com la més profunda de les religions anti-
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gues, i la posa per damunt de la religió cristiana, pessimista també fins a cert punt. Té també •!
filosop moltes teories fondes i admirables, que són com trets de geni sembrats entre les seves
obres. L a definició de la compassió i l'importància que dóna an aquest sentiment es notable,
com la seva teoria del riure i del xist. desacord ocult entre •! pensament i la realitat. Però,
sobre tot, la part consagrada a l'Estetica es originalissima. L a voluntat de viure, diu ell, té
una altra via per procurar-se un calmant passatger en la seva irritació, en la seva ceguera,
sense entrar en la santedat. E s la via de Vari. L'art deslliura per un moment, mentres dura
la creació en l'artista i la contemplació en l'espectador, de l'egoïsme de la voluntat. E n aquell
moment calla tota passió i tot interès individual : l'artista i l'espectador són pur ull inteligent del món. i contemplen aquest món en lo que té d'essencial i d'etern, tant sols com espectacle. L'Arquitectura -ns mostra aquest món en la seva eterna lluita de la pesantor i la resistència, de la matèria i la força, en els sers més elementals; l'Esculptura, la Pintura, i la Poesia
pinten els sers ja més enlairats en l'objectivació de la voluntat; sobre tot la poesia tràgica
ens presenta l'espectacle saludable dels conflictes d'aquesta voluntat; més hi ha una de les
belles arts que no es. com les altres, retrat indirecte de l'essencia dels sers, mediant la
copia de les llurs formes visibles, sinó que, abandonant aquestes formes, retrata directament la mateixa Voluntat, i construeix un nou món de formes amb els seus elements
propris.Tal es la Musica, que conté aquests mateixos elements originaris de les cosesenels seus
fonamentals baixos; els sers intermedis en les seves parts mitjanes; en les seves melodies lliures i fogoses l'esperit de l'home, el ser superior; ella pinta, amb renovades disonancies i
consonàncies, els desitjós mai completament satisfets i sempre renovats també de la voluntat generadora.

Com ja s'haurà vist, grans són les semblances existents entre molts trets de l'esperit de
Wagner i els que "s desprenen d'aquesta filosofia. Wagner també es sempre l'home de la
compassió, i la posa com a tret predominat del seu heroe Parsi/al. Wagner estima i compadeix infinitament les bèsties. Wagner, igual que Schopenhauer en l'esfera del pensament, retrata
en l'esfera de l'art l'essencia de la veritat, però noia practica prou tampoc:li agrada-1 luxe; li
agrada en desmasia Taltre sexe; es voluntariós i irascible. No més s'assembla al sant en que,
per ser fidel a la seva missió, per a arribar a crear el seu art, se deixa abatre per tota classe
d'infortunis, ferir, com diu Parsifal, per tota mena d'armes. Però sobre tot, en lo que "s nota una
coincidència ben misteriosa i providencial entre Schopenhauer i Wagner es en el fet d'esplanar Schopenhauer la seva teoria originalissima de la Musica (aquesta teoria que considera
Menéndez Pelayo com un somni dels alexandrins), i el realitzar-la Wagner, convertint el somni
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en realitat. L a Musica, segons Schopenhauer, es com j a hem vist la bella art més altíssima;
la que -ns conta tota l'historia, tots els secrets més pregons de la voluntat i el seu incessant
desitjar; ella, la Musica, es un resum de totes les demés belles arts, i té un encant tal, una
atracció tant irresistible sobre l'ànima humana, i fins sobre l'ànima de les bèsties, que "ns
apareix sempre com la visió d'un Paradís perdut i celic, on tot es suau, dolcíssim, pur com la
pura intuicíó.
«El dia que s'expliqui tota la Musica — afirma •! f i l o s o p . — s e r à explicada al mateix
temps tota la Filosofia.» I , en l'artista entre -Is artistes, Wagner, aquesta Musica revesteix
també de sobte unes formes lliures í meravelloses mai somniades pels compositors anteriors:
ella es la mare del drama wagnerià, a l'impuls de la qual s'acoblen totes les demés belles arts;
ella també ens ho explica i pinta tot, els moviments més secrets de la naturalesa i de les conciencies; ella es chor grec inestroncable, reveladora eternal, i, per lo tant, filosofia acabada
i profunda, o, com afirma -1 mateix Wagner, imatge de la veritable Religió! L'entusiasme i
la sublimització de la Musica en Schopenhauer se dóna la mà amb la revolució musical
creada per Wagner. jVegi-s sí pot arribar a ser més intima la conexió entre -1 filosop i l'artista!
Respecte a Tristany i Isolda, l'influencia de Schopenhauer hi es ben palesa. E l desig
mai satisfet que fasentir la seva queixa en tota l'obra, i sobre tot en el preludi, es aquest desig
etern de l'essencia del món, que alcança precisament el seu grau m à x i m d'ardor en el desig
amorós, el punt cèntric de la voluntat, com el nomena Schopenhauer, la seva manifestació
suprema que perpetúa la misèria del viure! E l contrast del dia i de la nit, del segon acte,
representant el primer aquell vel de Maya dels budistes, aquella apariencia enganyadora
de les coses que fa desitjar honor, món i glòria, i la segona la pau i negació de la Voluntat,
el regne desconegut, del qual re positiu sabem, segons Schopenhauer mateix, sinó que es
lo contrari del actual, tot es doctrina schopenhaueriana pura. Quan Tristany llança aquella
exclamació : «I jo mateix soc el món!», ens sembla escoltar les dues tant repetides sentencies
panteïstes del filosop : «El món es la meva representació». «El món es la meva voluntat».
Quan Tristany, al despertar del seu ensopiment febrós en elterceracte diu:«Vinc del regne
on ja era abans de néixer; d'allà on aniré; on sols domina una ciència : l'eternal, originari
oblit», passen aleshores davant nostres ulls els abíms i misteris vagarosos propris del panteisme i del pessimisme. Per fi, en la mort d'Isolda se 'ns apareix, en la musica i en les exclamacions
poètiques, aquesta pàtria del nirvana budic, en la qual s'abisma l'ànima dels dos aimants,
fonent-se en l'eter universal, en l'essencia misteriosa de les coses... «En les grans ones de la mar
delitosa, en la sonora armonia plena de perfums, en l'halè infinit de l'ànima universal, perdre-s,
abismar-se... inconscient, suprema benaurança!» Això diu Isolda cloent el drama sobirà
en el qual la sola musica ja es clara representació de tot desesper, de tota aspiració tormentosa,
de tota la sublímitat tràgica universal!
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L'impressió de l'obra de Schopenhauer sobre tota ànima encara no cristiana de debò,
però nascuda amb el desig de saber i de penetrar el misteri del món, serà sempre fonda.
Wagner acabava d'atravessar, com he dit, el període de l'ilusió, de l'infantesa de la vida, de
la confiança en els medis humans i socials per curar-ho tot. De sobte, i deixant apart el
seu malhaurat amor per Matilde Wesenndonk, l'altra causa de Tristany segons ja hem vist,
quan ja les misèries i contradiccions doloroses de l'existència començaven a fer-li sospitar
l'inutilitat de tots aquells medis, se troba amb la doctrina del filosop, que amb frase ja poètica,
ja sarcàstica, però sempre viva i calorosa, li fa comprendre la fondària d'aquest mal i dolor
universal. Aleshores comprèn l'importància de tot lo que •! rodeja i la seva importància propria; se li revela de cop tot el món moral, i sent que •! bé i el mal no són paraules vanes, i que
cadaú no es solament espectador d'aquest món, sinó actor, i actor el paper del qual té una
importància

immensa, perquè en aquest paper s'hi tanca, com a fi, la vida o la mort, la

salvació o la comdemnació. Cert que aquesta tràgica teoria està faltada del principal factor:
Schopenhauer es ateu, es el moralista sense Déu; Déu està absent d'aquests sers l'essencia
malvada i cega dels quals es veritablement la de l'angel rebel i caigut; però, no hi fa re : l'impressió fonda de la misèria i dolor universal no s'esborra, i a la fredor de l'optimisme segueix
l'agitació, resolta moltes vegades en llàgrimes, de la visió tràgica de les coses.
E l que us llegeix aquestes ratlles ha conegut aquesta impressió. Igual que Wagner,
Schopenhauer va formar època en la seva vida, i va ser-li •! revelador del món moral. Més jo
no vareig deturar-me en l'estadi d'aquesta filosofia : esperonat per la curiositat de saber,
vaig desitjar la solució del problema del mal, del perquè d'aquesta ceguera i extraviament de
la Voluntat : a i x ò va portar-me, per camins tortuosos i variats cap al temple del Oral, cap
a la Religió cristiana, com a única solució. Wagner, com a pensador, i sobre tot com a artista;
també va acostar-s'hi. Després de l'entusiasme per Schopenhauer, que va perdurar en ell
tota la vida, volia sempre, no obstant, corretgir les teories del filosop, entreveient la realitat
propera d'aquesta lliberació i redempció de la Voluntat. Així va mostrar-nos-hocompletament,
com he dit sempre, en la seva última obra Parsifal. Allà, com artista, Wagner presenta, al
costat de l'aspecte dolorós i tràgic del món de Klingsor, el celic i pur del Oral; no es pessimista
solament sinó optimista d'una enlairada espècie; allà rendeix adoració al Salvador ja vingut
i mort en la creu per nosaltres; i allà, per fi, en aquell final sublim, presenta realitzada l'obra
suprema de redempció, tema de tots els seus drames. Aquell final es la Glòria dels benhaurats,
no es ja'l nirvana budic de Tristany i Isolda; Tristany i /.so/rfa es l'obra que radica en el centre
de l'evoluvió wagneriana, obra igualment allunyada de l'optimisme infantil primordial com
de l'optimisme darrer ultra-terrenal i veritable!
M, D O M È N E C H

ESPAfJOL
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Palau de la Musica Catalana
Grans Concerts de Tardor
A direcció del Palau de la Musica Catalana té organitzada per a la
segona quinzena de Novembre una tanda de concerts, els programes
dels quals, obeint a un fi altament estètic i educatiu, estan a punt de
detallar-se. L'obra predominant en dits programes serà la Gran Missa
en s i menor de Joan Sebastià Bach, no executada mai a Espanya, a
l'entorn de la qual se faran sentir altres composicions diverses del
mateix autor

(concertos

instrumentals, grans obres

d'orgue,

etc), formant

aplegades

com una ampla constelació sonora presidida per aquella magna obra, una part de la qual,
el Credo, pogué j a fruir, dos anys enrera, el nostre públic, en el mateix Palau.
•

A part de la considerable tasca que tindrà en dita tanda "1 chor de I'ORFEÓ CATALA,

altres elements importantissims de fóra casa hi colaboraran també.
E l celebrat Dr. Schweitzer, de Strassburg, conegut de tot el món pels seus estudis profundes i decisius sobre l'obra sencera de Bach, aportarà an aquests concerts el concurs de sa
gran experiència i el de sos coneixements i pràctica en l'execució d'obres d'orgue i acompanyament de la Gran Missa.
Debutarà, la tanda, amb un recital pianistic per la genial artista francesa Mlle. Blanche
Selva, en el programa del qual figuraran obres de Scarlatti, Rameau, J . S. Bach, Beethoven,
César Franck, V. d'Indy, Isaac Albèniz, etc.
E l jove violinista Joan Massià, resident a París (que en 1906 meresqué grans elogis d'en
Manén, amb qui tocà •! concerto en re per a dos violins, de Bach, al Principal) vindrà també a
cooperar a la tasca de I'ORFEÓ executant diverses obres de Bach i altres autors, i els difícils
solos de la Missa.
L'empresa de donar an el públic semblants programes no deixa d'esser un xic temerària en els temps que corren, quan a l'exterior sura tanta frevolitat, quan els sentiments
pregons i ferms tant poc se manifesten a la llum. Però també sabem (i a i x ò "ns fa creure en
l'exit de l'atrevida empresa) que aquell sentiment pregon que hem retret (ínstínct, alhora, del
bon gust), resta sempre en un recó del cor, encara que endormiscat. Cal, doncs, despertar-lo;
í es amb l'ajuda de l'art noble, de l'art sincer, de l'art veritat, que "1 deixondarem, si la fe hi
acompanya. Per això 'ns acollim avui baix l'egída de l'insuperable Bach, esperant que la seva
obra esplendorosa enforteixi i ilumini -Is nostres esperits i, a la vegada, ens faci gaudir de
l'immortal Bellesa.
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Orfeó Català
F E S T I V A L S A L PALAU D E B E L L E S A R T S

P

REST I'ORFEÓ CATALA, en totes ocasions, a cooperar an els actes benèfics o patriòtics que en profit
del nostre poble s'organitzen, no podia deixar d'ajudar an el festival que en favor dels malalts de

la vila del Vendrell s'organitzà en el Palau de Belles Arts el dia 17 de Setembre, al final del qual cantà,
formant conjunt amb els principals orfeons barcelonins. Pàtria Nova, de Grieg. Una part un xic més
important desempenyà també la nostra institució en l'Homenatge que pocs dies després se celebrà
en honor del mestre Morera, an el qual I'ORPEÓ CATALA contribuí graciosament, sumant-se an el
conjunt dels set orfeons per a l'execució de ['Himne de l'arbre fruiter i de la cançó popular Sota de
l'olm, del propri homenatjat. Particularment les tres seccions feren, ademés, l'acompanyament del
ballet LHereu Riera, que ballà l'iEsbart Català de Dançaires». L'exit conseguit per la caracteristica cançó, an el ritme de la qual els balladors anaven desenrotllant gracioses figures, fou tant espontani, que s'hagué de repetir.
E l mestre Millet, sots la direcció del qual se cantaren les predites peces, fou objecte de grans
demostracions de simpatia, tant al presentar-se a l'estrada com durant l'execució, que fou per partida doble mercès a l'entusiasme del nombrosissim públic que omplia, per complet, aquest segon dia.
el Palau de Belles Arts, el qual tributà an el notable compositor homenatjat moltes ovacions, principalment després de la repetició de Sota de l'olm, que dirigí a precs d'aquell i del mestre Millet, qui li
oferí la batuta.

Catalunya
BARCELONA
GRAN T E A T R E D E L L I C E U . — En una reunió a la qual va convocar els senyors crítics de la
premsa barcelonina l'actual empressari del Liceu, Sr. Casanovas, aquest exposà "1 plan de la temporada que començarà a darrers del prop-vinent Novembre.
E l quadro de la companyia sembla que serà dels més brillants que s'hagin format aquests darrers
anys.
Entre les sopranos figuren artistes ben conegudes ja del nostre públic, com són les Sres. Kaftal
i Berlendi, i una novella artista paisana nostra, la Srta. Elvira de Hidalgo, que "Is públics d'Itàlia
i França han festejat extraordinàriament en el Barber de Sevilla i altres òperes d'aquell genre.
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En la llista de tenors sobressurt el nom d'Anselmi al costat del d'en Joan Raventós, artista ca-

talà molt estimat a Alemanya i aplaudit ja en el nostre Palau.
Una altra notabilitat se compta, ademés, en la corda de barítons : Ricard Stracciari, estrella de
primer ordre avui dia, l'admirable escola del qual pot competir amb la de Titta Rufo.
En el repertori tindran representació les escoles alemanya, francesa i italiana amb les obres
que més omplen el cartell.
Com a novetats, sembla segur que 'ns serà oferta l'estrena de Tiíaina, la darrera obra lirica d'en
Guimerà i en Morera, que aquest se proposava estrenar a l'Argentina. L'obra conté un sol acte, fentse grans elogis d'ella.
També -s parla de la nova producció de l'Humperdinck Fills de rei. estrenada amb gran exit.
l'any passat, a Nova York. Però la Scala, de Milan, té •! privilegi de donar-la per primera vegada
en italià; de manera que fins que sigui representada alli no podrà posar-se en el Liceu.
HOMENATGE A L MESTRE ENRIC MORERA. — Organitzat per l'associació choral .Catalunya
Nova», el diumenge dia 15 del present mes, se féu, en el Palau de Belles Arts de la nostra ciutat, un
grandiós Festival d'Homenatge a l'eminent i popular compositor Enric Morera amb motiu del seu
retorn d'America.
«Catalunya Nova», la patriòtica entitat, volgué, en aquesta ocasió, testimoniar a son antic fundador la seva admiració i afecte en una festa en honor d'aquell, i a tal objecte invità tots els elements
musicals de Barcelona per a que l'Homenatge pensat fos digne de l'autor i'Emporium. L'idea fou ben
acollida per tot-hom; i Barcelona, una vegada més, malgrat se digui •! contrari, rendí Homenatge a
un altre dels seus fills que amb llur ingení l'honren i la glorifiquen.
Donat el caràcter essencialment popular de la festa, l'acte d'Homenatge començà a ple aire, el
matí del referit diumenge, amb ballades de sardanes a la plaça de Catalunya, on, en oscilants rotllos
presentant bell cop de vista, s'aplegà una gran gentada.
Més la festa grossa, que podríem dir-ne, fou reservada per a la tarda : tots els orfeons de Barcelona, menys l'«Escola Orfeonica», hi feren cap junt amb la Banda Municipal, els «Chors d'en Clavé»
el «Catalunya Nova», el «Chor Infantil Mossèn Cinto», la Secció de nois der«Escola Horaciana», i altres
chors del Pla de Barcelona; elements que, en conjunt o bé per separat, anaren desenrotllant el programa, compost en sa majoria, d'obres d'en Morera, havent-n'hi algunes d'en Clavé.
La gentada extraordinària que omplia l'ampla aria del Palau de Belles Arts escoltà ben complaguda totes les peces, tributant diverses vegades bones ovacions al mestre Morera, qui, acompanyat
de les autoritats populars barcelonines i de l'Apeles Mestres, en Guimerà, l'Iglesias, í altres personalitats, s'estava a la llotja d'honor del fons de la sala.
L'acte fou verament hermós, cor-presa com estava aquella gentada pels cants de la terra, sàviament interpretats per l'inspiració dels nostres músics; emoció espontània, que "s traduïa en mostres
d'afecte endreçades a un dels més distingits. Més quan aqueixa emoció assolí 'Iseu punt capdal fou al
finalitzar les vibrants notes de la sardana chorejada L'Empordà : llavors la gent, dreta, aclamà -1
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mestre, tot demanant-li que l'hi fes sentir novament i dirigida per ell mateix; lo qual féu en mig d'una
nova ovació. Malgrat això, el públic no -s donà pas per satisfet, com ho demostrà repetidament durant
la festa, al final de la qual l'obligà novament a dirigir, fent-ho amb la xamosa cançó popular Sota
rfe/'O/JM, armonitzada per ell mateix. L'obra que havia sigut executada en conjunt pels orfeons «Gracienc» «Barcelonès», «Canigó», «Nova Catalonia», «Nova Atlantida», «Montserrat» i CATALA, sots la
direcció del mestre Millet, consegui un exit grandiós, donant motiu en la repetició, a tributar la darrera
de les manifestacions de simpatia a l'exisii compositor català.
EI programa comprenia les següents obres : Els Pescadors i E l Pom de flors, d'en Clavé, i Salutació, L'Empordà, Himne de l'arbre fruiter. Arri, arri, cavallet i Sola de l'olm, d'en Morera; integrant-lo
Perfums de la terra, improvisació en els orgues elèctrics sobre motius d'en Morera, a càrrec del mestre
Goberna; L'Hereu Riera, ballet popular executat per r«Esbart Català de Dançaires», acompanyat
per I'ORFEÓ CATALA i el Ball de les gitanes, a càrrec de l'tEsbart Folk-lore de Catalunya» i la «Cobla
d'en Sureda».
Al vespre, en el restaurant Mundial Palace, tingué lloc el banquet amb que finalitzava l'Homenatge, reunint-s'hi uns trescents comensals, entre 'Is quals figuravan els representants de I'ORFEÓ
CATALA i la REVISTA MUSICAL CATALANA, Srs. Pere Serra i Joan Salvat.
Després dels brindis dels Srs. Iglesias, Junoy, Moraels i Gambús, i de la lectura d'una bellissima
poesia d'en Guanyabéns, s'alçà i mestre Morera i, en sentides paraules, manifestà •! seu agraïment
per l'assenyalada distincció de que -1 feien objecte, manifestant, ademés, que l'anyorança de Catalunya l'havia fet retornar a Barcelona.
Els aplaudiments dels comensals coronaren les paraules del mestre, an el qual, desde aquestes
planes, endrecem una ben coral enhorabona.
FESTIVAL BENÈFIC EN E L PALAU D E BELLES ARTS. — Amb la cooperació de valuosos elements musicals de la nostra ciutat, se donà, el diumenge dia 17 de Setembre, en el Palau de Belles
Arts, un festival a benefici dels damnificats per l'epidemia de la vila del Vendrell.
Donada la finalitat d'aital festival, tots els elements cooperadors se sumaren desseguida a l'iniciativa de la Comissió executiva, reunint-se un gran contingent d'executants que, sots la direcció del mestre Lamote de Grignon, executaren un bell programa.
L a Banda Municipal, baix la direcció del mestre Cassanyé tingué al seu càrrec tota la primera
part del concert, fent-se aplaudir força en cada peça executada. En la segona una nodrida orquestra acompanyà la Rèverie, d'en Lamote, que executà I distingit concertista de violoncel J . Raventós,
el qual, ademés, interpretà junt amb el pianista Ricard Vives, una obra de Fauré, conseguint lo
mateix que en l'anterior, grans aplaudiments.
Un altre artista, i ben notable, se féu sentir en aquest festival; artista que, malgrat els seus
pocs anys, consegueix fer-se" aplaudir per ses belles execucions. Es aquest el pianista Longàs,
deixeble del mestre Granados, del qual ha sabut assimilar-se tot l'exquisit art. En l'interpretació
d'f/ Puerto. d'AIbèniz, féu veritables filigranes, lo mateix que en l'obra amb que termenà, d'un
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dels moderns compositors russos, el nom del qual no recordem. L a concurrència, ben complaguda,
premià amb grans aplaudiments l'exquisit treball del jove artista.
En l'última part del programa, destinada a les obres de conjunt instrumental i vocal, cooperaren, ademés de l'orquestra i la Banda Municipal, tots els orfeons de Barcelona, entre Is quals
figurava I'ORFEÓ CATALA amb les seves seccions de senyoretes i homes.
Ocupava tota aquesta tercera part la marxa del Tannhàuser, els chors de la qual cantaren els
orfeons susdits (excepte i nomenat, per no tenir-la de repertori), y la cantata de Crieg Pàtria Nova,
per tot el conjunt vocal i instrumental, el soli de la qual fou encarregat al conegut artista Conrat
Giralt.
L'exit conseguit per aquestes obres fou extraordinari, veient-se obligat el mestre Lamote (al
qual correspongué la principal part dels aplaudiments per la ferma i brillant interpretació que i s
donà) a repetir la Pàtria Nova, que altra vegada encengué i s entusiasmes del públic. — I. F .

TERRASSA
Precedit d'un concert extraordinari celebrat el dia 24 de Setembre, en el qual foren donades les
primeres audicions de dues cançons populars holandeses armonitzades per H . Weyts {Cançó de breçol
i E l setge de Berg-op-Zoom) i la cançó amb gestos, de Jaques-Dalcroze, E l Casament de Cu-cut. r«Escola Choral» celebrà, el dia primer d'Octubre, l'acostumada Festa de Començament de Curs. cantants'hi, a més de les noves peces esmentades, les més conegudes cançons d'en Morera, la cançó popular
provençal Magall, d'en Llongueras; el motet Domine non secundum, de C. Franck. i el madrigal Mon
cor quasi expirava, de Palestrina.
Després del parlament fet pel mestre director, en Joan Llongueras, seguiren algunes demostracions de gimnàstica rítmica i interpretacions plàstiques de Jaques-Dalcroze, acabant-se i concert
amb varies cançons amb gestes i rondes infantils de l'esmentat mestre suïç, precedides de la bonica
cançó catalana, d'en Morera, Arri. arri, cavallet.
Posà fi a la simpàtica festa i repartiment de premis als alumnes que concorren a les classes de
solfeig i de gimnàstica rítmica.
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Notes bibliogràfiques
Cançoner Selecte (vol. IV) : GABRIEL FAURÉ. — 25 cançons amb acompanyament de piano. Traducció catalana i castellana d'en Joaquim Pena. — «Musical Emporium", Barcelona.
Amb aquest volum en J . Pena ns ofereix una mostra esplèndida de l'art modern, puix rares
vegades ens es donat trobar impresa tant sensiblement com en les obres d'en Fauré aqueixa inquietut de l'ànima que pinta d'una manera tant acabada la febrosa vida moderna i l'estat del
nostre esperit cercant sensacions noves sens parar. Aquesta diferenciació de sentiment, pregon i vibrant en els romàntics, tenu i veleítós en els moderns autors, es lo que distancia, per exemple, l'art d'en Schumann de l'art d'en Fauré, no obstant l'afinitat que guarden ambdós músics
en la forma exterior de llur expressió. Les obres d'ells són ben bé filles de l'esperit de llur temps.
La personalitat del mestre Fauré en lloc ressalta més que en les seves melodies. La flaire que
despedeixen potser no es tant penetrant com la de les melodies de Schumann, que semblen talment
sang de la nostra sang : llur flaire es tenua, però ubriagadora; son ambient vos envolcalla, i,
el sentiment que les inspira, també us el feu vostre; però, sense força per penetrar en el fons de
l'ànima, la sensació s'evapora tot just finida la cançó.
Estats d'anima passatgers, deixant en llur vol rosat lluminosa estela; encisera visió que us transporta a un nou món d'exquisides sensacions, de ritmes suaus i blanes armoníes; confessions plaents
que suren a flor de llavi i "s perden a l'entorn, envolcallant somnis d'amor gentil; imatges senyorivoles que al lluny s'esfumen, embaumant de fragància rara l'ambient que -ns rodeja, i amb la
qual s'embriaga l'esperit... Veus-aquí sintetitzada la musica d'en Fauré, el Fauré de les melodies
cativadores, de vestimenta rica i de port noble.
Tinguem en compte, també, la part que en la manifestació d'aquells sentiments correspon
als poetes, les poesies dels quals han sigut triades a propòsit pel mestre Fauré amb un gust dels
més refinats. Les contingudes en el quart volum del Cançoner Selecte són de Bussine, Sully-Prudhomme, Baudelaire, Leconte de Lísle, Silvestre, Bordése, Villiers de l'Isle-Adam, Richepin i Verlaine; i tant admirablement transmesos a la musica d'en Fauré 's troben llur esperit i llur sentit,
que sòns i paraules semblen obra d'un mateix autor.
Per a no traspassar els límits d'una nota bibliogràfica com són les presents ratlles, deixarem
d'analitzar d'una a una les hermoses melodies que 1 Sr. Pena ha enclòs en son darrer recull. Diguem
tant sols que s'hi troben aplegades les més celebrades del reputat compositor parisenc, desde -I cicle
de Verlaine L a Cançó bona fins a les no menys conegudes, per lo repetides que són en els concerts de
Paris i arreu, que porten els títols de Nell, E l s Brefols, Les Roses d'Ispahan, Clar de lluna, Nocturn,
etcètera.
Parlar ara de la bondat de la traducció es per demés, coneguts com són la cultura artística

310

REVISTA MUSICAL CATALANA

i el criteri sà de l'amic Pena, que tant se desviu pel desvetllament del bon gust musical a Catalunya
i a qui hem de guardar profon regoneixement per la meritissima obra que ve portant a cap. — S.
A. QUINT AS : Nuevos ejercicios fàciles y progresivos para piano. — «Musical Emporium», Barcelona.
E l distingit professor de l'Escola Municipal de Musica Sr. Quintas, el qual tant justa reputació
té guanyada per les seves originals i importants obres consagrades a la tècnica pianistica, adaptades ja en gran nombre de Conservatoris i Acadèmies, ha donat a l'estampa un altre recull d'exercicis fàcils i progressius com suplement a sa Nueva tècnica del piano1.
Exposats en una forma clarissima i de fàcil comprensió per a tots els deixebles, xics i grans,
se presten admirablement a ésser treballats ja desde i primer curs; essent els tals exercicis de gran
utilitat per al pas del dit gros. i per adquirir, ademés, força, igualtat i agilitat en els dits.
L a disposició de cada exercici està molt ben presentada, oferint un sens fi de posicions variades
dins totes les tonalitats, i permetent al deixeble, al mateix temps, treballar sens cap fadiga, podent
alternar ambdues mans.
Després d'una tanda molt completa d'exercicis de notes sencilles, de disposició irregular,
segueixen els exercicis preparatoris per als trills amb pas del primer dit, també; completant el llibre
la tanda final dedicada als exercicis de notes dobles, amb la mateixa particularitat del pas del primer
dit i retroacció de dits, que poden treballar-se amb ritmes diversos.
No cal dir que les noves digitacions presentades pel Sr. Quintas són perfectament calculades
i feliçment resoltes; de manera que amb el llur estudi -s familiaritza •! deixeble amb tota classe de
posicions, que li permetran en lo successiu vèncer amb la major facilitat els passatges més difícils
de mecanisme.
Els nous exercicis d'en Quintas resumeixen, per lo tant, en poques pagines, les dificultats més
grosses del piano, i constitueixen per al deixeble un estalvi de temps sense preu. — S .
J . SANCHO MARRACO : Rosari a dues veus, amb acompanyament d'armonium o orgue. (Textos castellà
i català.)
J . CUMELLAS RIBÓ : Tres MotetsalSS. Sagramentamai dues veus, amb acompanyament d'armonium
o orgue. (Text llatí.)
— Ave verum a dues veus iguals, amb acompanyament d'armonium o orgue.
J. B. LAMBERT : Missa en honor de Sant Gregori el Magne (facilissima), a una veu i chor unissó, ad
lib., amb acompanyament d'armonium o orgue. — «Musical Emporium», Barcelona.
Aquestes composicions formen part de la biblioteca «Musica Sacra» de la casa Viuda de J . M.
Llobet, i ostenten cada una d'elles qualitats ben meritòries.
E l Rosari d'en Sancho Marraco, bonic i ben compost, de fàcil melodia i armonítzació interessant, se recomana, ademés, pel seu bell caràcter i per la justa aplicació del text a la musica.
i)

Vegl-s el núm, 80 de la RZVISTA MUSICAL CATALANA (Agost de 1910).
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Com a model de la bona musica religiosa moderna poden presentar-se 'Is motels d'en Cumellas.
E l distingit mestre de capella de Sant Felip Neri, de Gracia, que coneix perfectament l'admirable
tradició dels mestres polifonistes del segle xvi,ha sapigut fondre en dita obra l'esperit religiós del
més acendrat misticisme amb l'exquisida factura del contrapunt més pur. Pagines com les que 'ns
ocupen són necessàries per millorar el gust musical del poble.
Lo mateix cal dir de VAve verum del propri compositor, que 's distingeix, ademés, per la seva
força expressiva, de la més bona llei.
L a Missa d'en Lambert, escrita a propòsit per a les capelles de musica que no compten amb gaires elements, guarda, dintre son estil fàcil, molta unitat, mereixent elogis per la fluïdesa melòdica,
pel sentiment religiós que l'inspirà i per l'interès que desperta sa rica varietat tonal. — S .
PUBLICACIONS D E L A CASA E . D E M E T S , D E P A R I S

J. ERMEND BONNAL : For my little friends (Pels meus petits amics). Sis peces fàcils per a piano.
Són sis pagines per a principiants, escrites amb el desig, ben evident, de fugir de la vulgaritat.
SWAN HENNESY : Valses, per a piano.
Quatre obretes en forma de vals, finament escrites. Sense oferir un interès extraordinari, són,
no obstant, recomanables.
SWAN HENESSY : Petite suile irlandaise d'après des airs anciens de la collection 'Petriet, per a piano
a quatre mans.
Com el titol indica, se tracta d'algunes cançons escrites per a piano a quatre mans. L'arranjament
es sobri i correcte, encara que un xic fret. Bellament presentades, com tot lo que publica l'editor Demets, seran ben rebudes, sobre tot pels que desitgen renovar llur repertori amb qualque novetat.
SWAN HENNESSY. — HUGO RASCH. — GEORCES LOTH. — AUOUSTE DELACROIX. — HERBERT FRYER:
Diverses Pieces et Variations pour piano sur un theme obligi.
Tots cinc autors demostren plenament la rica musicalitat que posseeixen, escrivint amb un estil
ben personal cada un d'ells llur respectiva peça sobre •! tema obligat.
Curioses i d'un cachet ben modern són tots els números d'aquest original recull, que recomanem
als joves pianistes... que tinguin ja conegut suficientment el repertori clàssic.
SANDOR KovAcs : Collection de pièces, per a piano.
L a present colecció d'en Kovàcs comprèn tres capritxos i un estudi de Domenico Scarlatti, una
peça de Giles Farnaby (1560-1592), i una altra d'autor inconegut, del mateix segle que l'anterior.
Les sis peces aplegades ofereixen singular atractiu : les de Scarlatti per la llur fina i distingida escriptura, i les dues restants, de procedència anglesa, pel llur color arcaic, ben saborós.
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SANDOR KovAcs : Bourrée bourruí i Tocatta, per a piano.
Insplrant-se en les pagines de l'antigor, en Kovàcs ens ofereix també aquestes dues obres seves,
de bon gust i escrites amb força traça, car, si guarden la forma clàssica. l'esperit n'es ben modern.
HERBERT FRYER : Pieces diverses, per a piano.
No estan pas desproveïdes d'interès les diverses composicions d'en Fryer, un xic àrides, potser,
de sentiment melòdic. L a forma pianistica n'es atraient, i, el treball armonic, de mà mestra. Se recomanen, especialment, la Humoresque i els Valses humoresques, per llur originalitat més marcada.
MAURICE Iv AIN : Six pieces de moyenne di/ficullé, per a piano.
Petites peces no mancades d'originalitat, que, apartant-se del genre mes corrent, ofereixen certa
gràcia atractivola i força sprit. Veus-en-aquí Is titols : Burlesque, Petite Valse, A la cour, Danse,
Chanson triste i Ronde.
MAURICE IVAIN : Six pieces presque /aciles. per a piano.
Dintre "I mateix particular estil de les anteriors, ofereixen aquestes peces més facilitat encara
d'execució, sense que -n valgui de menys llur interès d'escriptura. Els titols suggestius que porten
són els següents : Slyle ancien, Mauresque, Romance, Marcietta, Little Mouse i Tarantelle.
Cada número d'aquests, igualment que 'Is dels reculls anteriors, se vénen per separat.
ALBERT BERTELIN : Ballada en do j{ menot. — Barcarolle en la t' ms.\or. — Nocturne en fa | menor,
per a piano.
Són tres peces ben traçades i d'un lirisme simpàtic, gens exagerat. Llur forma pianistica atrau
per la seva correcció. Llàstima, no més. que i desequilibri que 's nota en llur desenrotllament refredi
un xic l'interès que desperten dites obres al principi.
MEL-BONIS : Immortelle tendresse, melodia per a cant i piano.
EDOUARD BRON : Le Printemps, melodia per a cant i piano.
RENE-CHANSAREL : L'Agreable leçon. — Clair de lune. — Resouvenance : melodies per a cant i piano.
H. FLEURY : Coeur Virginal, melodia per a cant i piano.
Aquestes melodies, sense oferir un mèrit extraordinari, se fan escoltar amb gust per llur delicadesa de sentiment i llur galana factura. Com a més remarcables podem citar L'Agréable leçon. de
Chansarel, molt típica de color, i Le Printemps. de Bron, vibrant de passió.
L'editor de les obres que acabem d'esmentar, Mr. Demets, de Paris, mereix un elogi per la
polida presentació d'aquelles. — S.
JAHRBUCH DER MUSIKBIBLIOTEK PETERS FÜR 1910. — Leipzig, 1911.
L'important casa editorial de Leipzig C. F . Peters publica cada any VAnuari de sa biblioteca
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musical pública; volum en el qual, a més de les noticies referents a dita biblioteca, afegeix alguns
articles de musicologia.
Tenim a la vista VAnuari corresponent a 1910, que comença, com de costum, amb una estadística. Han concorregut a la biblioteca, durant tot l'any, 4,896 persones; i, havent estat oberta 273 dies
la concorrencia ha sigut d'unes 18 persones cada dia com a terme mig. Han sigut demanades 11,852
obres, de les quals 6,781 són teòriques i 5,071 pràctiques. Entre les obres del primer grupu que han
sigut més cops demanades per ésser estudiades i consultades, hi trobem les publicacions periòdiques Vieríeljahrsschrfit /ür Musikwissenschaft (Revista trimestral de ciència musical) i Allgemeine
musikalische Zeiiung (Periòdic general de musica), el Quellen-lexicon, de Robert Eitner; el Joan
Sebastià Bach, de Spitta; el Tractat d'orquestració i les Obres literàries de Bcrlioz, els Escrits de
Schumann i de Wagner, Beethoven i Us nou Simfonies, de Grove; Beethoven i les Sonates per a
piano, de Nagel; Robert Schumann, de Wasielewski; Anton Bruckner, de Rudolf Louis; Carles Felip
Emmanuel i Guillem Friedemann Bach, de Bitter; etc.
La llista de les obres musicals que han merescut els honors dels estudiosos comença amb la
partitura d'orquestra d'Elektra, de Strauss, demanada 87 vegades, i termena amb la partitura
d'orquestra de Siegfred, de Wagner, demanada 10 vegades. Entre mig hi figuren obres per a tots
els gustos, desde les Cantates de Bach fins al Fatinitza, de Suppé! Els articles d'erudició publicats
en l'Anuari són els següents : La Ritmica dels neumes, per Peter Wagner; Contribució a l'historia
de l'òpera primitiva a Alemanya, per Ludwig Schiedermair; i els dos de Hermann Kretzschmar
Vida i autobiografia de Ludovico Zacconi i Nova contribució a l'historia de l'òpera veneciana. Clou
el volum una abundosa bibliografia de la literatura musical publicada durant l'any 1910. Hi figura la nostra terra amb la traducció catalana de l'obra d'Alfred Ernst L'Art de Ricard Wagner.
deguda a la ploma d'en Geroni Zanné, i les traduccions den Joaquim Pena de llibrets d'òperes
de Gluck, Spontini, Wagner, Strauss i d'Albert. — G.

Necrología
E . MATEU I MAS. — C. BRINDIS DE SALA. — CH. MALHERBE. — A. L . SALVANS
Ha sigut molt sentida a Reus la mort del mestre Estanislau Mateu i Mas, inteligent director de
• '•Orfeó Reusenc», de la Banda Municipal, de Reus, i de la del «Centre de Lectura», de la mateixa
ciutat.
En Mateu havia estudiat sis anys a l'Escolania de Montserrat, obtenint sempre notes superiors
en sos estudis; i més tard cursà en el Conservatori del Liceu de Barcelona, on guanyà -I primer premi
de piano. Dedicat a l'ensenyança de dit instrument, formà part, també, del «Sextet Beethoven», que
va fer una brillant lournée pels balnearis del Nord d'Espanya.
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L'«Orfeón de Santander» va nomenar-lo soci honorari en premi al seu talent de concertista i

mestre-director, puix en qualitat de tal havia dirigit alguns dels festivals que sovint ha vingut organitzant l'«Associació de Chors d'en Clavé».
Com a director de l'tOrfeó Reusenc» assisti als grans concursos de Montpeller, Marsella i Saragoça,
guanyant les primeres distinccions; i no fa gaire més d'un any que amb el propri «Orfeó» obtenia un
gran triomf en la darrera excursió artística d'aquest a Madrid.
Com autor, se deuen al mestre Mateu varies obres chorals, pianistiques, instrumentals i vocals,algunes d'elles publicades amb molt bon exit.
L'enterrament del malaguanyat professor va resultar una imponent manifestació de dol. Figuraven en el seguici tots els individus que componen l'«Orfeó Reusenc», amb la senyera endolada; la
Capella de musica del Sr. Cogul, la Banda Municipal, i un nombrós acompanyament.
An el fill del finat, l'entès director de l'^Orfeó de Sans», endrecem el nostre més sentit condol per
la pèrdua que l'afligeix.
Noves rebudes desde America -ns fan assaber la mort del notable violinista Claudi Brindis de
Sala, nat a l'illa de Cuba, els mèrits del qual pogué apreciar anys enrera, en diversos concerts, el
públic barceloní. Feia molts anys que no haviem sapigut res d'ell, i l'anunci de la seva mort a Buenos
Aires ens ha sobtat ara. Segons llegim en el Boletín Musical de la Habana, el distingit artista cubà,
contra '1 que s'havia dit, en un principi, d'haver mort a la misèria i abandonat, fou degudament atès
en sa darrera malaltia, i son enterrament posà de manifest les moltes simpaties que a la ciutat argentina tenia guanyades el prestigiós concertista de violi.
Prop de París, a la seva casa de camp, ha mort el reputat musicograf Charles Malherbe, que era
bibliotecari del Teatre de l'Opera. A la seva joventut havia escrit qualques obretes per al teatre, ben
rebudes pel públic d'aquell temps. Poc després se consagrà del tot als treballs de bibliòfil. Es molt
remarcable la colaboració seva en les edicions de les obres completes de Rameau, de la casa Durand,
i de Berlioz, de la casa Breitkopf i Hartel. Ell era, ademés, qui de molts anys ençà redactava les noticies històriques i crítiques dels programes delsConcerts-Colonne. Amb la seva perseverancia en recollir
llibres i papers, conseguí reunir un considerable nombre d'autografs de músics de tot arreu, antics i
moderns, que a l'any 1900, amb motiu de celebrar-se a París la darrera Exposició Universal, instalà
en una de les galeries de l'Opera. Allí tinguérem ocasió, nosaltres, d'apreciar la vàlua de la colecció
en la qual la representació de Catalunya hi figurava dignament amb manuscrits dels mestres Pedrell,
Nicolau, Martínez Imbert, Millet i altres.
Ha mort a la seva casa-torre de Tiana -I pianista i compositor Agustí L . Salvans, nat a Terrassa
en 1862. Estudià a Barcelona baix la direcció del mestre Tintorer, distingint-se desseguida entre "Is
demés alumnes del curs. Guanyat el primer premi de piano en un dels concursos Pujol-Tintorer,
passà a Paris, on rebé lliçons del professor del Conservatori A. Marmontel. De retorn a Barcelona,
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treballà al costat del mestre Pedrell en la redacció dels primers anys de la Ilustración musical, i en 1899
fundava tot sol la revista Música llustrada, que 's publicà durant uns tres anys.
Com a compositor, se deuen an en Salvans algunes peces pera piano, no mancades d'un cert
bon gust.

Noves
L'apremiosa tasca que pesa sobre -Is mestres Millet i Pujol en la preparació dels grans concerts
de tardor, els ha impedit acabar els treballs llurs sobre •! festival de Worcester que teniem anunciats
per al present número.
Donada l'importància de dites festes musicals angleses, creiem que la ressenya promesa guardarà
sempre •! mateix interès per als nostres llegidors i que no -Is doldrà l'espera que molt a pesar nostre ha
de sofrir aquella.

H O M E N A T G E A L M E S T R E P E D R E L L . — Quan rebin el present número -Is nostres suscriptors.
Tortosa estarà de gran festa, ja que 'Is dies assenyalats per als actes que acompanyaran l'Homenatge
dedicat al mestre Pedrell són els dies 28, 29 i 30 d'aquest mes.
La Comissió organitzadora de dit Homenatge ha volgut, i així ho ha comprès també l'element
oficial, que fos tota la ciutat qui cooperés a tant assenyalat acte, que a tots els tortosins honora.
A l'efecte s'han organitzat diversos festeigs populars, especialitzats ja en el programa oficial, que
durant aquells dies portaran arreu de la ciutat el bullici i l'alegria.
Deixant apart les representacions d'òpera, la festa de balls populars i serenates, els actes on la
musica tindrà una més assenyalada representació i on la presencia del mestre homenatjat donarà
singular relleu seran els següents :
Dissabte, dia 28. — A les sis de la tarda : Salve del mestre Pedrell a la Catedral, cantada per
•'«Orfeó Tortosí».
Diumenge, dia 29. — A les dotze : Banquet en honor del Mestre. A les tres de la tarda : Cavalcada,
consistent en una visió A'Els Pireneus, seguida del poble, comissions i autoritats invitades, que,
sortint de les Cases Consistorials, se dirigirà per les principals vies al Parc, on se verificarà l'acte d'Homenatge i descobriment de la llosana anunciadora del carrer que ha de portar el nom del mestre
Pedrell, cantant-se tot seguit, pels nois i noies de les escoles públiques i T'Orfeó Tortosi», amb acompanyament de banda VHimne a Tortosa, original del mestre homenatjat. A les nou de la nit: Concert
de musica pedrelliana en el Teatre Balneari, en el qual prendrà part una nombrosa orquestra i l'íOrfeó
Tortosi».
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Dilluns, dia 30. — A les nou de la nit : Festa de cultura musical a l'esmentat Teatre Balneari,

amb entrega de Vàlbum amb milers de firmes d'admiradors d'en Pedrell i del Llibre jubilar contenint
gran nombre d'articles referents a l'obra de l'ilustre mestre tortosí, deguts a les personalitats més
assenyalades del món musical. En el mateix acte 's farà entrega també, per una Comissió de músics
barcelonins, de l'edició del festival liric Et Comte l'Arnau, essent probable, ademés, que hi doni una
conferencia '1 savi mestre italià Giovanni Tebaldini, en el cas de poder assistir aquest a les festes.
La REVISTA MUSICAL CATALANA, en son pròxim número, dedicat en sa major part a l'eminent
compositor D. Felip Pedrell, donarà compte detallat de la celebració de dits festeigs. Per endavant
s'adhereix, amb ple goig, a l'acte d'Homenatge que aquests dies se rendeix al venerable músic català
que, per son talent i per lo moltissim que la Pàtria li dèu, s'ha fet just mereixedor de l'alta distincció
de que es objecte.

UNA ACLARACIO. — A propòsit de l'article de Liszt que publicàrem en el número prop-passat
de Setembre, hem rebut una rectificació del Sr. A. de Bertha, el reputat musicòleg que ja coneixen
els nostres llegidors per la part que ha près en la qüestió relativa a Chopin.
En la seva carta, que la falta d'espai ens priva de publicar l'H extenso, Mr. de Bertha "s dol que
hagem extractat un capitol del llibre de Liszt Des Bo'nemiens et de leur musique en Hongrie, per l'error
a que poden conduir les apreciacions que "1 referit llibre conté si volguessin aplicar-se en sentit general a tota la musica hongresa. Afegeix el Sr. de Bertha que -1 tal llibre, així com el consagrat a Chopin,
no l'ha escrit pas Liszt, encara que porti -1 seu nom, sinó que -s dèu a l'amiga del genial artista, la
princesa Sayn-Wittgenstein, descrivint-s'hi la musica i les costums dels tzigans de la Polònia russa,
on havia estat educada la princesa, més no dels de l'Hongria; i aconsella, per fi, que •! qui vulgui
orientar-se bé de l'especialitat de la musica hongresa ha de recórrer an el volum consagrat a la mateixa
en X'Histoiredela musique, de Mr. Albert Soubies, i an els articles del propri rectificant, Sr. de Bertha,
publicats a la Reuuede Deux Mondes {15 Agost 1878) i a la 5. /. M . (Janer 1907).
Al fer pública la rectificació de l'esmentat musicòleg hongrès, no hem de dir sinó que, tot respectant l'opinió que li mereix a dit senyor l'esmentada obra de Liszt, creiem que-! bon criteri dels nostres
llegidors els haurà fet comprendre prou bé que no s'enclou pas tota la musica hongresa en l'art particular dels bohemis, així com, per la nostra part, tampoc voldríem que "s prengués per uníca musica
espanyola •! cant flamenc o andalús.
En quant a la paternitat del llibre referit, ja sabíem que alguns escriptors l'atribuïen a la princesa
Sayn-Wittgenstein; però, desde •! moment que aparegué a la llum baix la firma de Liszt, no cal dubtar
que aquest se feia solidari de les idees i els conceptes que contenen les seves pagines, i qui sab si ell
mateix ne fou l'inspirador.
Per això no tinguérem cap inconvenient en acollir l'esmentada traducció, amb la corresponent
nota preliminar, que "ns envià •! nostre estimat colaborador Sr. L . Chavarrí, considerant igualment
curiosa la seva publicació, ja que -s tractava d'una descripció tant plena de color i que tant pot ajudar
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a fer comprendre la fantasia i el sentiment que enclouen les populars Rapsòdies de l'eminent pianista
hongrès.

«JUVENTUS», D'EN MANEN. — Aquesta obra del celebrat violinisla-compositor català (de
l'estrena de la qual a Wiesbaden anticipàrem la noticia en un dels nostres darrers números, per haverho entès aixi la persona que -ns comunicà la nova) s'executarà per primera vegada, a l'esmentada
ciutat alemanya, el dia 3 del proper Novembre. La simfonia poematica Juventus es escrita per a
piano i dos violins principals, amb orquestra, havent de dirigir-la, en la seva estrena, el molt competent
mestre actual de la Moneda, de Brusseles, Sr. Lohse. L a part de primer violi estarà a càrrec de l'ilustre Herrmann, i an el del nostre distingit amic i colaborador Sr. Nin la de piano. En Manén s'ha reservat la de segon violi, pregat per en Herrmann, amb qui ha tocat, l'hivern darrer, varies vegades, en
l'ordre oposat, altres obres.
Per conducte fidedigne sabem que hi ha expectació per oir aquesta formidable obra, de la qual
se parla molt rebé entre -Is artistes que n'han fruït alguna audició privada.
Molt ens plaurà rebre noticies directes de l'acolliment que obtingui allà l'obra del nostre compatrici, an el qual endrecem per endavant la més coral enhorabona.

UNA NOVA PUBLICACIÓ D E MUSICA RELIGIOSA. — Aquest ram de l'art musical fa notabilissims progresos a França, especialment desde que 'I Motu proprio del Papa Pius X ha sigut més
ben comprès i estimat. A l'escalf de la «Sohola Cantorum», fundada per Charles Bordes i avui dirigida
amb talent i autoritat per Mr. Amadeu Gastoué, han nascut algunes revistes franceses de musica
sagrada, entre elles Les Selecta Opera, editada per en Biton, i La Petite Mattrise, editada a Paris i
confeccionada en els tallers de L a Bonne Chanson. Aquesta revista, es, abans que tot, de vulgarització musical, oferint a les capelles de musica de més petita organització obres adequades a llurs
condicions. L'exit obtingut ha sigut considerable. Els redactors de dit periòdic han emprès un
vertader apostolat en pro de la bona musica : ofereixen composicions breus, de mitjana dificultat,
i escrites sempre amb sentiment religiós. Cada número publica dos reculls de motets al Santíssim
Sagrament, alguns càntics i armonitzacions gregorianes.
Entre i s redactors de la novella i ja notable publicació, hem d'esmentar el nostre benvolgut
colaborador, antic mestre de Capella de la Catedral de Sant Joan, de Perpinyà, Mr. Josep Fabre. Per
cert que es curiosa la gènesi de L a Petite Maitrise, puix sa fundació es conseqüència de la visita que
féu I'ORFEÓ CATALÀ an aquella ciutat. Ningú creia en la bellesa de la musica polifònica del segle
xvi, i l'audició donada per les tres seccions de la nostra entitat a la Catedral tingué i dò d'obrir els
ulls dels més escèptics. Llavors, el mestre de capella Mr. Parmentier, entusiasmat, pogué seguir el
nostre exemple sense destorbs, fent executar les obres mestres de la polifonia, entre altres la Missc.
del tPapa Marcel» i el Stabat Mater de Palestrina, ben conegudes ambdues del públic barceloní.
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Estem convençuts que -I coneixement de La Petite Matlrise, indispensable per a les capelles,

interessarà als llegidors de la REVISTA MUSICAL CATALANA, en obsequi als quals la direcció d'aquella
ha establert una suscripció especial d'assaig per sis mesos, mitjantçant l'enviu, per mandat internacional, d'l franc 50, dirigit al director Mr. Vabbé Marty, Perpinyà (França), fent constar la llur
adressa ben completa i llegible.
Així podran comprovar que les obres que publica són verament hermoses, escrites pels millors
mestres contemporanis. Podem avançar que en el n.0 12, pròxim a aparèixer, l'esmentat Sr. Fabre
publicarà un Memorare, dedicat al nostre estimadissim mestre, en Lluis Millet.
• • •

ELS ARTISTES CATALANS. — E l celebrat mestre D. Joan Lamote de Grignon dóna -Is últims
tocs a una nova partitura. Se tracta d'unes Impressions simfòniques sobre ritmes i temes populars
espanyols, component-se de quatre números : I, Andalusia; II i I I I , Catalunya; I V , Aragó. Les parts
dedicades a la nostra terra són treballades sobre les cançons populars E t Bon caçador. E l Gegant del
P i i L'Estudiant de Vich, formant un deliciós scherzo, i E l Testament de na Amèlia en temps
à'adagio.
L a primera audició tindrà lloc en aquesta ciutat per la propera Quaresma.

DONACIÓ. — L a senyora viuda del cèlebre mestre Hans de Bulow ha fet ofrena a la Biblioteca
de la ciutat de Berlin d'un gran nombre de llibres i partitures que formaren part de les coleccions
del seu marit. Entre les obres donades n'hi ha algunes de gran valor musical.
• • •

HOMENATGE A LISZT.—Per a commemorar el centenari de la naixença de l'autor de les patriòtiques Rapsòdies hongreses, que té lloc aquest mes, el gran pianista Ferruccio Busoni donarà sis concerts integrats exclusivament d'obres del mestre. Busoni ha fet treballs interessantíssims sobre
l'obra de Liszt, coronats amb la transcripció magistral per a piano del Vals de Mephisto, treta directament de la partitura d'orquestra. Com que aquesta obra fou escrita primerament pera piano,
la comparació entre l'original i la transcripció permet deduir que la tècnica pianistica, després de
Liszt, no ha quedat immobilitzada, sinó que ha avançat amb fermesa.

HONORANT A MAHLER. — Una festa commemorativa a la memòria del compositor Gustau
Mahler tindrà lloc pròximament a la Tonhalle de Munic, sots la direcció d'en Bruno Walter. S'executarà una obra, encar desconeguda, d'aquell mestre, E l Cant de la Terra, per a tenor, contralt i orquestra, i la Simfonia núm. 2, coneguda ja del nostre públic per l'audició que 'n donà, ara farà dos
anys, I'ORFEÓ CATALA.
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VISITA. — Es ja un fet la vinguda de la Banda Municipal de Madrid, agrupació notabilissima,
que en poc temps s'ha posat al nivell de les millors d'Europa. Li augurem un bon èxit.
I ara vindrà bé que parlem quelcom de la nostra Banda Municipal. Avui, malgrat el mèrit
personal del seus components, no podria emprendre una excursió com la que organitza la de Madrid,
ni menys anar a cap concurs, puix dada la feina constant a que se l'obliga, no queda als desgraciats
músics ni un quart de repòs. Qualsevol particular té ara i dret de demanar la Banda; i, aixis, es clar,
els assaigs escassegen, la cosa va de mal en pitjor, i arribarà un dia en que lo que fou honor de Barcelona devindrà una insignificant agrupació musical.

E L CENTENARI D E LISZT. — E l món musical celebra aquest mes, com ja es sabut, el centenari del naixement de Liszt. Veus-aquí -1 programa de les festes musicals que per a honorar la memòria del gran pianista compositor se celebraran aquest mes, a Budapesth. y que duraran alguns dies.
21 Octubre, a les 11. — Missa del coronament, sots la direcció d'en Szikla; a la nit. L a Llégenda
de Sainta Elisabeth (Opera Reial).
22 Octubre. — Concert a la sala de l'Academia de musica (chors de la Societat de Dònes hongreses). Oda a Liszt; Tarantelle executada per en Keorl Aggahasi; Réve d'amour i Polonesa en mi, per
l'Eugeni d'Albert; Loreley i Sur toutes les cimes, c'est le repòs, per la Sra. Mysz-Gmeiner; Sonata en
si menor, per l'Artur Friedheim; Bénédiction de Dieu dans ta solitude i Maieppa, per l'Aladar Juhass;
Les trois Tziganes i Je voudrais te rencontre encorer, per la Sra. Mysz-Gmeiner; fantasia sobre el Don
Juan, per en Frederic Lamond; chor de la Societat de Dònes hongreses.
23 Octubre. — Concert en la mateixa sala. Au lac de Wakllenstadt i Valse de Méphisto, per en
Moriz Rosenthal; melodies per la Sra. Tilly Koenen; Sonnet de Petrarque i Marche de Raoczi, per
l'Emil Sauer; Saint François d'Assise, L a Prédication aux oiseaux, per en Bernhard Stavenhagen;
Saint François de Paule marchant sur les flots, per en Stefan Thoman; Ballade en si menor per l'Arpad
Szendy; melodies per la Sra. Tilly Koenen; Rapsòdia n." 11, per la Sra. Vera Timanoff; chor per la
Societat de Dònes hongreses.
24 d'Octubre. — N i t : concert dirigit per en Siegfried Wagner. Psalm X I I I ; Concert en la per a
piano per la Sra. S. Menter; Faust symphonie.
25 Octubre. — Christus dirigit per en Stefan Kerner.
Aprofitant aquest centenari, a Budapest s'ha obert també una exposició, en el Museu Nacional,
en la qual s'han reunit forces objectes que havien pertanescut al genial pianista.
Afegirem, encara, que per a festejar també, a la seva manera, aquest centenari del naixement
de Franz Liszt, la casa Breitkopf i Hàrtel publicarà ben prompte una obra inèdita del mestre, que "s
conservava en el Museu Liszt, de Weimar. Se tracta d'una obra choral per a veus d'homes i baix, intitulat Chor de treballadors. Una nota autografa d'en Franz Liszt, datant del 1848, diu que judicava util
de retardar la publicació d'aquesta obra pels aconteixements polítics que acaban de desenrotllar-se.
Barcelona. — Tipografia «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon 1 IS
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