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Festa a la memòria del Rel E n Jaume el Conqueridor, amb motiu d'ofrenar a
la Senyera un Reliquiari donatiu del President E n Joaquim Cabot, contenint un
rull de cabells del Rei, present que feu a l'Orfeó Català E n J o a n Feliu i Codina.—
£/s

cabells del Ret E n

Jaume a la Senyera de l'Orfeó, Llorens Riber. — Des

de

Roma, Vice-Vinas.—Orfeó Català.—Obra del Cançoner Popular de Catalunya.—
Catalunya.—Noves. —Necrologia.—Secció Oficial.
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Festa a la memòria
del Rei En Jaume el Conqueridor,
amb motiu d'ofrenar a la Senyera un Reliquiari donatiu del President En Joaquim Cabot,
contenint un rull de cabells del Rei, present que
feu a I'Orfeo CatalA En Joan Feliu i Codina.
L a diada de la Candelera, data memorable del naixement de l'Altíssim
Rei 715 anys enrera, va tenir lloc en la sala del nostre Palau la festa verament excepcional i esplendorosa de l'oferiment d'aquesta relíquia veneranda.
L a Sala, que's veia extraordinàriament concorreguda, mostrava, severa
i ricament ornada amb domassos de les quatre barres, en lloc preferent el
bust del Gloriós Conqueridor, voltat de llorers verdejants i flors vistoses.
U n abrandament de joia i patriotisme surava pels àmbits de la Sala,
fent animar els rostres i les converses; i quan les notes imponents de l'orgue
senyalaven l'arribada dels cantaires de I'ORFEÓ CATALÀ, que en seguici ordenat avançaren pt^r entre la munió presidits per la Senyera, els Mestres i
la Junta Directiva en ple, l'ovació va esclatar formidable, no parant fins
al cap de llarga estona.
Na Pilar Roca, com a orfeonista fundadora, duia la Relíquia en una
safata coberta de vellut carmesí; i Na Emerenciana Wehrle, en representació
de! Chor, duia una toia de flors amb sumptuosa flassada catalana per a oferir
al Rei Altíssim.
Quan hagueren pres seient en els respectius llocs a l'hemicicle els Mestres,
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la Junta i el Chor, el Secretari de I'ORFEÓ CATALÀ E n Pasqual Boada, donà
lectura, en mig de gran espectació, d'un acurat treball, amb les brillants paraules del qual donà compte de ç o que ha motivat aqueixa festa.
Digué, doncs, E n Pasqual Boada:
"Srs. Consocis:
U n dels aspectes més importants de l'actuació de I'ORFEÓ
CATALÀ i que manifesta alhora més clarament la seva eficàcia
en la vida cultural del nostre poble, és sens dubte, el que es refereix a la íntima compenetració, a la identificació perfecta de la
tasca integral de I'ORFEÓ CATALÀ i la vida mateixa de Catalunya,
a la consubstancialitat, podríem dir d'aquestes dues vides, foses,
per un voler del nostre poble, en una sola, convertint així la
nostra Entitat en organisme viu i palpitant de la Pàtria Catalana.
Fruit d'aquesta identitat d'anhels i de sentiments populars,
són, entre altres, la participació cordial que pren el nostre poble
en tots els actes, triomfs i gestes de I'ORFEÓ CATALÀ; el prosselitisme que exerceix la seva actuació arfeu de Catalunya; l'apoi
moral i material que reb sovint de bons patricis; la confiança
que en I'ORFEÓ hi dipositen les nostres institucions cabdals d'art
i de cultura així com els organismes populars: les honroses comandes que se li confien; administració de premis i concursos,
dipòsits d'apreciables recordances, ofrenes, obsequis, donatius, etc,
tot lo qual, com dèiem suara, palesa evidentment la compenetració essencial del nostre poble i I'ORFEÓ CATALÀ. I així hem
vist diferentes vegades, com Catalunya ha vibrat d'emoció i entusiasme pels triomfs assolits per la nostra Entitat en les excursions i moments culminants de la seva història, com hem vist
també I'ORFEÓ CATALÀ endolar la seva Senyera i els seus cants,
en els moments de dòl que han flagellat la Pàtria.
I avui, senyors i consocis, en aquest espiritual maridatge,
entre nostra terra i I'ORFEÓ CATALÀ, per una circumstància ben
falaguera, li anèm a donar un símbol material, que exterioritzi
per sempre més, aquella unió espiritual que existeix des de fa
més de 30 anys; des de la fundació de I'ORFEÓ CATALÀ.
Avui, una relíquia del qui més brillantment i hçròica pot
representar la Pàtria Catalana, el gran Rei Conqueridor, s'unirà
a la nostra Senyera, representació també brillant i gloriosa de
I'ORFEÓ CATALÀ, i la unió d'aquests dos símbols segellerà per
sempre la compenetració espiritual de la Catalunya renaixent i la
nostra patriòtica Entitat.

Reliquiari que guarda un rull de cabells del Rei Jaume I, ofert a l'Orfeó Català
pel seu President En Joaquim Cabot i Rovira.
Snplemcnl al núm. 230 de la
•REVISTA MUSICAL CATALANA

Interior del Reliquiari contenint cabells del Rei Jaume I, la dedicatòria i l'autèntica.
Part posterior del Reliquiari.
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Heus' ací, senyors, el sentit essencial de la festa d'avui.
Diguem ara unes paraules de la faisó com tan preada relíquia s'és vinguda a enriquir el nostre a^xiu d'històriques recordançes.
E n una de les sessions que la Junta Directiva celebrà molt
temps enrera, es rebé una comunicació del bon patrici E n Joan
Feliu i Codina, qui, impulsat per aquell sentiment d'amor i confiança de que us parlava suara, oferia a I'ORFEÓ CATALÀ per
la seva guarda, un rull de cabells que havien pertangut al Rei
E n Jaume I i que l'ofertor havia heredat del seu oncle, el canonge
Codina.
No cal dir com I'ORFEÓ CATALÀ va oferir guardar amb la
deguda veneració i complaença tan preciosa despulla, i als pocs
dies la Junta Directiva rebia de mans del generós patrici el rull
de cabells de l'Alt Rei E n Jaume, embolcallats curosament en
paper doble, amb un segell de lacre que cloia la pa^t posterior de
l'embolcall, portant al damunt l'inscripció que justifica la procedència i autenticitat de la relíquia.
L a inscripció en castellà, que tradueixo literalment, diu així:
"Cabell del Rei D. Jaume i.er el Conqueridor, recollit per l'antiquari D. Bonaventura Hernàndez, de la caputxa amb la qual tenia cobert aquell el cap, quan sots la direcció d'aquest, va éssef
traslladat i enterrat a Tarragona.
Dit Sr. Hernàndez me va fer aquest obsequi el dia 7 de Juliol de
l'any 1871.
(Signat i rubricat).
J . CODINA'
( E l Sr. Hernàndez, a qui es refereix l'anterior document, és
l'eminent arqueòleg tarragoní E n Bonaventura Hernàndez Sanaüja, Director d'aquell Museu arqueològic, inspector d'antigüetats de Catalunya i València i individu de la Reial Acadèmia
d'arqueologia de Madrid).
L a Junta Directiva de I'ORFEÓ CATALÀ en possessió dels
reials cabells, acordà col·locar-los al cim de la Senyera per a fer-la
encara més gloriosa i venerable als nostres ulls i perquè voleiant
"al grat de l'aire" tornessin a seguir amb ella la ruta victoriosa
que un dia recorregueren damunt la testa gloriosa del Rei immortal.
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I el nostre benamat President, l'honorable patrici E n Joaquim Cabot i Rovira, com si encara no li hagués ofert prou fiqueses a rORFKÓ CATAÍÀ amb l'inapreciable tresor del seu alt
prestigi, cultura, fervor i protecció incondicionada, posat tot al
seu servei, encara oferí construir i regalar a la Senyera el reliquiari que havia de guardar el rull històric i venerable, en recordança del seu pas per la Presidència de I'ORFIÍÓ CATALÀ.
Com si a aquell pas li calgués altra recordança que la de la
tasca tan brillantment acomplida tothora! Com si el Palau que
ens eixopluga, les excursions a l'extranger i altres i altres monjoies de I'ORFEÓ CATALÀ, no fossin prou per a recordar
eternament i amb pregona reconeixença, una encertada gestió
presidencial de prop d'un quart de segle!
Mes, la promesa senyors, s'ha complert d'una manera esplèndida, digna de l'ofertqr i digna també de l'objecte al qual va
destinat, com haureu pogut apreciar pels gravats que acompanyen els programes i podreu admirar ben tost en el joiell
original.
L'ORFEÓ CATALÀ ha volgut associar-se al nobilissim gest
dels dos ofertors, (i retre homenatge, alhora, al reial present)
acordant la celebració d'aquest acte amb motiu de l'ofrena oficial
que el Sr. President fa a I'ORFEÓ de l'artístic reliquiari i de la
seva col·locació al cim de la Senyera.
Aquest és l'objecte de la present festa la qual, es celebra
escaientment avui diada de la Candelera en la qual es cumpleixen
715 anys del glqriós naixement del gran Conqueridor.
Moltes veus de terres germanes s'han associat a aquesta
solemnitat, donant-li l'abast que recorda el de les conquestes del
nostre gloriós R e i : la vostra presència a n'aquesta festa, distingits consocis, l'omplirà de l'intimitat i assistència de la nostra
urbs, cap i casal de Catalunya, d'aquella mateixa intimitat, confiança i assistència que en les històriques jornades la nostra ciutat
i la nostra gent mai van regateja^ al Rei immortal per l'engrandiment de la Pàtria; les cançons populars dels nostres cantaires,
hi vessaran dolls de melodia de tota la terra catalana per la qual
el creador de la nostra nacionalitat va passejar-hi triomfant els
nostre penó de les quatre barres, i l'entusiasme de tots, la vibració patriòtica de la nostra ànima nacional que batega cada dia
amb major intensitat i ardiment, farà reviure en aquesta festa
l'esperit gegantí d'En Jaume I que en els moments històriques
que estem vivint, és el que ens ha d'enfortir i alentar per l'assoli-
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ment de la nostra sobirania nacional, que és alhora el recobrament de la herència immortal que va llegar-nos el gran Rei Conqueridor".
Unànims aplaudiments tributen al Sr. Boada el merescut elogi pel seu
treball.
Seguidament E n Joaquim Cabot encomana la seva emoció als oïdors
amb aqueixes paraules:
"Estimats consocis: Companys:
Escolteu-me, si us plau, unes poques paraules.
A vos, mestre Millet, que sou la suprema representació de
l'Orfeó Català, perquè en sou l'ànima, faig remesa i donació
d'aquest relicari, record de la meva presidència, i de haver conviscut amb vosaltres durant vint anys, sempre amb el mateix
afecte i la mateixa admiració.
Aquesta joia no té més mèrit, ni altre valor, sino el de
guardar una relíquia del Rei E n Jaume I . Guarda un rull dels
seus cabells; d'aquells cabells rossos que esbullaren els torbs de les
batalles: d'aquells cabells que sentien batre el seu cervell forjador
de la Nació Catalana; d'aquells cabells que ombrejaren els llorers de cent conquestes i victòries, d'aquells cabells que besaren
les clarors davallades del cel amb la Verge de les Mercès. Sols
per aquest valor hem volgut donar solemnitat a l'acte de la remesa; i heu's ací com. amb mi. Catalunya, que tantes voltes ha palesat son agraïment a l'actuació meritòria de l'Orfeó Català, us
agrairà també l'haver trobat motiu de ,remembrar i enaltir la
cabdal figura del Rei Conqueridor que, per vergonya nostra,
encarà espera el monument que la perpetuí í que li devem.
Per aíxó l'Orfeó ha convidat a la festa a tots vosaltres, i a
totes les terres de llengües germanes, perquè juntin les seves veus
als seus cants de glorificació i homenatge; i per aixó tots plegats
en íntima abraçada, plens d'amor i de veneració, rendirem tribut a la memòria del gran Rei.
Accepteu, doncs, mestre Millet, aquest record; penjeu-lo a
la Senyera i arboreu-lo amb ella perquè l'acompanyi tothora en
son destí, perquè caigui amb ella si mai per mai la pàtria caigués
esclavitzada; o perquè triomfi amb ella el dia de la plena llibertat de Catalunya."
L'ovació imponderable amb que son acollides ks darreres paraules dura
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llarga estona, fins que el Mestre Millet s'aixeca per a contestar-li. I digué
els següents bellíssims mots:
"Gràcies, estimat President nostre. Mai oblidarem aquest vostre
gest magnífic.
Aquesta Relíquia del gran rei de Catalunya, que estotjada
per vostra generositat avui penjem a la nostra Senyera, serà el
tresor que servarem amb devoció per la significança que hi veiem
de la benedicció que el Conqueridor tramet des de l'altre món a
l'obra de VOrfeó Català.
S í ; tením l'orgull de pensar que amb els nostres cants havem
servit a Catalunya; sabem que l'amqr a la nostra terra beneïda ha
donat força i dolçor a les cantades nostres, perseverància als
nostres treballs, fortalesa, enginy i adivinacions a la nostra torpitut. Pensem que D é u ha beneït la nostra obra perquè havem
estat obedients a la veu de la natura, estimant i servint la Pàtria,
mare del nostre ésser, seguint la vocació del cant que ens empeny
dolçament camí de la vida.
Sí; tenim l'altivesa de creure que el Rei E n Jaume ens estima i que ell mogué el cor del posseidor d'aquesta relíquia perquè en fes present a nosaltres, i a vós. President nostre, perquè
la pengéssiu a la Senyera, auriolada amb l'or de la vostra generositat.
Perquè havem cantat amb amor, més que amb art, més
que amb talent d'artistes, solament per l'amor, únic mèrit nostre, els cabells de l'alt Pei de Catalunya han voleiat del sojorn de
la tomba a la cimera del drap ornamentat amb les quatre barres,
símbol del nostre ideal de Pàtria.
E l s cabells del Rei E n Jaume són la deixa material del seny
de la seva pensa; la seva rossor daurada és símbol de l'amor de la
seva ànima, del foc del seu esperit que. com vós haveu tan bellament dit. forjà la Pàtria catalana, quan el tremp de la raça es
perdia en la mar esvalotada dels egoismes dels costums feudals
de l'época. E l seny. l'equanimitat, la generositat cordial, l'ardidesa, tot responia, en el gran rei. al pregon sentiment de catalanitat que fou la magna força que el féu pare i edificador de la
nacionalitat nostra que ell portà al cim de la glòria.
Més a i ! que si bé son fill E n Pere el Gran fou un heroi di?ne de tal pare que portava l'empenta, com diu E n Muntaner, d'un
Alexandre, la mort traïdora tallà en flor tanta grandesa, i els
reis que succeiren en el Regne aragonès no saberen aturar l'ini-
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ciament de la nostra decadència. L a gran força latent al fons de
la raça que el gran Conqueridor sabé remoure i ordenar per a
bastir la nació preada, restà de moment aturada; després, paulatinament ofegada fins arrivar al somni embrutidor de l'esclavatge.
Més l'esperit d'un poble no mor, com no mor l'ànima d'un
home; i si els incidents de la matèria poden enterbolir el finíssim
miratge espiritual, la força de l'ànima traspua i salta esplendorosa en la propícia ocasió menys esperada. E n els moments actuals l'ànima catalana és somoguda i batega amb força, i es convulsiona desesperadament per a rompre tota traba. Més, tinguem
seny, germans, i amor entre nosaltres. Sens dubte una gran part
del tremp de la nostra força el devem al fer individualisme que
ens du a l'acció i a la lluita ens empaita; peró estem alerta i
tinguem seny, que les grans qualitats sense prudència extremades, maten tota virtut i allunyen tota victorià. Jo crec que la
decadència de Catalunya en els temps històrics és deguda en gran
part a aquest immoderat individualisme engendrador de tota divisió entre nosaltres. Tinguem la lliberalitat, l'amor, l'amplada
de cor del Rei E n Jaume; per sobre l'amor propi i els egoismes,
servem fidelitat al sentiment pregon de Pàtria, i allavors assolirem la llibertat enyorada, fent-ne un digne ús i complint amb
la missió que la Providència té assenyalada encara a la nostra
raça en el progrés i perfecció dels pobles.
Oh, Senyera benaurada! U n dia fores beneïda als peus de
la Ve,rge bruna al cor sacrosant del Montserrat altívol per les
mans sagrades del gran bisbe reedificador del Monestir pairal,
tomba dels Comtes de Barcelona; a la benedicció del Cel, després d'haver estat amarada pels nostres cants, avui s'hi aplega
l'amorosa besada del pare august de la pàtria catalana.
Oh, germans cantaires, sbldat del fant terral, tesplai de
l'esperit de Catalunya: jurem ésser fidels a tanta penyora de
l'amor del Cel i de l'amor del geni de la pàtria! No ha mort l'esperit del gran Rei entre nosaltres, que batega en nostra raça
i ens el sentim ben viu a les entranyes. Que si el Rei en vida conquerí Mallorca i Valencià al serrahí, son esperit encara resta
entre nosaltres per aixecar-nos de l'esclavitut passatgera i fernos altra volta dignes fills del gran pare. reconquerint la llibertat
perduda i eixamplant el nostre reialme germanívol a tota terra
on la nostra llengua és parlada.
Jv^rern, germans, lluitar sempre cantant per la nació que
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per comanda de Déu forjà amb sa pensa, amb sa voluntat i amb
son amor, el Rei E n Jaume, el Conqueridor de tota altesa.
I ara, de nou, i en nom de tots, gràcies, estimat president
nostre, al qui prego de penjar el reliquiari, mentre el chor el saluda amb l'Himne de la nostra Ensenya.
Clamorosa ovació corona el parlament del Mestre; la que ressona llargament, en tant els senyors Cabot i Millet penjen al cim de la Senyera
l'ofrena preada i gloriosa, com sagell immortal que perpetua el més bell record
de nostra història.
Les flors que'l Chor ofrena al Bust del Rei Conqueridor son depositades per la senyora Wehrle i una representació de senyoretes, i ensemps
el Cant de la Senyera, conduït pel mestre Millet i grandiosament entonat, produeix un d'aquells moments d'emoció inenarrables.
E l mestre L·longueras amb felís encert i inspiració, llegeix de faisó esplèndida la composició que segueix, la que diverses vegades es interrumpuda
pels aplaudiments, i al final entussiàsticament ovacionada.

E L S C A B E L L S D E L RET E N J A U M E
en la Senyera de l'Orfeó Català
E l s cabells del Rei E n Jaume,
que daurà altre temps el sol
quan la testa sobirana
de l'excels conqueridó
s'aixecava esplendorosa
per València i Aragó,
per Mallorca i Catalunya
i per tot el Rosselló.
llavors que en la nostra parla
es dictaven lleis al món
i la terra catalana
no sabia el que era un jou,
ara brillen altra volta
per damunt nostres cançons,
per damunt nostres mirades.
per damunt els nostres cors.
Ara brillen altra volta
amb vivíssim resplendqr
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i, al bell cim d'una senyera
que flameja com el foc,
ens recorden el que fórem
i ens retreuen el que som.
—Nobles fills de raça lliure
com cap altra en veié el món,
prou sofrí j a l'esclavatge
tan abjecte i ominós
que us assota i us doblega
i us té el peu damunt del coll.
Jo só encara el Rei E n Jaume,
el molt alt i poderós
més que mai ara que us miro
des del regne del Senyor.
Catalans: cal que es ,refaci
la Confederació
i el reialme dels meus somnis
des de Múrcia al Rosselló
amb el soli de Pyrene
i Mallorca i A r a g ó !
Canteu fort. Fort que us escoltin
de les quatre parts del món.
Que les veus diguin i clamin
que és finit el vostre jou.
L a cançó que sia flama
que us arbori sens repòs.
Veu de lluita i de conquesta
que enhardeixi vostres cors
i la sang s'hi torni a encencire
com en aquells temps millors
que dels vostres patrimonis
n'ereu amos i senyors.—
— O h cabells del Rei E n Jaume
que ara torna a daurà el sol,
orfens ja d'aquella testa
de l'excels conqueridó.
Si amb la nostra veu que canta
aixequem l'esguard febrós
dalt del cel una ombra augusta
apareix i esclata un pló.
Des del cim de la Senyera,
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nimbats de llum i cançó,
oh cabells del Rei E n Jaume
que heu tornat a la cla^ò,
la veureu Ja bella gesta
de la lliberació.
L a veureu i ben de pressa
que j a ens triga massa el jorn.
Per la testa que us portava
jurament n'hem de fer tots.
L a veureu la bella gesta
com florint d'una cançó.
L a veureu la bella gesta,
valga'ns Déu Nostre Senyo!
Catalunya és p^r nosaltres
tant si volen com si nó.
I les terres seran lliures
de València i d'Aragó,
de Mallorca i Catalunya
i de tot el Rosselló,
i altre cop la nostra parla
noves lleis dictarà al món
i la terra catalana
j a mai més sofrirà el jou.
Seguidament tingué lloc l'homenatge i glorificació al Rei E n Jaume.
E l mestre Llongueres va Uegi^ un important fragment del Discurs dedicat a Jaume I , de Mossèn Jaume Collell, i, tot seguit, les salutacions
següents:
De les terres occitanes, endreçada per E n B . Sarrieu, felibre majoral,
que diu:
"Des de Luchon, que fou del feude aragonès,
des d'Aiyo, des d'Aran (comengeses contrades),
a Pau, a Nebusan i a Cosserans lligades
i que uneix a Muret el torrent garonès,
venim, o catalans, avui, a fer memòria
del rei Jaume Primer, que és vostra major glòria."
L a de la "Choral Severac", de Tolosa, el director de la qual és el
Mestre Fontbernat, s'expressa en aquets termes:
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"Molt estimat mestre Millet:
L a choiral "Deodat de Severac" m'ha dit d'endreçar-vos l'última reíilada del gran cantaire de la terra d'OC L a recordança
del Rei E n Jaume dorint a sempre més sui vostre drapel! Mujet,
Tolosa i Montpeller, quan ho veuran, us ho diran a vos, dels
bons i forts> el mestre.
Montfort es mort! Si els conquerants canten encara, nosaltres també volem cantar."
A. Perbosc^inspirat poeta llenguadocià, endreça aqueixes paraules:
" A I'ORFEÓ CATALÀ, per a saludar la memòria del Rei E n Jaume
a la festa del 2 de febrçr de 1923.
—" Retrau mon senyor sant Jaume que fè, sense obres, morta
é s : aquesta paraula volch Nostre Senyor complir en los nostres
feyts. — E s atal que comença la Crònica del gloriós rei E n
Jaume.
" O Catalans! n'és pas a vos-aus que cal rememb,rar la
paraula del rei e del apòstol. De Barcelona a Mallorca, la fe
patriala vos a alertats, e jamai melhors obners n'an aparelhat
las leimas victorias. Amor qu'en totas las amas a regrelhat la
valensa del gran rei Conqueridor, saretz los Catalans de la Reconquista. "
L'adhessió de P|rovença fet per Albert Arnavielle, vell felibre majoral
de Font-Segugno, és com segueix:
"Que volem, com antany, entonà el mateix "Saume",
que volem ser fidels a l'amistat antiga,
que volem fer més ferm el llaç d'amor que'ns lliga.
H o jurem, catalans, per els cabells d'En Jaume."
E l Mestre Pujol, molt escaientment llegeix les adhessions del Llenguadoc, Rosselló i Aragó.
E l Misatge del Llenguadoc, firmat pe^ el poeta Tresserre, dels Jocs
Florals de Tolosa, és el següent:
" Senhes o corals amics!:
Soui un frai vostre, un de l'autre coustat de las Pireneos,
un frai de raço ouccitano, frai tabe d'ideal lati, e veni decap a
vous a lou nom dels troubaires lengadoucians, e vous saludi!
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L a vostro festo d'aquest jour, oun s'aubouro la tradiciú e
tabe la ireligioun de la terro nostro es encaro la festo dels nostes
cors.
E s ambe uno emoucioun prigoundo que cline moun cap
dabant vosto banhero e balhi ma veneraciú a las vostos reliquos.
Las remerabransos del passat an boutado dins nostres aimes
prigoundos raises. Soun pas las boufados vengudos de la linho
frountiero que cambiaran nostre sentimen. Nostre jauch amistadous viú amb aqueros ^remembransos.
U n dió, bel tems a, vostre rei E n Peire d'Aragoun, venguet
a belo courso ambe sous chivaliès dins lo plan de Muret. L a
batalho fuguet machanto. L o u sanc del rei gisclet ambe lou sanc
dels valents toulousencs. Mes, praco nostre mietjour ero salvat
dels omes de las brumos.
D'aqueste maïti counto nostre lengadouciano amiraciú, pçr
lous filhs eroics de la terro catalano.
Aute cop, lous embouiats del rei E n Jan d'Aragoun, arribon
en bel equipatge en terro garouneso.
Demandabon la couneissençe de las Costumos del Gai Saber.
Quan tourneron a Barcelouno, pou^tabon copio de nostro "leys
d'Amors". — D'aquesta maïti gaujous counto nostre frairalo
amistanso per lous troubaires catalans.
Jer! 10,000 dels vostres, voulountaris, eroïcs se jitabon dins
l'orro mesclado del coumbat e se faison tua ambe nostres Peluts
a las trencados de Verdun, per la civilisaciú e lou dret. — Dempei
aquest moument, quan miri "lous quatre pals" de la banhero
catalano me parech qu'es un pauc del sanc d'aquestes 10,000 martiris que bouto la pourpro al vostre drapeu, e canto moun cor a
Catalounho un cant prigound e fol d'Amou^.
Remembrats vous. amics, coumo ieu me remembri! Sabi, e
d'aco soui pla fier, sabi qu'un pau del sanc català, del sanc de
Wilfred, del sanc de Verdaguer, canto dintro de mas vios, sabi
que Franço es ma maï, mes que Catalounho es moun aujalo e
proumeti d'aima las duos dinco la darrero bategado del miu cor.
Pramou d'aco tout ç o qu'aimats l'aimi que noun sai! Lou
vostre gauch d'aquesto ouro es per iou lou gauch de l'oustalado;
vostres espers soun lous espers de ma vido. Sempre ambe l'enavans
dels forts voli, ambe vous, segui vostro banhero counsacrado per
uno reliquo, vostro banhero que, en dessuss dels egoismes e de las
machanterios del sècle fa courre lous filhs de vostro terro sacrado cap a l'Ideal, la Libertat e la Beutat!
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Bandera de la Pàtria
deplega ton satí !...
Vivo la Catalounho fervourouso sesmpre mes v i v e n t o ü ! "
Mossèn Josep Bonafont, l'exquisit poeta de la Vall d'Arles, parla així
en nom del Rosselló:
" L O ROvSSELLO E N F R O N T D E L A R E L Í Q U I A D E
J A U M E I , E N C E R T A D A M E N T COL·LOCADA D A M U N T
DE L A SENYERA D E L'ORFEO CATALÀ.
Als plecs bo i flamejants de ta senyera airosa
jo vull, jo el Rosselló que vares conquistar,
veure mon nom escrit per a reviscolar
lo Passat i la meva Història gloriosa."
Des de Saragossa i en representació de l'Aragó, el catalaníssim i sabi
catedràtic d'aquella Universitat E n Joan Moneva i Pujol tramet la següent
salutació, en català:
"Orfeonistes:
Teniu al davant vostre la vostra senyera: fonamentalment,
la mateixa que duia al davant seu, quan anava als combats, el
Gran Rey; ambdues enclouen el Senyal Reial, de quatre pals de
sang damunt camp d'or. que per a tots els catalans, per a tots
els ciutadans del sempre viu Reialme, vol dir Pàtria.
L a vostra senyera que sobrix de vosaltres—com va sobreexir dels seus soldats per la seva alçaria gegantina el Rel Conqueridor—enclou ara. enclourà d'avni ençà per sempre mai. mentre Déu Nostre Senyor ne serà servit, cabells que va^en ornar,
fa set segles, la testa reial del Gran Jaume T.
Penyora de cabells, record d'Amor; és avui l'Aimia del Gran
Rey, Catalunya, qui recull els del seu gentil Aimador qui la va
fer rica. plena, gloriosa, oviradnra de l'Orient a travers la mar
llatina i grega, forta envers els Reialmes de terra endins per
l'amplaria dels seus adalerats avenços guerrers: més encara que
l'extructura dels pobles no tan conquerits com alliberats.
ORPSÓ CATAT.A que't dius així. chor de dones i homes, de
petits i grans que, amb veus ben diverses, saps cantar unísson
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tant com et plau: canta el Gran R e i ; la teva harmonia bé prou
mereix esmersar-se amb subjectes reials.
ORFEÓ CATALÀ que't dius així, que ets tots els ciutadans de
Catalunya, chor silenciós de pits que. amb opinions ben varies,
amb sentiments ben diversos, saps estimar unànim, defensar ardit,
enlairar magnific la teva Pàtria: glorifica el Gran Rey; de fer-se
admetre per un tal Monarca un tal homenatge, solament pot ésser
digne un Poble com tu."
E l mestre Llongueras. llegeix l'èpica composició de Teodor Llorente.
L o Rnt Penat i després la salutació de la terra valenciana que la ploma
espiritual del músic literat Eduard L . Chavarri, ens endressa germanívolament:
"València de Don Jaume, així devia se.r nomenada la ciutat
nostra; que fou el gloriós i lliberal Jaume I el qui definitivament
va fundar un Estat a València, donant-li lleis i organització i
entitat perdurable.
Però a València no persisteix viu l'esperit autèntic; la formidable invasió dels elements centrals impedeix la normal evolució de la vida pròpia. A r a és València... una "província".
Encara quan Alfons V . era ací la vida forta i autèntica.
[Quina impressió més fonda vaig sentir en els Arxius de Nàpols
llegint aquells grossos dietaris de comtes reials, on es parlava
d'arribades de naus valencianes que portaven teles, rejoles. talabarts, arnesos, etc, de la terra!
Encara vivia la noble empenta de Jaume I .
I llavors "era" València.
E n memòria d'aquella València, saludo la relíquia de Jaume L *
E l mestre Pujol dóna lectura a E l cavall del R e i B n Jaume, matrnífica
poesia del mestre en Gai Paber. malhauradament mort suara. E n Miquel
Costa i Llobera: í Jaume T acurat i sapíent treball literari d'En Joan Alcover,
•fent un estudi altament significatiu del Rei Immortal.
E n Joaquim Cabot llegeix la superba creació de Mossèn Jacínto Verdaguer, Don Jaume a Sant Jeroni, i E n Pasqual Boada un fragment de
l'imponderable Poblet d'Àngel Guimerà; representant abdós poetes el verb
immortal de Catalunya. L per fi. el senyor Cabot donà lectura a la vehement
benedicció que'l gran Bisbe de Perpinyà Monsenyor Juli Carselade ha tingut
a bé trametre.
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Benedicció del Bisde de Perpinyà
Déu te beneesca, o Senyera il·lustre, que fas onejar als aires
de la terra catalana les barres de sang i d'or del teu escut gloriós.
Quan passes enarborada per les mans dels cantaires catalans, dirigint-te a la Seu de Santa Eulàlia, el Cel trontolla d'alegria i obre
ses poetes perquè l'harmonia dels teus himnes sagrats omplin els
patis celestials. Quan vas pels carrers o pels camps, ciutadana o
camperola, les valls, els monts, la mar, fan tornàveu a les teves
cançons terrígenes, i el rei del Pireneu, Canigó, sollevant sa corona de plata, et saluda i t'admira.
Déu te beneesca, o Senyera patriòtica, emblema de la vitalitat d'un poble qui vol viure sa vida pròpia en la terra que
Déu li ha donada i afirmar-hi sa personalitat moral, feta de tradicions llunyanes i de sentits atàvics tramesos per les cançons i
els goigs que sonen en ta lira com cants de rossinyols o d'àngels.
Déu te beneesca. o Senyera feinera, sembradora diligent de
les collites dels estius pròxims. Quan transcorres la pàtria catalana, fent sonar ta lira harmoniosa, tos cants són com una arada
invisible que torna a obrir la nostra terra per a sembrar-hi la
llavor del esdevenidor de la raça.
Déu te beneesca, o Senyera conqueridora, que vas anar amb
pas triomfal pels grans camins d'Europa, fent aplaudir pel món
civilitzat Catalunya i la Ciutat Comtal. Heu's aquí que don Jaume, el rei Conqueridor, t'aporta el testimoni de la seva sobirana
reconeixença engalanant-te amb un preciós reliquiari d'un cabell
de son cap. Així l'avi Jofre el Pelós, havia fermosejat ton escut
amb la sang de les quatre barres.
E l bisbe del Canigó t'envia| o Senyera de I'ORPEÓ CATALÀ,
la seva benedicció com a testimoni d'amor i d'admiració.
L'ovació que coronà aqueixes paraules, aixís com tots els altres treballs
llegits anteriorment, fóu palesa mostra de l'entusiasme que regnà en tota la
Festa: entusiasme que's condensà amb el cant Volem que sien catalans, cantat
a l'unissió amb fervor patriòtic.
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Després d'un descans- s'executà la part musical de la Festa que, a càrrec
de la Secció Choral, estaba integrada per les següents obres:
L'ombra del R e i : del mestre Pujol; (l'obra fou dirigida per cl mateix
autor i tingué un feliç acoHiment). Per les tres seccions dirigides per el Mestre
Millet, s'executaren: L a dama d'Aragó, popular. Millet, (soprano Srta. Fornells); Plany, popular, Morera, (tenor Sr. Torra); Mumianyes Regalades,
popular. Sancho Marraco; E l Mariner, popular. Pérez: Dnn Joan i Don R a mon. Pedrell; L a Mare de Déu, Nicolau; Empordà i Rosselló, sardana,
Morera; i E l s Segadors, Millet.
L'entusiasme de l'auditori no desmaià ni un moment, i quant, en finalitzar, les estrofes del nostre himne nacional coronaren la festa, els visques
significatius dels concorrents foren el comiat fervorós d'aquella taIrda memorable.

Els cabells del Rei En Jaume
en la Senyera de TOrfeó
E l cronista Bernat Desclot va fer del Pei E n Jaume un retrat en gran
estil, a la manera de Plutarc:
"Aquest Rei Jacme d'Aragó fou lo pus bell hom del món. que ell era
major que altre, un pam; e era molt ben format e complit de tots sos
membres; e aquell havia molt gran cara, e vermella e flamanta; el nas llarg
e ben dret; e gran boca e ben feta; e grans dents, belles e blanques, en
semblança de perles; e els ulls negres; e bells cabells e rossos que semblaven
fils d'aur..." D'aquests bells cabells rossos, semblants a fil d'or, des d'ahir
ençà. dia de la Candelera. n'hi ha un rínxol penjat a la gloriosa senyera del
nostre ORFEÓ CATAT.A. Aquest rínxol d'or filat va dins una capseta d'argent
mestrívolament llavorada en l'obrador de Toaquím Cabot i Rovi,ra. qui n'ha
fet a I'ORFKÓ. que ell presideix, la galant ofrena.
Sembla que en aquells dies tràgics de la violació i de l'incendi de Poblet, quan el gran Rei fou sobtat en la seva son fèrria, sis vegades secular,
per unes turbes descastades. hom pensà traslladar la mòmia acregantada a la
Seu de Tarragona on encara espera, per vergonya nostra, un monument tombal condigne. E n aquest èxode pòstum del eran Rei. de Poblet a Tarragona,
la seva testa encaptxada amb la cucurulla de l'hàbit de l'Orde del Cister. frm
objecte d'un sacrilegi piadós. L'arqueòleg tarragoní Bonaventura Hernàndez
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Sanahuja, a qui fou comanada la direcció del traslladament, aplegà el petit
feix de cabells que estava enganxat a la capulla de l'hàbit; d'aleshores ençà,
el llegat ffèvol dels cabells d'or ha anat passant per mans piadoses. Aquelles
a les quals advingué darrerament, en confiaren la custòdia a I'ORFEÓ CATALÀ,
i més tard en consumaren la donació plena.
Penyora de cabells, penyora amorosa; bé ho saben els enamorats. Els
cabells del Rei E n Jaume, en la senyera gloriosa de I'ORFEÓ! Catalunya fou
la gran enamorada del Rei En Jaume; i l'ànima viva de Catalunya batega i
alena en els cants de I'ORFEÓ, a l'ombra de la senyera.
Cantant, cantant, Catalunya s'ha retrobada ella mateixa. Del mític Orfeu
fou dit que tot ell era v e u : vocalis. I Catalunya també és tota vocal en el
nobilíssim sentit originari del vocable. Quan entre un gran tro d'aplaudiments,
la senyera es redreçà, consagrada, amb el preciós reliquiari, pogué semblar
una gran ala que s'alçava "en senyal de llibertat".
A r a , els cabells d'or del Rei E n Jaume, entremig d'una ocellada de cançons terrígenes, tornaran a lluir al gran sol de Catalunya. A l gran sol í als
grans vents que j a els coneixen. L a seva cabellera aurifluent banderejà agitada pel vent salat del paisatge de Mallorca, i s'amarà amb els Uangorosos
perfums de taronger que sospiren les hqrtes de València i de Múrcia, i.evia
ser com una gran bandera daurada que, onsevulla que anés i amb vol amatent,
seguia la Victòria.
Monsenyor Reverendíssim Carselade du Pont, Bisbe de Perpinyà, que
ell mateix es d i u : Català per gràcia de D é u i bisbe de Canigó, per aquesta
solemnitat trameté, perquè fos llegida, una benedicció a la senye,ra, plena
d'efusions i d'entusiasmes. Es edificant l'exemple d'aquest gran bisbe. Posat
per l'Esperit Sant per a regir una diòcesi catalana, va creure's obligat a
fer-se un cor català. I en la seva ancianitat, en va apendre la llengua, que
n'és el batec i el ritme. La seva ànima és abrandada com per una gran
foguera de Sant Joan; i aquesta flama interior apar que es percep a través
de la seva carn espiritualitzada, com a través d'un alabastre translúcid. Devia
ser un bisbe com aquest aquell que va beneir els catalans de la magnífica
revolta:
E l Bisbe els va beneir
amb la m à dreta i l'esquerra.
LLORENÇ R I B E R .
(De La Veu de Catalunya)
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Des de-Roma
La magna temporada musical a Roma, com per a les més importants ciutats de
Itàlia, va fent el seu camí, segons els programas establerts, sens que fins avui hi hagi
hagut res de relleu que mereixi significar-ho en aqueixa crònica, si no és, la invasió
de Mestres Directors alemanys contractats per a dirigir obres wagnerianes i concerts
simfònics.
A n'el Constanzi de Roma hi féu la seva aparició el Kappellmeister Otto Klemperer, dirigint el portentós Sigfried, que obtingué un bon èxit. Més fora d'aquestes
representacions, tot lo que s'ha donat fins avui, ha sigut de repertori prou conegut, de
estil italià.
"A l'Augusteum."
Es en aqueix temple de l'art on es veneren els més grans genis musicals de tots
els temps, i els concerts que alli es celebren són en cada temporada com una festa
ideal per aliment de l'esperit.
Després de les repetides audicions de Beethoven, Bach, Strauss, Wagner, etc, la
critica ha fet severs advertiments a n'els Mestres extrangers, en especial modo a
l'Oskar Friend a qui més que a n'els altres se l'acusa de irreverent envers els immortals autors abans remembrats, per la precipitació en el preparar les tasques sinfòniques, que no responen a la tradició de l'Augusteum.
Interesant fou també la presentació de la famosa societat choral anomenada "Mestres cantaires de Moravia" (uns quaranta) els quals interpretaren en forma magistral
Vlmproperia de Palestrina, la Pregaria de Novak, la Ninna-nanna de Ksiztoidsky
i sobretot una sèrie de cants populars de la seva pàtria, la Bohèmia.
L'impresió fou molt gran, especialment des de'l punt de vista de la tècnica vocal;
mes per algunes interpretacions dels clàssics, l'alta critica hi trovà que dir.
"L'infeliç Abat Perosi".
La crònica ha tornat a parlar de la tràgica existència d'aqueix insigne compositor religiós italià, del que els tribunals de Roma acaban de pronunciar la seva
interdicció civil assesorats abans pels més cèlebres Doctors psiquiatres, els quals
han declarat qu'el desgraciat Mestre afectat per una enfermetat mental incurable,
no és capaç de poguer-se valdré per si mateix, lo que ha causat enorme impresió
entre els seus compatricis.
El desaquilibri mental de Don Perosi començà a manifestar-se des de l'any 1907,
segurament per l'excessiu treball a qu'el gran músic s'havia sotmès des de feia temps,
per sobre de les seves forses; a tal punt que amb un any solament la seva meravellosa i feconda activitat el portà a donar al seu editor completament instrumentats,
els grans oratoris de la Passió i Resurrecció de Crist, la Transfiguració, la Re-

surrecció de Llàtzer i tot un seguit de poemes simfònics i missas qu'el conduïren
a son agotament cerebral o nerviós.
En els últims concerts qu'ell dirigí i mentres el públic l'aplaudia, fins al deliri.
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començà a creure que es burlaven d'ell, i com podia, fugia a la modesta cambra de
casa seva a plorar sense consol.
Allavors, com un foll, rellegia, "el pobret", les seves obres que hores abans
havia dirigit i anava borrant temes enters, melodies inspiradíssimes que substituïa
per altres que eren de lo més grotesc i ridícul.
Se'l feu viatjar durant un quant temps i estigué a Polònia de on semblà que'n
tornés millorat, fins l'any fatídic de la guerra.
L'entrada en ella de la Itàlia acabà de trastornar-lo: ell hauria volgut fer quelcom
per a la seva pàtria, però no sabia què, i pensà en donar concerts; mes la música
per ell escrita l i semblava intolerable.
Allavors començà a distribuir billets de Banc de 50 i 100 lires a n'els soldats
que trovaba pels carrers, donant fondu a tots els seus cabals i que constituïen una
discreta fortuna.
Acabats que foren, es posà a estudiar les Uenguas orientals, la russa especialment,
perquè aixís — deia ell — trovaria en el Vaticà un empleo de traductor, a fi de poguer
guanyar-se la vida.
Feia temps que no componia ni executava música de cap classe perquè li semblava que dins les orelles hi tenia una cascada d'aigua.
Après les coses s'agravaren i es donà a visitar els Hospitals sense temps per
anar mai a la Capella Sixtina, on solament hi compareixia a f i de mes per la mensualitat que repartia a una colla de perdularis que coneixent el seu trastorn cerebral explotaven ses tendències místiques, i l'esperaven a la porta.
Vestia miserablement i passava les nits estudiant els filòsofs, especialment a
Plató.
Après li prengué l'exaltació per les Doctrines calvinistes i així va nàixer en
ell l'idea de fer-se protestant.
Es donà a passejar per la Ciutat fent pompa del llacet vermell de la Llegió d'honor, que l i donà el Govern francès, dient que'era el símbol del protestantisme.
A voltes s'oblidava del seu nom i deia que era un tal Ghibaudi o un Delia
Chiara i també Piotto hortelà. Sostenia que havia nascut en l'any 1872, mentres és
de 1869.
Estudià una nova reforma del calendari a n'el que hi havia deu dies cada setmana, i l'any començava per ell a primer de Març. Sa correspondència era datada ja
segons aqueix calendari.
Tal era el desgabell del cervell de l'infeliç, que es preocupava fins de qüestions
matrimonials i predicava la necessitat de que l'Estat amb la Església es posessin
d'acord a fi de poguer millorar la raça humana abolint els impediments matrimonials
entre pares i filles, com entre germans, perquè, segons ell, així ho feien els assiris i
egipcis.
Com es veu, un conjunt de idees delirants i una manera de viure lo més llastimós.
La immensa estimació que en aqueix período tan tràgic l i demostraren els seus
germans Monseyor Cario Perosi i Marziano Perosi, distingit Mestre també, no ha
aconseguit evitar l'horrible catàstrofe de llur dilecte conjunt, puix d'acord, també,
amb el Vaticà i el Ministre de Belles Arts, han demanat la seva interdicció civil a fi

48

Revista

Musical

Catalana

de poguer més fàcilment ajudar-lo i conservar a lo menys la infinitat de obres inèdites que no han vist la llum i que el pobret hauria anat destruint.
Tal és l'estat mental d'aqueix compositor eminent al qual, tots els que l'havíem
conegut, i hem admirat la seva gran obra musical, demanem a l'Altíssim se'n vulga
apiadar.
VICE-VINAS.
Febrer de 1923.

Orfeó Català
A L A MEMÒRIA D'EN V I D I E L L A
El dia 2 de febrer a les dotze del migdia trobant-se reunida en pes la Junta
Directiva de I'ORFEÓ CATALÀ, ja que acabaven de pendre possessió de llurs càrrecs
els nous entrants, fou rebuda en la Sala de Juntes la senyora Na Carme Aznar,
antiga deixeble d'en Carles G. Vidiella, i avui excel·lent concertista i professora que
té fixada sa residència a Buenos Aires, la qual era missatgera d'un delicat i exquisit
present que, amb motiu del viatge que acaba de realitzar al vell continent, les alumnes
de l'Acadèmia que a Buenos Aires ella dirigeix feien a la memòria de l'enyorat
mestre Vidiella, com homenatge a l'esclarit talent del mateix que sapigué amb les
seves enseyances crear un tan bell planter de pianistes com arreu proclamen la seva
glòria.
El present, que és un treball de molt bon gust, consisteix en una placa d'argent,
artísticament enquadrada, on, al costat dels escuts de l'Argentina i de Catalunya rejlroduïts en or i esmalts, s'hi llegeix 3a següent inscripció: A Carlos G. Vidiella,
insigne maestro de maestros. Las alwnnas argentinas de Carmen Asnar.

En fer l'ofrena de la susdita placa, la senyora Aznar manifestà que el record
de les deixebles — les firmes de les quals en nombre d'una trentena figuraven en
un pergamí que acompanyava el preuat present — en cap altre lloc més indicat que
el Palau de la Música Catalana podia ésser guardat, ja que la memòria del mestre
Vidiella hi és perpetuada en el bust que adorna la seva escala d'honor.
El president de I'ORFEÓ CATALÀ, En Joaquin Cabot, contestà a la senyora Aznar
molt agraït a l'ofrena, dient que tot això que's refereix al gloriós artista català era
per ell i per a la institució que presideix ben estimat, venint a recordar l'admiració
que envers en Vidiella i el seu art imponderable havien sentit sempre els que amb
la seva amistat s'havien honrat i tots quants amb les seves interpretacions magistrals
havien fruit. Afegí que el preuat donatiu, més estimat per venir de tan llunyanes
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terres, acompanyaria en la vitrina on anava a depositar-se els altres records de l'eminent pianista que la senyora vidua de Vidiella havia confiat a I'ORFEÓ CATALÀ.
Seguidament la xamosa nena Quintilla en nom de l'Escola Vidiella, que volgué
associar-se a l'homenatge de les deixebles americanes de Na Carme Aznar, entregà a
l'expressada professora una magnifica toia de flors que la mateixa volgué deixar
depositada al peu del bust del Mestre, davant del qual tots els assistents a l'actc
s'acomiadaren, no sense dedicar-li abans un aplaudiment vibrant i prolongat.
En aquest acte. ple d'amorós recolliment, hi estaren presents, demés dels senyors
que constitueixen la Junta de I'ORFKÓ CATALÀ i dels mestres Millet. Salvat i Pujol,
les senyores vidua de Vidiella. Carlota Giró—directora de l'Escola Vidiella—,
Granell; Bartomeu, senyoretes Darné, Quintilla, Matheu, Aguadé. Martin, Roig.
Monturiol. senyors Sala, Gonzàlez. Roig. Vilalta. Bosch Humet. Francesc Matheu,
Bas, Eugeni d'Ors, Miró, Vives (Ricard), Perelló. Marès, Estelrich, Folch i Torres
(Ignasi), Ala i molts altres, els noms dels quals ens fou impossible recollir.
Es un fet verament exemplar i consolador el filial afecte que han mantingut
sempre latent els que foren deixebles d'En Vidiella venerant no solament la memòria
del gran artista sinó trasmetent a llurs propis deixebles l'admiració mateixa qut
l'art del mestre estimat havia despertat en ells. La senyora Aznar i tots els demés
professors, condeixebles seus. que, responent a la seva invitació, l'acompanyaren en
tan honorable acte, s'han fet mereixedors de l'elogi més sincer i de la més viva
simpatia nostra.

Obra del «Cançoner
Popular de Catalunya^
CONCURS

DE

1922

LLISTA DELS RECULLS PRESENTATS
N.* i ; Recull de ballets, danses i comparses populars catalanes. Lema: Per ma
nació. — N.* 2; Calçons populars catalanes. Lema: Flaires muntanyencs. — N." 3;
Recull de cançons populars catalanes. Lema: Fruit de mes excursions folklòriques.
— N.0 4; Cants de la terra. Lema: De varis indrets. — N." 5; Cançoner comarcal
del Ripollès. Cançoner general. Lema: Una cançó vull cantar, una can|çó nova 1
linda... — N.0 6; Cançoner comarcal del Ripollès. Goigs. Lema: Socorreu los quins
reclamen, gloriós Sant Bernabé. — N.° 8; Cançons populars catalanes. Lema: Jo
no sé si pot haver-hi al mon un goig més gran i més pur que el de sentir plenament
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una caiy;ó de la terra. Joan Llongueras. — N.0 9; 70 tocadas i crides típiques. Lema:
Tantus labor non sit casus. — N . ' 10; 135 cants i cantarelles d'infants i jocs infantils amb tonada. Lema: De quan jo n'era petitet. — N.0 11; El Caryjoner de la
terra. Lema: Pa de casa. — N.0 l a ; El Cançoner humil. Lema: Clavell de pastor.
— N . ' 13; Tonades infantils. Lema: Caragol treu banya. — N." 14; Baladrers barcelonins. Lema: Qui no crida no ven. — N.0 15; Del Carboner del Collsacabra 1
altres cançons. Sense lema. — N . ' 16; Recull de canpons populars valencianes. Lema : Fem reviure l'atavisme sa. — N.° 17; Aplega de cançons populars catalanes.
Lema: Lloada sia la Verge de Montserrat. — N.0 18; Col·lecció de cations populars
catalanes. Lema: Bona llavor. — N.° 19; Recull de cantons de la Cerdanya. Lema;
Puigcerdà. — N." 20; Recull de carbons populars catalanes. Lema: Rememorant els
nostres avis. — N." 21; Recull de carbons populars. Lema: Cantar és viure.—
N.0 22; Folklore barceloní. Lema: Cançó de Barcelona és cançó bona. — N.0 23;
Canpons populars catalanes. Lema: Una canç vull cantar... — N.° 24; Petit recull
de calçons. Lema: Floretes de ma terra. — N.0 25; Cançoner de Sant Feliu de Pallarols. Lema: de la déu pura. — N * 26; Cantons populars catalanes. Lema: Les
velles cançons, dolces i belles. — N.0 27; Cai^ons de Catalunya nova. Lema: A la
remor dels Nogueres. — N.0 28; Danses religioses de Moià, de Morella i d'Olot.
Lema: Dulcis amor patriae. — N." 29; Carbons populars catalanes. Lema: Populus
qui creabitur laudabit Dominum. Ps. Cl. 19. — N." 30; Jocs d'infants. Lema: Ex
ore infantium perfecisti laudem. Ps. V I I I , 3.
mmmmmmmmmmammm

Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU. — La temporada d'hivern, que començà el dia
16 de novembre, finí el 18 de febrer; havent-se donat 70 funcions d'òpera, compreses
les de tarda. Durant l'expressada temporada s'han representat dinou obres diferents,
repartides en el número següent de representacions: 5 de Boris Godunow, Noces de
F i g a r ó i Tosca; 4 de la Dame de piqué, Príncep Igor, Mestres Cantaires i Monna L i s a ;
3 de Lluisa, Aida. Marina, Carmen, Madame Bullcrfly, Hugonots, Rigoletto, Faust,
Tristany i 1solda i M a n o n ; 2 de la Favorita i el Barber de Sez'illa.

Amb programa variat (nits de benefici o comiat dels artistes) es donaren cinc
funcions, i fóra d'abonament una representació única de L a Dolores, del mestre Bretón, a benefici de l'Associació de la Premsa.
Les novetats de la temporada han consistit en l'estrena de les òperes La Dame
de piqué de Tschaikowsky (primer de desembre), E l Príncep Igor de Borodine (20
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desembre) i Monna Lisa de Schillings (27 gener); mereixent senyalar-se, així mateix,
la represa de Les Noces de Figaró de Mozart.
Les òperes de Tschaikwsky i Borodine, interpretades per artites russos que les
cantaren en la llengua original, foren dirigides pel mestre Kussevitzky, que tantes
simpaties va guanyar-se a Barcelona la temporada anterior actuant en el mateix teatre.
Son dues obres de tendències ben oposades. La de Tschaikowsky, guardant l'antiga
fórmula d'òpera, revela un coneixedor perfecte del teatre, mantenint l'atenció constant del públic, el qual segueix vivament interessat l'acció i desenrotllament del drama
musicat. La influència francesa hi és també ben marcada, especialment en els ballets
i peces de conjunt. Dintre el bon sentit dramàtic, es distingeix d'una manera notable
el quadro segon del segon acte que es desenrotlla en la cambra de la comtesa. Però
es molt superior, com interès musical. E l Príncep Igor de Borodine. El color oriental,
d'una finesa tota exquisida, que predomina en ella, dona a n'aquesta obra un valor
força estimable, contenint, demés, pàgines d'un sentiment molt intens i d'un color fortament suggestiu.
Monna Lisa, de Max Schillings, fou dirigida pel propi autor, intendent avui del
Teatre de l'Opera de Berlín, el qual ens donà en la mateixa temporada una versió
molt vibrant i expressiva de Tristany i Isolda. L'obra de Schillings, estrenada a Stuttgart l'any 1916, és una producció fortament dramàtica, d'una instrumentació atapaida
que sent l'influència poderosa de Wagner, però mancada d'idees personals que subjuguin l'auditori. Kl públic del Liceu acollí, no obstant, la nova producció amb simpatia,
i prodigà el seu aplaudiment fervorós a l'autor i també a la protagonista, la sopran
senyora Hafgren, que sapigué donar al paper de la cèlebre Gioconda un relleu extraordinari.
Un goig força més complet i una admiració sense reserves va produir-nos dies
abans, en la mateixa escena, la represa de les Noces de Figaró, aquesta joia mozartiana
que voldríem veure sempre figurar en el repertori del Liceu. Dirigida pel mestre Fritz
Stiedry i cantada en italià pels artistes alemanys de la companyia, l'òpera de Mozart ens
fou oferta amb una vivesa, amb una gràcia, amb un bon gust que desconeixíem encara.
En aquest sentit, els dos primers actes assoliren una perfecció insospitada.
Sospeses les representacions d'òpera durant la Quaresma, l'eminent pianista Emil
Sauer ha donat al Liceu quatre concerts, que s'han vist sumament concorreguts : han
despertat l'em^iasme de sempre. L'art d'En Sauer és avui d'una puresa i d'una excelsitut tals que fan petita tota alabança que se l i dediqui. Tocà, entre altres obres del
seu repertori corrent, les sonates opus 57 (Appassionata) i n o de Beethoven, la
gran sonata de Liszt, la de Chopin (en si bemoll menor), la Fantasia de Schubert, el
Concerto en re menor de Friedmann Bach, el Carnaval de Schuraann, etc. — S.
PALAU DE LA MUSICA C A T A L A N A : ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA. —
La presència de Serge Prokofieff (un dels músics més talentosos, com ja és sabut, de
la jove Rússia musical) donà un alt relleu als concerts vuitè i novè organitzats per
l'Associació de Música da Camera. L'autor aplaudidíssim à'Bl Bufó. d'El jugador i de
la Suite Seythe interpretà les següents composicions seves, per a piano: Dansa, GavoW,
Scherzo de l'òpera: E l Príncep enamorat de les tres taronges, Dos contes de l'àvia,
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Suggestió diabòlica. Sonata op. 28. Executà, demés, algunes de les belles pàtrines de
Mussog-sky que constitueixen els seus ja coneguts Quadros d'una Exposició (punt
de partida, veritablement, d'un cert caient de la moderna literatura per a piano).
En tocar les paRines de Mussogsky (amb les quals Prokofieff debutà al Palau
de la Música) hom veié tot seguit que l'autor de Sarcasmes era un ferm, un original,
un admirable pianista. Prokofieff ritma les pàgines que interpreta, de manera franca,
neta i , d'altra banda, natural. Cap efectisme barroer taca. en cap moment, el seu estil.
I tot sorgeix ple de vida però, oi més, ordenat, assenyat.
Les obres que oirem, de Prokofieff, revelen també un innegable temperament
d'artista creador. I és curiós observar-ho: els russos dels nostres dies (a partir de
Mussogsky i passant per Strawinsky) són sempre, o bé extremadament ardits, personals, o bé neo-romàntics. Els darrers apareixen, sota la falsa apariència de modernitat, innegablement envellits. Els primers, en canvi, donen constantment la nota més
ferma i més aguda de l'atreviment... i a voltes de l'ingenuitat! En tal cas. esdevenen
campions valents, gairebé inimitables, de la més folla i més ardida modernitat. I
si els russos neo-romàntics son fills dels grans mestres no russos, i seguidors, continuadors de modalitats creades, trobades pels altres, els músics moderníssims als quals
ens referim (Mussogsky, Strawinsky, Prokofieff), influeixen, constantment, arreu
del món.
Prokofieff és un compositor certament ardit. Però les seves estridències son
sempre simpàtiques. I la seva música és sovint ben plena de melangia, de dolçor.
Caldrà moderar-se encara una mica en considerar les obres de Prokofieff des de el
punt de vista de llur valor temàtica o purament pianistica. Cal ésser prudent, assenyat,
quan es tracta de judicar obres massa noves. Però ningú pot ja negar el poder suggestiu de les composicions per a piano, de Serge Prokofieff. Sobre tot quan son
tocades, exterioritzades de manera tant clara, tant viva. com ho sap fer el seu autor.
Col·laborà als dos concerts que ressenyem. Diran Alexanian, violoncel·lista, i Ricard Vives, pianista.
Diran Alexanian executà la segona Suite. de / . S. Bach, i , amb En Ricard Vives,
la Sonata en la major, op. 6f). de Beethoven, la Sonata en f a major. op. 99, de Brahms,
i obres de Martini. Valentini i Bocherini.
El violenceHista que ens ocupa té un bonic so però un xic feble, un xic prim,
i toca amb correcció. Digué VAdagió de Bocherini de faisó deliciosa.
Ricard Vives acompanyà amb traça. Però la seva actuació semblava, a voltes,
forsosament improvitzada. Això fou sobre tot sensible en executar la Sonata de
Brahms. — X .
ASSOCIACIÓ D'AMICS DÏ LA MÚSICA. — El concert novè del present curs fou dedicat a un talentós músic nostre: Ferran Sor, i fou confiat a un dels nostres més
distingits guitarristes: Alfred Romea. Abans d'executar l'interessant programa, el
cultíssim crític musical de E l Noticiero Universal parlà llargament del ben original
i ben delicat músic català del segle X V I I I . No intentarem fer un resum de l'important
estudi d'Alfred Romea. entorn de Ferran Sor. perquè l'esmentat treball apareixerà en
les pàgines de la nostra revista.
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Alfred Romea interpretà les següents obres del mestre setcentista: Minuet, Siciliana i Marxa, Estudi jugat, Variacions sobre un tema de Mozart, Estudi en fa.
Estudi en s i natural menor, Morceaux de Concert (Llarg, Tema i variacions, Allegro).

Alfred Romea executà les pàgines de Sor, devotament. Lluí un bell mecanisme,
un so dolç o ben brillant (que oferí un contrast amb el so generalment feble d'altres
guitarristes) i un estil ben seriós. Ja no cal dir que fou aplaudidíssím.
Ferran Sor és un compositor original i sovint extremadament delicat. Cal interpretar de bell nou les seves obres. En aquest sentit, la gesta d'Alfred Romea fou
certament exemplar.
I heu's aquí una vetllada noble, pura i elevada, que honora així a l'executant com
als directors de l'Associació d'Amics de la Música. — X.
COLISEU FOMPEIA: ASSOCIACIÓ INTIMA DE CONCERTS. — La direcció artística d'aquests concerts ens proporcionà el goig de participar de les primícies d'un
nou Quartet que acaba de constituíi'-se en nostra ciutat. Formen el novell agrupament
els intel·ligents professors Enric Casals (violí I ) , Fèlix Gonzàlez Mensa (violí I I ) ,
Joan Ribas (viola) i Bernardí Gàlvez (violoncel). En sa primera manifestació interpretaren amb una sonoritat plena i una fusió de les més perfectes els quartets
n." 5, en si bemol, de Haydn; op. 18, n.° 2, de Beethoven, i , en primera audició, el
de Kreísler, en la menor. L'auditori festeja amb grans aplaudiments els artistes esmentats, i escoltà ben agradat la producció de Kreísler, un quartet ben construït que
ofereix bonics temes, però que es dol de falta d'unitat d'estil.
El concert celebrat el 9 de febrer fou confiat al cèlebre Trio de Viena que'ns
donà unes interpretacions molt belles dels trios op. 70, n.° 2, de Beethoven; op. 100,
de Schubert, i op. 8, de Brahms. Del trio de Schubert en guardarem un record
inesborrable, amb tal perfecció, amb tanta vida i expressió fou executat pels artistes
vienesos.
El reputat pianista català N'Alexandre Ribó es manifestà novament en el darrer
concert de febrer, oferint-nos un programa copiós i del major atractiu on hi predominaven les obres romàntiques. Schumann, amb els Estudis simfònics, Chopin i
Líszt, amb una selecció ben escollida de llurs obres pianistiques, trobaren en l'esmentat artista nostre un intèrprete dels més fidels. En Ribó es feu aplaudir encara
en l'execució pulcríssima de diverses composicions de Rameau, Scarlatti, Albèniz i
Saint-Saens, i , com autor, rebé també un acolliment entusiasta en terminar les seves
obres Preludi i Capvespre. En primera audició, per fi, ens donà una Sardana de concert del jove músic català N'Agustí Grau, que va plaure extraordinàriament, vejent-se
En Ribó obligat a repetir-la. Es tracta, certament, d'una composició brillant on l'esperit de la terra s'hi retrata d'una manera eloqüent i on la tècnica del pianista troba
marge favorable a la seva ostentació. En Ribó hi triomfà totalment. — S.
L A SENYERA DE L'ORFEO BADALONÍ
Ha estat ofrenada, solemníalment, una valuosa Senyera a aqueixa novella entitat choral, costejada per suscripció popular, la iniciació de la qual se deu als entusiasmes d'un aplec de belles damisel·les badalonines.
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Les festes que amb dit motiu tingueren lloc en la veïna ciutat, palesaren l'estima
que el nou Orfeó té arrelada entre els seus fllls i moradors. Totes les classes socials
hi prengueren part. Sigueren un beli èxit i fins pot dir-se un homenatge.
El dia 25 de febrer passat, hi hagué la benedicció de dita Senyera en l'església
parroquial de Santa Maria, que fou apadrinada pel bon amic de dit Orfeó, l'acabalat
industrial En Jaume Ribó Sayol i sa distingida esposa Na Miquela Aràbia. Abans
se ceHebrà un solemnial ofici en el qual hi prengué part l'Orfeó, cantant-hi la missa
A la Mare de D é u de N ú r i a , de Mossèn Lluís Romeu, amb acompanyament d'orga,
desarrotllant un eloqüent sermó el Canonge Dr. Carles Cardó. Una inesperada indisposició del mestre director de l'Orfeó, N'Antoni Botey, obligà a pendre la direcció
de la massa choral als mestres Jaume Costa i Salvador Valls, en les seccions de noies
i homes, respectivament.
Acabat l'ofici. l'Orfeó entonà els chorals de Bach: E n la vostra remada i Qui és
que així us colpeja? i la Salve Regina A ta Mare de D é u de Montserrat, del mestre

Hotey. que fóren molt bén interpretades i que causaren a la multitud inquibida en el
temple una impressió profunda.
Presidiren tan solemnes actes, el President de la Mancomunitat amb el Cap de
Cerimonials de la mateixa, el diputat senyor Isamart, el mestre Millet, l'alcalde i tot
l'Ajuntament i demés auoritats badalonines, el senyor Boada en representació de l'Orfeó Català i el senyor Climent, de l'Orfeó Gracienc; altres representacions locals i
foranes i la Junta de l'Orfeó Badaloní,
Després de l'ofici, en el local de l'Orfeó s'efectuà la donació de la Senyera, davant de les mateixes autoritats i representacions i d'una gernació atapeïda. Amb unes
belles paraules de la senyoreta Minguella i altres ben patriòticament xardoroses de la
Srta. Bofarull, aquesta imposà a la Senyera una rica llaçada i tot seguit fou tramesa a
mans del president actual, Sr. Jordi, el qual la rebé amb sentides i vibrants paraules d'agraïment i coratge. Llavors l'Orfeó, sots la batuta del mestre Costa, cantà l'himne dels
orfeons E l Cant de la Senyera, del mestre Millet. el qual, atenent als aplaudiments que a
cada pas esclataven ressonants, i d'una manera imponent al final de l'himne, i als precs
de la multitud, dirigí la repetició del mateix, entusiasmant als orfeonistes i impressionant
profundament als oients, tancant l'acte un bell parlament del mestre Millet i un altre
patriòtic i encoratjador, del senyor Puig i Cadafalch.
Convidats pels padrins, les mentades personalitats foren obsequiades amb un
íntim dinar. Així mateix, a la tarda, tots els orfeonistes sigueren festejats amb un
exquisit lunch. Abans, dipositada la Senyera en el balcó de Casa la Ciutat, ballaren
unes escollides sardanes en la plaça de la mateixa, la interpretació de les quals estigué a càrrec de la cobla L a Principal, de Cassà de la Selva.
El dia 26, a la nit. es solemnitzà l'ofrena, amb un Concert que l'Orfeó dedicà als
seus socis protectors, en el teatre Victòria. Restablert, ja, el mestre Botey es féu
càrrec de la massa choral, que desgranà magistralment, davant d'un públic que ho envaia tot, el programa assenyalat, compost de molt triades composicions i de les estrenes: L a Viudeta i E l Caçador i la Pastoreta (populars), del dit mestre, així com
també de les primeres audicions de. Cançó de Nadal, d'En Pérez Moya; L a Verge
Bressant i Les Ballades de Lormont, de C. Franck; L a M o r t de l'Escolà, d'En Nico-
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lau; i Les neus que es fonen, d'En Morera, acallant-se els repetits aplaudiments amb
la repetició d'algunes composicions i rebent mestre i orfeonistes grandioses ovacions.
En mig d'un d'aquests esclats, en finalitzar, fou entonat l'himne Els Segadors, harmonitzat pel mestre de l'Orfeó, que fou aclamat per tota la concurrència, que resistí fins
acabar, la llarga duració de la festa.
CANET DE MAR
>

A la Biblioteca Popular ha tingut efecte en la segona quinzena de gener un
curset d'educació musical amb audicions de piano pel professor i concertista barceloní
N'Ezequiel Martín.
En tres sessions de tarda de diumenge desenrotllà uns programes molt escollits
que en orde successiu consagrà a les obres clàssiques, romàntiques i modernes. En la
darrera sessió ens plau consignar l'honor que es feu a la música catalana, interpretant
En Martín les composicions següents: Dansa trista. Noguera; Romança, Vidiella;
Mentres collien floretes i Dansa Catalana, Martín; Muntanyes regalades, Gavota antiga i En les montanyes de Montserrat, Martí Cristià.

Una ràpida descripció crítica de cada obra precedia la seva execució, i N'Ezequiel Martín contava petites anècdotes atraients a propòsit de cada autor i exposava
conceptes generals d'història de la música que eren escoltats amb vivissim interès per
l'auditori compost d'estudiants de música, aficionats, professors i gran nombre de
gent que assisteix a tota manifestació artística. No cal dir que tothom quedà agradat
d'aquestes sessions.
En començar i en acabar el curset, el President del Patronat de la Biblioteca,
senyor Serra Barrecheguren va fer concisos i atinats parlaments de presentació i
remerciament. — F.
IGUALADA
Tal com s'havia anunciat, el diumenge 18 de febrer, tarda i nit, varen tenir
lloc al Teatre del Ateneu Igualadí les dues audicions a càrrec del "Chor Infantil
de les Escoles i Conservatori", que dirigeix el mestre Borgunó.
Els petits cantaires digueren bellament tot un enfilall de nobles i formoses cançons,
que verament sorprengueren per el resultat que ha obtingut l'esmentat mestre amb el
centenar d'infants de que's compon el Chor. La veu es ben emitida i matisada, la
tonalitat ben sostinguda i el conjunt ple i ric. Foren bisades varies obres del programa en correspondència a les ovacions que tributà el nombrosissim auditori.
Afegirem que en primera audició es donaren les següents composicions: E l pardal
(cançó popular catalana); Pirenenca, Borgunó; Sol, solet i Ral, ralet, Cumellas Ribó;
Cançó de Taberna i Les gotes d'aigua, Apeles Mestres. — C.
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Noves
T R I O M F D E G A S P A R C A S S A D O , A I T À L I A . — El ben conegut i ben aplau-

dit violoncel·lista català En Gaspar Cassadó, ha tocat a Roma, Milà, Florència, Pèssaro, Trebisso, etc, amb un èxit extraordinari. Els diaris que havem llegit diuen duna
manera categòrica que es trarta d'un dels més eminents concertistes de l'hora actual.
Fem constar amb gust l'èxit franc del nostre ben talentós amic.
E L S D A R R E R S È X I T S D E N A L L U Ï S A B O S C H I P A G È S . — La ben dis-

tingida arpista catalana, professora del Conservatori de Ginebra, Na Lluïsa Bosch i
Pagès, ha obtingut èxits sorollissims en efectuar una tournée a Suïssa. Ha interpretat
obres d'Haydn, Grieg, Fauré, etc, i belles pàgines dels antics Uaütistes.
Un conegut crític de Ginebra, en parlar de la nostra ben intel·ligent col·laboradora,
diu, entre altres coses, que, "amb els seus dits de fada, sab fer cantar i plorar el diví
instrument."
Llegim, també, els següents mots, a propòsit de la notable artista catalana: "Les
capacitats tècniques de l'artista apareixen pel damunt de tota crítica".
Consignem també amb goig els darrers èxits de Na Lluïsa Bosch i Pagès.
L E S C A T A L A N E S Q U E S , D E L M E S T R E E N L L U Í S M I L L E T . — Han estat

interpretades a Ginebra, en un important concert públic, les Catalanesques del mestre
En Lluís Millet.
L'honor que s'ha fet al nostre estimadíssim Director ens omple de satisfacció.
G L A Z U N O W N O S O R T I R À E N G U A N Y D E R Ú S S I A . —GUnzimov/, el conegut

compositor rus, director del Conservatori de Petograd, malgrat els compromisos que tenia contrets amb diversos empressaris d'Anglaterra i d'Amèrica, restarà enguay fixo en
el seu lloc, ja que el comitè del Conservatori esmentat li ha pregat de no marxar, per
raons financieres i en interès de les reformes que tenen en projecte.
D ' A L E M A N Y A . — L'Opera de Colònia acaba de donar amb un gran èxit la representació d'una òpera, K a l j a Kabanonwna, del compositor txec Leo Jenacek. El
llibre és arranjat d'un romans d'Ostrowki per Vinc Cervinka.
—Mr. Robert Henried director d'orquestra i musicòleg que viu a Mannheim,
Grosse Mertzelstrasse 15-17, agrairà a les persones que l i vulguin enviar la notació
musical dels crits del carrer, per a poguer completar els estudis que ha publicat a tal
objecte en 1913 en la Neue Zeitschrift f ü r Musik i que ha reproduït el Berliner
Tageblatt.

Mr. Gustau Charpentier ha demostrar en sa Lluisa, de quin valor pot ser no
solament per a un erudit si no per a un artista els susdits documents; tal com En
Frederic Mompou ho ha realitzat igualment en les seves Escenes d'infants.
—A la tercera sala del Tribunal de Francfort, ha tingut lloc el procés, per a
judicar l'autenticitat d'una rarissima relíquia artística com és una mota de cabell de
Beethoven. Aquests cabells servats en un medalló provinent d'Amèlia Sebald, la cèlebre amiga de Beethoven (potser son Immortal Ben-Aimada). Al dors del medalló
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porta escrit de mà d'Amèlia Sebald, l'inscripció següent: Mola de cabells de Lluis van
Beethoven. Jo la he tallada a darrers de setembre de 1812 a Teplits.

El Tribunal s'ha declarat incompetent per a judicar l'autenticitat de l'esmentada
relíquia.
E S T A T S U N I T S . — Paderewski acaba d'obtenir un gran èxit tocant a la sala
Carnegie de Nova York. En son primer concert interpretà les composicions següents:
Variacions serioses, de Mendelsshon; Fantasia en do, de Srhumann; Appassionata,
de Beethoven; Balada, Nocturn, Mazurca i Scherzo, de Chopin, i A u bord d'une
source. Estudi en Fa, i Polonesa en m i , de Liszt.

La sala estava concorregudíssima d'artistes, entre altres Alfred Cortot.
E L C E N T E N A R I D ' E D U A R D L A L O . — D e s p r é s de commemorar el centenari de
l'ilustre Cèsar Franck. els parisencs s'han recordat d'un altre músic de mèrit, nascut
fa cent anys a Lille, si bé era de raça espanyola, Eduard Lalo (1823-1892). En
aquesta ocasió cl teatre de l'Opera-Còmica ha donat una representació extraordinària de L e Roi d'Is, que, junt amb el ball Namouna, és considerada l'obra mestra de
Lalo. L e Roi d'Is, òpera en 3 actes, fou estrenada en el mateix teatre esmentat de
París el 7 de maig de 1888, assegurant-se de tal manera el seu èxit que les representacions d'ella passen ja del nombre de 300.
Aquest centenari s'ha festejat igualment per les Societats de Concerts, les quals
han donat superbes audicions de les obres simfòniques de Ealo més estimades: Simfonia en sol menor, Simfonia espanyola. Concerto de violí (dedicat a Sarasate), Con-

certo de violoncel, Rapsòdia noruega, amb diversos fragments de L e R o i d'Is i de
Namouna i algunes melodies per a cant.
Els barcelonins coneixem poca cosa de Lalo, i ho devem principalment als violinistes, que guarden tots en llur repertori l'esmentat Concerto i la Simfonia espanyola per a violí i orquestra. Lalo, no obstant, produí forces composicions més de
les referides; tals com un Concerto per a piano, un Concerto russe, un trio en la,
una Fantasia noruega, un Fiesque (inèdit encara), un Neron (pantomima) i una

tercera òpera. L a Jasquerie, la qual, deixada sense acabar per Lalo, fou terminada
per A. Coquard, essent estrenada a Monte-Carlo en 1895. La vàlua d'aquestes produccions enlaira justament el nom de son autor.
UNA

N O V A P R O D U C C I Ó D E R I C A R D S T R A U S S . — T o t just acabada la

novella òpera en un acte de R. Strauss, Intermesga, ha despertat ja un gran interès
l'anunci de la seva estrena. El propi autor dirigirà probablement la primera representació en el Festival de Salzburg que ha de celebrar-se el proper estiu.
U N A OPERA E S C R I T A P E R A L S I N F A N T S . — L a Nino Nonna delle Bam-

bola, és el títol de la primera òpera que's destina al teatre per a infants que la
societat "Fa, M i " , de Milà, dirigeix actualment. La música de l'espressada òpera
infantívola és del mestre F. B. Pratella.
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El "Teatre de Piccoli" sembla que donarà algunes representacions a Londres,
anunciant, ultra la Tempesta de Shakespeare, la Bella dormente nel bosco del mestre Respighi.

Necrologia
Jeronimo Giménez. — El dia 19 de febrer morí a Madrid aquest distingit
compositor que en el repertori de la sarsuela havia obtingut èxits molt llegitims. ja
que la seva educació musical era de les més completes. Nascut a Sevilla l'any 1858.
completà els seus estudis musicals (mercès a una pensió que l i concedí la Diputació
de Càdiz) en el Conservatori de París, on tingué per mestres els reputats músics
Alard, Savart i Thomas que l'ensinestraren. respectivament, en el violi, l'harmonia i
el contrapunt. Protegit per Chapí. de retorn a Madrid, fou nomenat director d'orquestra
en la Zarzuela. no tardant gaires mesos en confiar-li la Societat de Concerts igual
càrrec. La seva primera obra. una Polaca de concierio, revelà al públic els seus
mèrits de compositor, que es manifestaren més tard en el teatre d'una manera molt
brillant. Senyalem, entre les seves produccions més celebrades, les sarsueles L a vuclla
del Vivero, L a Tempranica. L a boda de Luis Alonso,

E l h ú s a r de la guàrdia i

Trafalgar, episodi nacional en dos actes, que s'estrenà a Barcelona l'any 1890.
Josep Marbà, Prev.—A la vila de Copons morí el dia 10 de febrer el reverend
Mossèn Josep Marbà i Carbonell, prev., sacerdot exemplar i privilegiat artista. Feia
prop de tres anys que una greu malaltia l'estava minant sens esperança de curació.
Nasqué Mossèn Marbà a l'esmentada vila de Copons, l'any 1868; Ta seva vocació el portà als seminaris de Vich i de Barcelona per a seguir la carrera eclesiàstica
i al propi temps conreuar la seva gran afició a la música. A Barcelona conegué els
mestres Millet i Vives, i en fundar-se I'ORFEÓ CATALÀ entrà tot seguit a formar part
del chor. El dia 16 d'Octubre de 1898. cantà la seva primera missa a l'església parroquial de Santa Maria d'Igualada, acte que constituí un veritable aconteixement
artístic en aquella ciutat, que molts recorden encara amb fruició. Fou apadrinat pe»
En Joan Millet, de grat record, president de I'ORFEÓ CATALÀ, i per a cantar la missa
de Palestrina. dita del Papa Marcel, sortiren de Barcelona les tres seccions completes
d'aquella institució. Fou una prova de companyerisme que donaren els orfeonistes al
primer chorista capellà.
El seu estat de salut no li permeté seguir exercint en la susdita parròquia de
Santa Maria el càrrec de xantre, i aceplà el de organista a la Catedral de Gibraltar
que l i fou ofer per aquell temps. Allí pogué demostrar amb plenitut les seves extraordinàries condicions artístiques, instaurant en aquell temple anglès la música religiosa
segons les normes del Sant Pare Pius X .
Durant vint-i-dos anys fou organista de l'esmentada Catedral, benvolgut de tot-
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hom i d'una manera especial pels catòlics anglesos que l'estimaven tant com si fos
un paisà seu. Bona prova l'ha donat l'IHustnssim senyor Bisbe d'aquella diòcesi
organitzant uns solemnes funerals pocs dies després de la mort del Rvnd. Marbà, al
temple mateix que el malaguanyat difunt havia omplert, durant tant temps, de sagrades melodies.
Al Cel sia.

Secció Oficial
El dia 29 de gener tingué lloc en la Sala d'assaigs de la nostra Entitat, la Junta
General Ordinària corresponent a enguany.
Presidí don Vicens de Moragas, i , després de llegida i aprovada l'acta de la
junta anterior, el comptador senyor Estany llegí l'estat de Comptes i Pressupost ple
de detalls interessants. El secretari senyor Boada llegí després b Memòria anyal,
magnífic treball d'un interès creixent i palpitant, del qual nostres llegidors i consocis
podran assaborir les belleses en nombre apart que sels repartirà.
A bell seguit es procedí a la elecció dels càrrecs que per fer el temps reglamentari cessaven: essent aquets el de President, Secretari primer. Tresorer, BibliotecariArxiver, Conservador, Vocal i Vocal-Chorista.
A proposta de diversos senyors socis, la votació es féu per aclamació, resultant
reelegits tots els senyors que cessaven, llevat del Conservador i els dos Vocals a qui
la Presidència dedicà paraules d'elogi i sentiment per haver de privar-nos de llur
bona companyia.
La Junta Directiva quedà, doncs, constituïda en la forma següent:
President, don Joaquim Cabot; Vispresident, Vicents de Moragas; Secretari primer, don Pasqual Boada; Secretari segon, don Jaume Martí; Tresorer, don Tomàs
Millet; Comptador, don Martí Estany; Bibliotecari-Arxiver, don Francesc Pujol; Bibliotecari segon, don Joan Salvat; Conservador, don Manuel Valls; Vocals, don Pere
LUandra, don Tomàs Jansà, don Alfons Damians, don Emili Campmajó, don Ramon Crespo.
Don Joaquim Cabot amb eloqüents paraules feu ofrena de la magnífica obra
feta en els seus tallers d'orfebreria, destinada a servar uns cabells venerats del Rei
més alt de la niçaga catalana, joia que honora al seu ofertor, tan estimat de tots
nosaltres. El mestre Millet el remercià senzillament, i la sessió de la Junta General
es donà per acabada a mitja nit.
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Edició Ibèrica. Única publicació hispànica completa de les immortals obres d'estudi i
concert dels «Grans Mestres», clàssics, romàntics i moderns, luxosament presentada i enriquida
amb prefacis i indicacions tècniques que faciliten la mellor interpretació de les obres.
Lauda Sion. Publicació escollida de composicions religioses, a vàries veus i orgue o
harmonium, originals d'eminents compositors nacionals. (Textes llati, català, castellà i basc).
A r s Chorum. Publicació d'obres chorals, a veus soles, pròpies per a Orfeons, Societats
chorals, etc. amb la corresponent reducció per a piano.—CANÇONS POPULARS CATALANES, harmonitzades pels mellors compositors de la terra, premiades en certàmens musicals i interpreta
des amb gran èxit per VOrfeó Català.
Publicació seguida de Sardanes per a chor mixle i per a piano. Els més grans èxits sardanístics.
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