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T r r n r n j m m m r ,

cec

Cartes del Mestre Pedrell
Principals matèries que contenen
F . Martín. — Antologia Hispanis. — Cabezótt^ — 'Amargures del Mestre. —
Orfeó Català. — Hàndel. — Victoria. — Oratori. — Brudieu — Diccionario de Músicos. — Los Pirineos. — L a trilogia cotnplerta. — Galcerón
Pujol.—Joan Pujol. — Guerrero. — Bnyoratiça de la Pàtria: Declaració verbal.
La meva innata afició a la música es vegé avivada, al conviure, durant
dotze anys, en una mateixa llar, amb el Mestre Candi Candi. Nostres més
agradables converses eren sobre música. En elles parlàvem freqüenment del
compositor Felip Pedrell i de ses excel·lents obres. Durant tota la vida he
prestat curosa atenció a la música; mai he deixat de cultivar-la
Vers l'any 1887 el coneixement hagut del gran crític, eximi compositor
i historiògraf de la música, L . Siegfried Meinardus va despertar-me gran
afició a l'anàlisis d'obres musicals antigues i a la bio-bibliografia musical.
Emprenguí, tot seguit, molts estudis d'autors alemanys i alt^-es de nostre
païs. A darrers d'octubre de 1894 tenia un estudi complert d'en Vicents
Martín, tot llest, i vàries notícies de nostres mestres de la x v i centúria.
S'em va ocórrer comunicar lo recollit del segle x v i , així com l'estudi
d'en Martín, a Mestre Felip Pedrell (que es trobava a Madrid) al qual
m'havia presentat abans, en l'Ateneu de Barcelona, el compositor Mas i Serracant. El meu intent efa veure si les notícies del segle x v i i i convenien per
a l'Antologia, qual obra, en ma carta, li elogiava amb raó. Lo d'en Martín
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no el va interessar i això que era un curós treball, analisant particularment
Una cosa rara, obra molt Uohada per Moza1rt) que tinc en mon poder; tal
vegada la manca d interès es fundava en no entrar en l'órbita dels seus
estudis en actuació. Les noticies per a YAntolologia l i varen plaure, així com
les lloances que de tal escomesa en una lletra li prodigava.
Va contestar amb la següent carta, amb data 2 de novembre de 1 8 9 4 :
"Muy senor mío de todo mi afecto: agradezco su fina y atenta carta y
las noticias que en ella me da sobfe el famoso compositor Vicente Martín
que me dan buena muestra de su interès y bien encaminadas y provechosas
aficiones en bien del arte. Recuerdo, en efecto, la presentación del Ateneo y
no sé si el buen amigo Mas, artista de toda valia y digno de todo aprecio,
le ha dicho a Vd. que nos ocupàbamos alguna vez de sus profundas y notables aficiones en bien del cultivo de la buena música.
Hn cuanto a mi Antologia Hispamee esperaba yo con ve^dadera fe que
el impulso viniera, como ha venido, de fuera, y estoy contento de las cosas
mas que notables que me han dicho de esta publicación. El impulso serà
extraordinario, no lo dude Vd., cuando Europa admire las obras de Cabezón
que empezaràn a ver la luz en el vol. m de dicha publicación. El estimado
amigo Mas le habrà hablado de ese genio sin par, pues es de los contados
que las han oído.
Con muchos saludos a Mas acepte Vd. la franca y leal amistad que le
ofy-ece su aímo. servidor q. b. s. m.
FELIPE PEDRELL"

L'any 1894 mediaren altres cartes, que malauradament he perdudes i
sols ne recordo una que elogiava el treball meu de comparació del cant pla
amb la música moderna. Treball que eixí en una revista religiosa i era una
velada crilda al retorn de la polifonia als nostres temples.
També hi hagueren cartes dels primers mesos de 1895, així mateix extraviades avui. Fortuna de que he pogut recollir les consenades.
Durant aquesta temporada Mestre Pedrell passà moltes vicisituts i tingué
molts desenganys. L i foren, a l'efecte, per mi dirigides algunes cartes de
consolació. Servo sols la resposta d'una d'elles, de data 17 de maig de 1 8 9 5 :
" M i buenísimo amigo: su carta es de las que tienen el don de anublar
los ojos y sentírselos banados en làgrimas consoladoras, que reparan tantas
amarguras y desconsuelos.
Le queda agradecido su mejor amigo q. b. s. m.
FEUPE PEDRELL"
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Des d'aquesta carta al novembre de 1895 creuàrem activa correspondència, parlant particularment de TÜ^feó Català, institució que en Pedrell
estimava molt i que jo considero gran honra de nostra pàtria i medi el més
elicaç per encendre son amor en tot cor català. Xamoses són ses cançons
populars i són ben manifestes sa notable organització i verdader civisme.
L'any 1895 va sqrtir la meva obra titolada ISstudio critico de George
Fréderik Hàndel que no vaig trametre a n'en Pedrell. La causa de no
tramétre-li va ésser el veurel tan enfeinat en altres coses i creure que no en
faria cas per no entrar en sa òrbita de treball. En Pedrell estranyant no li
trametés, va fer-ho dir per tercera persona, judicant-ho una preterició. Llavors li vaig enviar.
Amb carta de 16 de novembre de 1895 em contestava:
" M i estimado senof y amigo: habia leído alguna indicación sobre el
folleto que ha tenido Vd. la buena idea de publicar, y estimàndole como
le estimo sentia la preterición que sólo podia explicarme por exceso de
modèstia.
La alegria que he experimjentado al recibir el folleto ha sido doble
porque a su vez me he expücado las causas de su preterición y he tenido
el gusto de leerlo de un tirón. Tanto es así que dejando todo lo que traigo
entremanos, a un lado, me apresuro a felicitarte por ese su humilde granito
de arena, ya que Vd. lo considera así, junto a la obra de nuestra cultura
musical.
. En el cuadrito trazado por Vd. no falta nada, dentro de las proporciones
del estudio a que se ha cenido V d . Lo que falta, solamente, es que fuese
posible oir alguna de las magnas obras de Hàndel que tendrían en su
opúsculo un buen Mentqr para el publico.
De todas veras le estimulo a que no dé Vd. paz a la pluma y no sea
este su ultimo ensayo en este género de estudiós. Todos nos debemos a la
cultura artística de nuestra nación, que es obra a la par de restauración artística. Trabajemos cada uno a la medida de nuestras fuerzas y los tiempos
maduraran.
Esto desea de toda veras su afmo. y agradecido amigo
FELIPE PEDRELL"

En cartes del mateix any tornem a parlar de l'Orfeó; malauradament
no les tinc davant.
El dia primer de gener de 1896 li vaig trametre ma obra T.nigi Cherubini-Estudio musical. En la carta que adjuntava a la remesa del llibre li deia
que volia deixar d'estudiar les obres dels mestres estrangers per dedicar-me
a les dels espanyols i que volia començar per Victoria, de qui tenia reunides
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moltes interessants notícies. També li parlava d'en Soto de Langa, tot mirant a l'Oratori Muskal que jo estava escríbint. L i donava compte d'haver
trobat, entre les composicions d'en Soto, dues de castellanes: Alma deia la
tierra; No ves mi Dios.
Contestà en Pedrell amb carta, data de 7 de gener de 1 8 9 6 :
" M i estimado amigo: como han pasado ya seis días desde el en que me
escribió Vd. anunciàndome el envio del libro que se dignó oírecerme y el
libro no parece, gracías fifuizà a algún aficionado de lo ajeno, no puedo
aplazar ya raàs la contestación a su gratísima carta. Me interesa mucho el
tema del estudio por V d . acabado de realizar, pero me interesa mas también el cambio de orden en sus estudiós, encaminado a dedicaf se exclusivamente a los nuestros. Siendo viva lastima, sin embargo, que la figura
escogitada por V d . sea Victoria, porque casualmente voy a poner término
al extenso estudio que sobre aquel coloso estoy publicando en la Revista
Contemporànea y que reproduciré en el Bolettn, de Música Religiosa. Mas
como serà la^go en el Bolettn, pienso aprovechar las galeradas de la Revista
Contemporànea y hacer un corto tiraje aparte. Si no quiere V d . aguardar a
que el tiraje esté hecho, vea Vd. dicha Revista (en el Ateneo estarà) desde
el número perteneciente al 30 de octubre. Es un trabajo que apunta a lo
que Vd. ve^à, trabajo de anos y de investigaciones de todo género, con
objeto de acudir a los mejores informes de primera mano, a las ediciones
originales, algunas de las cuales, por rarísimas, sólo he podido estudiar por
reproducciones fotogràficas, acudiendo a bibliotecarios y musicógrafos extranjeros; trabajo de romanos! y así es todo él por el pobre refundidor que
no tiene nadie que le ayude, así y de esta suerte de trabajo es el Diccionario
de Músicos que publico en la Ilustración, así la Antologia y así el Teatro
Líric0 que vera V d . adjunto.
Usted habrà oído los gozos de Brudieu; admirables!: V d . habrà leído en
la Ilustración la historia del hallazgo del libro de Madrigales en que se
hallan dichos gozos: los madrigales no ha de ser todo lo que compondria
Brudieu, maestro de la Seo de Ufgel. Ahora bien, itiene V d . procura en
la Seo, o puede V d . mismo hacer investigaciones sobre el tal y sobre las
obras que allí, quizàs, buscando bien, todavía pueden existir?
He ahí una buena pista para sus aficiones, pista de primera mano que
le trazo con ruegos de que la utilice. Y si no es €sta, dígame que otra pista
quiere V d . seguir? No se^à mala del del Archivo de la Catedral, i No se levantarían para V d . los siete sellos sibilinos con que lo tiene reciamente sellado el Cabildo?
FELIPE

PEDREI.I,
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Reservo para otro dia los datos sobre el P. Soto de Langa, espanol de
la Diòcesis de Osma, companero de san Felipe Neri, etc... Me llama la
atenciòn los títulos en castellano que Vd. me da (Alma de ja la Herra. — No
ves mi Dios). i En castellano o en italiano? ;en que obra los ha visto Vd. citados en nuestra lengua? Los Lmdi no han sido jamas reeditados, que yo
scpa. ^"Tiene Vd., acaso ediciòn origilnal? iCual de ellas?"
A n'aquesta carta vaig contestar dient-li que renunciava a ocupar-me de
Victoria i que tot lo que havia trobat, tant de música com de notícies biogràfiques li remeteria desseguida i que aniria remitent-li. com ho vaix fer.
lo que anés trobant. En ma contestació també li aplaudia, amb entusiasme,
son començat treball del Diccionario de Músicos. L i prometia donar-li moltes notícies. Llavors vaig empendre una d'excursions a tots los arxius públics i particulars, recorrent també golfes i altres llocs de masies de fora.
A'gitant-me arreu i conseguint aportar molt material. Seguia jo, amb delit,
la publicació del Diccionari que tanta falta feia i encar fa avui, doncs el
d'en Saldoní (que té molt mèrit per ésser el primer) conté algunes inexactituts i resulta molt incomplet. Vaig tindré un v^rdader disgust quan es parà
aquella publicació; \ quina Uàstipia! No es podria veure avui si es troben les
paperetes que haurà deixat mestre Pedrell i seguir l'esmentat treball, donar
aquesta obra pòstuma del gran mestre? Estic disposat'a coHaboraj-hi.
Respecte a si havia oït los Goigs d'en Brudieu li respongué que els havia
oït i que m'agradaren molt. També li vaig expressar de que m'havia convençut una vegada més de lo meritòria que era l'obra de l'Orfeó, així com
la tasca cultural del Mestre Lluís Millet i l'extraordinari valor de sa batuta,
verament prodigiosa que infundeix vera disciplina a les masses chorals que
la segueixen.
Vaig escriure també tot seguit a Urgell i a altres bandes per veure si
podia proporcionar les sol·licitades notícies d'en Bridieu.
Lo del Capítol Catedral ho vaig intentar. En quan a obres, tot me fou
mostrat en un estat de confusió i barreja lamentables; empró aquestes obres
eren la major part de baixa època.
Respecte a lo del P. Soto de Langa li digué que les dues obres castellanes constaven en una col·lecció de que parlava en Baini. Que to d'edició
complerta dels Laudi no en tenia cap; empró que mon amic N'Alf,red Wotquenne, de BruseHes, m'havia proporcionat la excel·lent obra del P. Soto.
Jesu dulcedo cordium.
Vaig rebre una carta laudatòria a ma persona com cap mai ningú m'havia escrit. En Pedrell se desfeia amb frases de gratitut i em deia que lo
que jo havia fet poquíssims ho farien.
No havent rebut encar en Ped,rell ma obra sobre Cherubini li vaig tor-
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nar a trametre. En la carta que l i anunciava li elogiava, de pas, sa formossísima tasca.
El 14 d'abril de 1896, m'escrigué:
" M i buen amigo muy estimado: sólo a titulo de estimulo podria aceptar
las frases de elogio que V d . tiene la bondad de dirigirme. y aun asi porque
provienen de una persona recta, de gustos verdaderamente ilustrados que
puede dar una lección de buen ejemplo a los que cultivan el arte mas como
un oficio que como una profesión noble.
Por esta razón leo con tan simpàtico interès su nuevo Estudio Musical
sobre Cherubini. alabando lo que significan estàs obras de vulparización, en
bíen de nuestra cultura tan necesitada de este y otros empujes. Y ya que
siente V d . anbelos y estímulos para ello. secundados por exquísito gusto y
clara inteli^encia. ^pqrqué no los encamina Vd. directamente en obras de
restauración de cultura pròpia; a la de nuestras grandes ilustraciones artísticas. tan necesitadas de esta vulgarización?
Piénselo bien y seré el primero en aplaudir y no el ultimo en secundarle
en todo lo que pueda en sus interesantes trabajos.
Pàselo V d . bien. mi noble y carifioso amigo, y disponga V d . de todo
el afecto del que lo es suyo muy devoto y b. s. m.
FfiUPE PfiDRfiLL"
Vaig" contestar-li que estava conforme amb lo que deia en la carta: però
que volia reduhir-me a parlar solament d'un mestre del segle x v m , en Domènec Terradellas, i . en quant a estudis sfenerals de música, a les obres anteriors a la xv centúria. Oue lo que trobés, apart d'açó, n'hí faria ofrena
per a que ne tregués el millor partit en sos benemèrits treballs.
Seguí a la carta meva una carta d'en Pedrell. de juliol de 1806, agraint
mon desprendiment i fent molts bons auguris per ses obres en execució.
A' la meva remesa de la traducció del Cardenal Bona De cantu ecclestasticn hi correspongué una carta laudatòria. L o més interessant d'ella és l'elogi
grandiloqüent que'm fa de les traduccions de les tres poesies llatines que
hi ha en la meva obra fpàg. 10, 25, 2 7 ) . V a manera d'analisaf-les i de fer
remarcar les belleses que hi troba, és més propi d'un catedràtic d'estètica que
d'un mestre compositor de música. Sento tenir de parlar de cosa que toca
tan pròximament a ma persona; però ho faig perquè tothom es fassi càrrec
de l'altíssima cultura de l'inolvidable mestre.
En carta de i q de gener de 1897 me dóna compte d'haver llegit un petit
e insignificant opúscul meu sobre el caràcter que ha de tindré la música
religiosa. Després parla de diferents extrems sobre Victoria i el P. Soto
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de Langa. Aixi com altres punts relacionats amb l'obra à'Oratori que jo
tenia llavors enre mans.
En una carta de 23 de gener dc 1897 me parla de l'aristòcrata Henry
Peacliam que li vaig comunica^ ne parlava en Burney, en sa Història Genera!
de Música. Diu en Peacham que Victoria va estar a Baviera i que compongué tal i tal composicions de caràcter profà.
Diu la caxta d'en Pedrell:
" M i querido amigo: la noticia de Peacham (iquicn es ese senor.) citado
por Burney (autor que no tengo a mano) me ha hecho pegar un salto. Tenga Vd. la bondad de copiàrmela exactamente y entera, si es que tiene a Burney a mano. F.sa estanca de Victoria en Baviera explicaria muchas cosas
que no se pueden aclarar. De todos modos busco el nombre de Peacham y
no le encuentro en ninguna pa,rte.
Así pues, hàgame Vd. el favor de copiar todo lo que Peacham refiere de
Victoria, tan pronto como pueda, antes de poner termino en la Revista
Contemporanea al Estudio de Victoria, del cual estoy en el sexto püego t i rado aparte.
Tómese Vd. la molèstia, querido amigo, y aplazo la contestación a lo
demàs para muy pronto.
Le abraza su afmo.
FELIP

PEDRKU,"

El 28 de gener de 1897 rebi carta d'en Pedrell on dóna relació d'haver
rebut les notícies d'en Peacham que li vaig trametre. Era aquest, Henry
Peacham, un contemporani de Victoria que el conegué personalment i lo que
diu d'ell en sa obra The Complete Centleman (Lo Perfecte Cavaller), és
srimament curiós. L'obra d'en Peacham no és de música sinó de heràldica;
empró hi han induïdes notícies vàries, les més capdals de son temps, referents a coses ben distintes de la ciència de l'escut, i , entre elles, sobresurt la
figura de Victoria. L'únic exemplar d'aquesta obra. conegut, es conserva en
el British Museiim i d'allí un amic meu de Londres copià lo pertinent a
Victoria que vaig remetre a Mestre Pedrell.
Parla també en Pedrell, en sa carta, d'altres punts relacionats amb el
gran mestre abulense i , finalment, de son pròleg dels Pirineos.
Diu la carta:
" M i querido buen amigo: llegó a punto su indicación sobre Peacham
para terminar, por ahora. el Estudio de Victoria, cttya última tanda aparecerà el 15 próximo en la Contemporanea y mucho mas tarde en el Boletíti^
En la conclusión del Estudio indico once datos que. a mi ver. faltan para
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completar el estudio biogràfico Victoria, aunque estimando que no modificaran las líneas generales de su personalidad moral y artística.
Llego a sospechar si apesar de sus anos y después de fechar en Madrid
su dedicatòria de 1605 pudo volver a residir en alguna corte alemana y
morir en el extranjero. No se explica de otro modo la carència de datos,
vistos acuerdos de Ayuntamiento y obituarios, etc... Hasta llegué a sospechar pudo entrar a la Companía de Jesús, dada su amistad con S. Francisco
de Borja y el P. Lainez. Tengo seguridad de que no entró.
Lo curioso es que en Àvila no saben nada y han perdido su memòria.
Lo que digo en el ultimo número de la Conteniporànea ha Uamado la atención del Alcalde que piensa dar el nombre de Victoria a una calle de Àvila.
Nunca es tarde.
Agiiardo al P. Conrado Muinón para ver que resulta de nuestro P. Soto
de Langa, y comunicàrselo todo. Siempre a la recíproca con Vd. por deber
y simpatia.
Para Vd. solo. Se ha de ejecutar en Venècia el Prologo Pirineos a grandes masas (a mediados marzo). Dirigirà el Maestro Bossi (el Palestrina italiano redivlvo; así como suena): la ejecución en la Fenicce o Liceo Benedetto Marcello: la patrocinan Bossi, Tebaldini (que la harà preceder de
conferencia), Boito y mas 0 menos ostensiblemente Verdi, prometiendo asistir el Cavallerín Riisticana, Mascagni.
i Si entraran los Pirineos aquí por los Alpes y los Apeninos? [Cosas de
Espana! Es decir, que de la calle de San Quintin hay menos distancia de
aquí a Venècia que desde la misma al Tealro Real, y eso que veo el edificio desde mi despacho [Misteriós'
Téngame al corriente de todo y vaya un abrazo de su amiguísimo
q. b. s. m.,
FEI.IPE PKDRELL".

El 9 de febrer de 1807. en Pedrell em tramet una carta en que parla
del P. Soto i de la Revuc Danjou, per l'oratori. Parla després de la possibilitat d'haver mort en Victora a Alemanya i altra vegada dels Pirineos.
Diu la carta:
" M i querido amigo: para reconstruir al P. Soto. artista, hay que hacer
un viaie a Poma y meterse en Sta. Maria in Vallicella. Pero ;cuando?. como
hallar tiempo para realizar este bello desideràtum?
Sí, sospecho que Victoria pudo haber muerto en Alemania. Buenas y
aun buenísimas seran las investigaciones apuntando hacia Alemania, Baviera,
Munich, ^donde?
No tengo la Revue de 1847 ^e Danjou. no creo la haya aquí.
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Con gran personal y todo lo que se requiere se ejecutarà los días 8 y 12
de marzo el Prologo de los Pirineos en Venècia, en el Liceo Benedetto Marcelo, dirigido por el maestrazo Bossi. Tebaldini prepara un opúsculo temàtico. Asistiràn Boito y quizà Verdi, Mascagni y otros peces gordos. De modo
que si quiero oi^ mi obra habré de ir a Venècia. Es decir, que hay mas
distancia de la Plaza de üriente, donde habito, al Real, que no de mi misma
casa a Venècia.
Es fuerte cosa que en este país no se baga cosa derecha.
Sabé le quiere siempre su amiguisimo
FELÍ PE PEDREEL".

El 15 de febrer de 1897 vaig rebre carta d'en Pedrell en la que em
parla de noticies que li demanava d'en Danjou per l'Oratqri. Parla també
de Victoria i em torna a invitar que lassi una monografia de la música en
la Catedral de Barcelona. La música visible l'he vista tota, però d'anterior
a Joan Pau Pujol no vaig trobar res i hi havia d'haver molt. En quan a les
Actes em vaig trobar amb els set segells sibiiins de que parla en Pedrell en
altra carta. Se'm va dir que fes un ofici, en forma, demanant poder-les
examinar. Fet l'ofici se'm va contestar denegant el permís. Em digueren
verbalment que hi constaven disputes entre els canonges, paraules fortes, etc...
i que tenien por de que jo fregués partit de lo que podria resultar denigrant
per el Capítol. Quina manera de desconèixer la idiosincracia de una persona!
El no trobar música antiga pot ésser degut al magisteri del Mestre Mateu
Ferrer, que és aquell que es refereix en Pedrell en sa carta aludida del 15
de febrer, amb aquestes paraules: Un maestro cèlebre, no ha poco fallecido,
cogió una obra de Victoria, impresa, la agujereó, pasó por ella un bramante
que colyó de fM clavo y cada dia cortaba una pàgina para utilizarla en cierto
lugar... Histórico. Yo he visto el libro y sé donde està!!! Demés, l'antic
fabricant de naips Sr. Toullot comprà de la Catedral (segons ell em digué
i el conegui ja molt vellet) paper vell, a pes, que ficà en saques. A sa
botiga anà a pouar i se n'en emportà molta música, mestre Joan Carreras
de La Bisbal.
Ignorant mos afanys amb lo Capítol y la denegació per mi rebuda, insisteix en Pedrell en carta de primer de març de 1897 en que fassi la Monografia de la música de la Catedral de Barcelona.
Diu aixís la carta:
" M i buen amigo estimado: celebro y aplaudo vivamente que se incline a
publicar los extractos de les actas capitulares que formaran una bella e interesante Monografia que, en caso, podrà titularse L a Música y los Magisterios de la Catedral de Barcelona, o cosa por el estilo. Yo me ofrezco, por
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afecto a V. y simpatia por la idea a escribir el prologo y a anotaria. No
le quepa a Vd. duda. Saldràn cosas curiosísimas relacionadas con la cronologia de los maestros, con la biografia y bibliografia, con las costumbres l i lúrgicas especiales propias de cada catedral. Le saldràn al paso noticias de
autores desconocidos, planes de oposiciones siempre interesantes. Haga usted
los exlractos y, en caso, copias totalcs según la importància del documento,
teniendo a la vista las ob^ras del P. Villanueva y su continuador el P. Flores
y aun a Piferrer. Remontar todo lo arriba posible. Bravo! Ya me preparo
a repicar a todo vuelo las campanas en son de jubilo.
No creo que halle nada en la Bailia. No la deje de ver sin embargo.
Me hallo casi con un pié en el estribo pa^a emprender un viaje de exhalación a Venècia, tan pronto como reciba aviso de que la cosa està a punto.
A ver, a ver que sorpresa nos reserva Baviera respeto a nuestro abulense.
Adiós, ya sabé cuanto le estima su afmo. q. b. s. m.
FELIPE PEDRELL".

Faig llarguissimes diligències particulars per a que me mostrin les desitjades Actes: tot és en va. Continua l'in fundat resquemor contra ma persona; Llohat sia Déu!
A la Bailia del Reyal Patrimoni hi vaig trobar noticies sobre música del
segle xv, sobre comerç de Catalunya amb Alemanya en la Edat Mitjana i
altres particulars molt notables. Lo fíaile S,r. Moner me mostrà una atenció
grandíssima y una confiança sens límits.
Amb data de 3 0 de març de 1897 me dirigeix en Pedrell una carta explicant l'èxit obtingut a Venècia amb lo seu pròleg dels Firineos, diu: " L o
de Venècia ha sido cosa gorda, muy gorda, tanto por el afecto producido,
cuanto por el espectàculo de conf,raternidad artística que me han dado estos
artistazos que se Ilaman Tebaldini, Bossi, Boito, todos, todos". Parla després respecte a les averiguacions que mon amic lo Dr. A. Mayer va fer-me
a Munich y Augsburg sobre Victoria i els llibres de Fuenllana i de Santa
Maria de que lo doctor alemany parlà. Tqrna a insistir de que no deixi de
mà a n'en Mayer sobre Victoria.
Com se vulga que en aquesta me diu que està esperant amb delit mon
manuscrit monogràfic de la Catedral, jo, pobre de mi, que res havia pogut
treure de les abscondides actes capitulars, torno alt^a vegada a probar fortuna, fent los impossibles. Tot inútil. No he comprés mai lo perquè de
semblant resistència.
Dels estudis de la Catedral dongui compte a n'en Pedrell assenyalant-li
alguna obra mereixedora de lloar i li hagué de dy (> força greu me sabia ha-
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v^r-lo de desenganyar) que lo regoneixement de les Actes me era de tot vedat
i que no hi cabia recurs.
En la carta que Mestre Pedrell me dirigeix lo 20 d'abril de 1897 me diu
que no em desanimi, que porlii i seran vençudes les dificultats de la Catedral.
Torno a probar: nova negativa.
En Mayer envia nota de lo que troba de Victoria a Munich i Augsbu,rg
i la trameto a n'en Pedrell. M'encarrega que en Mayer cerqui les edicions
de Dilingen 1589 i lo que trobi demés a Augsburg.
Comunico a Mestre Pedrell l'existència al Palau de papers per cantar-se en atril, que acusen una factura corresponent a la època del primer
mestre que hi hagué al Palau, Mossèn Galcerà Pujol, de que en lo llibre
Pollicer se diu va ésser nomenat per la Patrona Senyora Marquesa de los
Vélez, Comtesa de Benavente, Mestre de Capella l'any 1 5 9 3 ; morí l'any
1597 i el succeí Mossèn Pau Brugats.
No crec tingués parentiu amb lo cèlebre Joan Bta. Pujol, també del segle x v i , que deixà molta música que he vist a la Catedral i vaig comunicar
a Mestre Pedrell i en parlàrem llargament en nostres cartes. Des de llavors,
he vist a la mateixa Catedral i en altres esglésies molta més música d'aquest
mestre i ne tinc notícies biogràfiques frescament recollides, de tot lo qual
ne faré ofrena en un estudi per a la Revista Musical Catalana que tant
aimo.
Al Palau hi vaig trobar un Planctus in Passione Domine J . C. compost
per lo mestre de la Catedral, Josep Pujol, de la x v m centúria. Crec que és
el mestre que va compondre les més boniques lamentacions que es serven a la
Catedral. És he^rmós aquest PL·tiçtus, al menys a mi m'agrada en son gènere.
Té característiques escomeses que li donen particular estil. Ne parlàrem llargament en cartes amb en Pedrell.
En carta de 2 6 de maig de 1897 me comunica en Pedrell que: "el Intendente del Teatro del Estado de Hamburgo me ha hecho proposiciones especiales para representar toda la Trilogia completa. En esos tratos andamos
metidos".
Me diu després: "Me parece muy nimio el temor del Cabildo, pues ya
supondrà la Corporación que V d . no ha de ir allà a hacef otra cosa que
reconstituir el magisterio Catedral y no ha de meterse en los capitulares".
Es clar que sí: però aquells senyors s'empenyaren en tractar de sospitós a
una de les persones més amigues, en particular, d'algun d'ells i coneguda a
Barcelona per ses idees religioses. Que hi farem!
Torna a parla,r-me d'en Peacham i vol més detallada encara la cita de
son llibre. L i proporciono textual i mes llarga, i li acompanyo traducció.
En aquesta mateixa carta coincideix en Pedrell en donar importància.
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com li vaig dar jo deseguida, a dues particel·les que hi han a la Secció de
Música de la Biblioteca Universitària, d'un Vilancet d'en Guerrero. Jo
aquests Vilancets de Guerrero els conside|ro molt notables. Per fer art no
és solament necessari sebre les regles, si que també especialisar-se. Millor
artista serà qui més endinzat estigui en lo nexe espiritual de l'assumpte que
desenrotlli. Açó és lo que celebrem en les Puríssimes d'en Murillo, verdader
esperit místic format en els convents de Sevilla i , millor encara, amb lo
dominicà Fra Angélico. Açó és lo que trobem en la música d'alguns esperits
privilegiats formats dins lo claustre, com cl P. Soto de Langa en son Jesu
üulcedo o dins lo fervor de la devoció, com l'AUegri en son Miserere, en
Victòria en son O vos omnes, en Mozart amb ï'Ave Venim. Lo Vilancet
d'en Guerrero respira la Terra santa on ell peregrinà, evoca la visió de la
cova de Betlem: és una joia en son gènere.
Và^em quedar amb en Pedrell que tragués j o còpia en partitura posant
les dues veus que hi ha a la Bib. Universitària, i que l i trametés a Madrid.
Ell ho trameteria a n'Anton Noguera, de Palma, on hi ha una tercera veií.
A l tornar-ho en Noguera a n'en Pedrell, aquest completaria la quanta, ho
enviaria on sapigués se trobés o bé ompliria, amb cura, la veu, completant
l'harmonia. No n'he sabut res més.
Ei 8 de juliol de 1897 febí carta d'en Pedrell, parlant, principalment,
de VAnJologia i llargament de les edicions de Victoria. L'intrigava sapiguer
si en Peacham, al parlar de Victoria, parlava d'un mestre encar vivent o ja
mort. Vaig tqrnar a escriure a Londres, a l'efecte.
En la carta de 19 de setembre de 1897 parla en Pedrell de VAntologia
i em remet, adjunt, el madrigal de Brudieu Les sagetes que amor tira. Lo
vaig copiar i tornar-lo de seguit per a que lo tingués l'Qrfeó, com diu en
Pedrell en sa carta: " Saque Vd. copia del manuscrito para su uso, para no
privar de ese estimulo a. los muchachos de Millet." La composició m'agradà
sobremanera; empró la interpretació donada per l'Orfeó, quan lo vaig oir
cantar, me semblà admirable.
La carta que'm dirigí lo 7 d'octubre de 1897 és curiosa per l'opinió que
manifesta respecte dels oratoris de la x v m centúria. També parla de VAntologia.
En la ca,rta de 9 de gener de 1898 parla de Victoria, de notícies sobre
Oratoris i de mestre Molet, del segle xv, de qui l i vaig comunica^ un senyalament de música. Era autor d'obres que s'havien executat en la capella
de la Llotja de Mar.
En la carta de 24 de Març de 1898 me parla llargament de Victòria i
d'haver rebut mon treball L a Música en la Agonia del Beat Joseph Oriol,
que diu li va causar molta impressió, tant en lo fons com en la forma.
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En la carta de 25 d'Abril de 1898 se refereix a Mestre Eeysa, que fou
de Santa Maria del Mar i de qui, com de molts altres, li vaig trametre molles notícies. Trobà molt curiosos els datos que li trameti darrerament d'En
Brudieu: "Los datos sobre Brudieu resultan muy curiosos." Acaba parlant-me llargament del seu tema de sempre, de Victòria.
En la cajta de 27 de Maig de 1898 sols me parla de VAntologia, de Brudieu i de Victòria.
En la carta de 17 de Novembre de 1898 sols parla de documents d'arxiu
trobats per mi i que li fan molta pessa, m'apunta quelcom sobre joglars i
termina, com sempre, parlant llargament de Victòria.
Tota la carta del 23 de Gener de 1899 l'omple Victòria. Primer parla
de la casa Breitkopf und Hàrtel. que acepta l'idea d'editar les obres completes de Victòria. Després me diu que demani a mon amic doctor Mayer que
copií les edicions que busca, que's troben a la Bib. Municipal d'Augsburg. Vol
una descripció cabal: portada, dedicatòria, peu d'impremta, si n'hi ha, número de quaderns i , sobre tot, còpia exacta del Tndex.
Després d'aquesta carta hi hagué una gran remesa meva de notícies per
VAntologia i lo poc que poguí dir-li de més sobre Victoria. Finalment, vaig
fer interessar a n'aquest estudi a la Infanta D.* Pau, per mediació del llustre patrici D. Eusebi Güell i Bacigalupi.
Seguiren unes cartes laudatòries d'en Pedrell, purament personals.
Llavors ja, havent-lo aydat quan vaig poguer i essent impossible fer la
monografia de la música de la Catedral, romanguerem deslligats mútuament. Ell tenia molta feina en ordenar sos treballs i jo estava atrafagat amb
una forta empenta a disquisicions filològiques en que fa prop de 4 0 anys
que hi treballo. Llur fruit se,rà vist, si Deu vol, dins poc en el Butlletí de
la Real Acadèmia de Bones Lletres.
En Pedrell me tornà a escriure per Febrer de 1900 demanant-me amb
gran desig B/ Arte de canto llana, conirafnmto y canto de órgano, etc...
del Mestre Gonzalo Martínez de Bizcargui, acabat d'imprimí a la ciutat de
Saragossa el 23 del mes de Maig de 1508, senyalat en catàlecs amb el preu
de 6 4 0 francs.
Vaisr escriure a amics meus i la contesta que'm feu Martinus Nijhoff
de La Haya la vaig comunicar a n'en Pedrell. No n'he sabut res més.
L'any 1906 bon punt isqué mon Oratòria Musical n'hi vaig portar personalment un exemplar a casa seva. Estava malalt. Després me va dirigir
una carta, sense data. que sols continuo perque's vegi son criteri sobre
l'Oratori:
" D . José Rafael Carreras:
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M i buen amigo: Doy gracias a V. por el interès manifestado por mi
salud, que, a Dios gracias, va mejorando un poco, y por el amable obsequio
de su ultimo libro E l Oratòria, que he ido leyendo poco a poco y me da la
medida de su incansable investigación, su laboriosidad y sus acertados j u i cios. I.àstima grande que esa forma de arte no haya tenido entre nosot^os
cultivadores de prestigio, sin duda porque llegó en una època en que se
acentuaba la decadència en el cultivo de la música religiosa. No dudo, como
usted, que ha de llegar un dia en que sea restaurado el Oratorio en Espaiia.
como sucede hoy en Europa toda, cansada de las sensibilerias y libidinosidades de cierta clase de ópe^as.
Que Dios conserve su salud y amor al arte para dar a luz obras tan
importantes como la última. Todo suyo devotísimo amigo q. 1. b. 1. m.,
F. PEDRELL."

La darrera comunicació seva a mi dirigida ès escrita en català, i de
data 16 de Desembre de 1 9 0 8 :
" D . Joseph Rafel Carrejas.
Estimat amich: lo remercio coralment per l'obsequi de sos estudis sobre'ls trovadors y Terradellas que ha publicat últimament y qu'he llegit ab
veritable fruició.
F. PEDRELL."

Lo dels trovadors m'ha valgut coral felicitació de molts musicògrafs
extrangers, als quals vaig remetre el treball en traducció manuscrita en quiscuna llenga llur.
En Pedrell me suplicà dues vegades passés per casa seva. La darrera
fou per explicarme com se li havia ocorregut deixar tota sa música a sa
ciutat nativa de Tortosa i com després se'n penedí, perquè en un assaig que
feu se convencé de que a ses compatriotes no'ls hi cridava la cosa, per res,
la atenció.
Que havia determinat llegar-ho tot a l'Institut d'Estudis Catalans i qua
volia de mi fes certes averiguacions per completar alguns punts referents
a sa obra. Me va fer grans elogis de Mossèn Anglès.
Vaig fer les diligències oportunes, però no tingueren resultat, per no
trobarse llavors a Viena el meu car amic, Dr. Joseph Mantuani.
Parlant el dia d'aquesta visita amb en Pedrell de l'estància de l'iHustre
compositor a Madrid i de sa darrera malaltia a la cort espanyola, em deia:
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"Amic senyor Carreras, ma malaltia fou enyorament de la Pàtria; si no
vinc llavors a Barcelona, em moro. A l veure des del tren nostres muntanyes
catalanes ja em sentí revifat. L'aire ém semblava més pur, millors els aliments, més franques les persones... Lo millor bàlsem per mi fou el caliu de
la terra natal."
Al complir en Pedrell vuytanta anys li vaig escriure una afectuosa carta
en la que li deya quantes gràcies havíam de donar a Deu pçr haver perllongat per tants anys sa estimable vida, car ell era una glòria de nostra
terra. Ell personificava nostre resurrecció musical, nostre retorn als gloriosos temps de la música del passat, sublimada per la ciència, cla,ra i serena, del present, filla d'experiència i de pregon estudi.
Me contestà en lletja, que malhauradament se m'ha perdut; però recordo
estava impregnada d'alt esperit cristià.
Aquest estiu estava jo a punt de tornar a provar fortuna escrivint a
Àustria, per a averiguar lo que'n Pedrell demanat derrqrament m'havia, quan
llegeixo en els diaris la notícia de sa mort. Piadosament pensant es de
creure gaudeix de la glòria dels justos.
JOSEP RAFEL CARRERAS.
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Homenatge al Mestre Lluís Millet
i a TOrfeó Català,
commemorant la primera audició a Catalunya de la
Passió

de Nostre S e n y o r Jesucrist segons S a n t

Mateu

de Joan Sebastià Bach
El Diumenge dia i d'Abril, festa de la Pasqua de Resurrecció, fou el
senyalat per la Comissió O|rganitzadora d'aquest acte commemoratiu, per
a portar-lo a cap després de realitzats els múltiples treballs que ha requerit
la seva empresa.
El Palau de la Música, es vegé agradosament visitat pçr els representants de la Mancomuniat i Ajuntament; per els representants dels Orfeons
de Catalunya i de les entitats musicals, artístiques, i patriòtiques de més
relleu dintre la nostre vida cultural; per distingides personalitats i amics
benvolguts, que volgueren amb la seva presència donar una prova d'afecte,
a la qual I'ORFEÓ CATALÀ sent el més preuat i noble orgull en correspondre.
En ser a mig-dia, la Junta Directiva de I'ORFEÓ CATALÀ, amb la Secció
Choral; la de l'Orfeó Mossèn Cinto, també amb la seva massa Choral complerta; els delegats; Comissió organitzadora, i Autoritats, es dirigiren vers
l'escala central al costat esquerra de la qual s'hi havia de descobrir el padró
commemoratiu. E l Secretari de la Comissió organitzadora va llegir l'acord de
perpetuar en les parets del Palau de la Música Catalana, la primera audició
de la "Passió", en memòria d'aquest esdeveniment; i pregant al Representant de la Ciutat que's servís descobrir la llosa; aquest, separant la bandera
catalana que la tapava, deixà al descobert, en mig de ressonants aplaudiments
la bella obra esculptòrica la llegenda de la qual és com segueix:
A X X V I I de febrer de M C M X X I fóu donada en aquest
Palau la primera audició a Catalunya de la Passió de
Nostre Senyor Jesucrist, segons Sant Matheu, de
Joan Sebastià Bach.
Nombre de catalans ho commemoren en homenatge de
I'ORFEÓ CATALÀ i del seu mestre en Lluís Millet.
L . D.
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Després el seguici féu la seva entrada a la sala de concerts ocupada per
nombrosa concurrència, distribuint-se tothom, en els seus respectius llocs.
A l lla^g de la galeria de l'orgue, formant un fris multicolor i constituint
bell apleg d'art i de Riquesa, hom hi va veure les senyeres dels següents
Orfeons: Eco de Catalunya; Sallenti; Vigatà; Tianenc; Nova Tàrrega; de
Sans; Barcelonès; Pirinenc; de Betlem; Badaloní; de yilassar de Mar; Núria; SchoL· Cantormn; de Sant Miguel; Secció ChorcU de la Joventut MarHnenía; Bscola Choral Mar tinença; de la Unió ítlanovesa; i de les societats
chorals. La violeta de Clavé i L a floresta de San<s.
A l'hemicicle, la Senyera de I'ORKEÓ CATALÀ tenint a un costat la de
l'Orfeó Mossèn Cinto, que fou l'iniciador de l'acte, i la de l'Orfeó Gracienc,
que portava la representació de tots els Orfeons de Catalunya, absents de la
Festa, presidien tota la massa choral de I'ORFEÓ CATALÀ i de l'Orfeó Mossèn Cinto aplegats; ocupant lloc assenyalat la professora Na Emerenciana
Wehrle, les solistes Pilar Roca, Matilde Ensenat i Angelina Esquerdo i el
tenoir Emili Vendrell.
Ostentant representació, hi havia l'Eduard Montfort, de ïOrfeó Gracienc; Agustí Torelló, de la Orquesta Unió Filarmònica; Artur Andreu i
Miquel Garcia, per el mestre Nicolau, (que es trobava malalt) i pef l'Escola
Municipal de Música; Arístides Cot, per el partit republicà català; Mas
i Serracant, per l'Acadèmia Marshall; Martínez Gras, pe^ l'Associació Intima de Concerts; Delegats de l'Orfeó Reusenc, de la Lliga Regionalista de
Masnou, de la Associació Gregorianista, del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, de l'Orfeó Germanor Empordanesa
de Figueras, de Gent de Masnou, de l'Associació d'Amics de la Música, de
l'Associació de Música de Càmera, de l'Escola Vidiella, i els Srs. Blai Net,
Pérez Moya, Antoni Planas, Salvador Pfió, Jordan Jordana, Joan Valero i
Ricard Fusté.
En una de ks taules presidencials hi havia la Comissió organitzadora, formada pels senyors: En Jeroni de Moragas, President de
l'Associació de Música de Camera, per les associacions musicals; En Joan
Baftres, President de l'Orfeó Mossèn Cinto, iniciador de l'homenatge; En
Florenci Cornet, President de l'Orfeó Gracienc, pels Orfeons de Catalunya;
En Josep Madurell, pe^ la Unió de Societats Chorals i Orfeons de Clavé; En
Joan Llongueras, per la Germanor d'Orfeons de Catalunya; En Josep Pasqual, degà dels crítics musicals, per la P,rempsa diària de Barcelona; i el
Secretari general de l'organització, En Frederic Ratera.
En l'altra taula de la Presidència hi tenien lloc, els senyors: En Joan
Vallés i Pujals, representant la Mancomunitat de Catalunya; En Joaquim
Degollada, representant l'Ajuntament de Barcelona; el Doctor Joan Serra,
representant el Senyor Bisbe; En Jaume Curell; En Pau Bertran i En M i -
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quel Matalí, Alcalde i Regidors de Masnou, en representació del poble nadiu
del Mestre Millet; En Vicens de Moragas, per la Junta i Socis del ORFEÓ
CATALÀ i el mestre En Lluis Millet.
En Frederic Ratera, l'actiu i infatigable secretari de la Comissió Organitzadora, s'aixecà per a llegir la següent Memòria:
"Com de consuetud en semblants actes, permeteu-me que ara, més o menys
barroerament, vos desgrani l'enfilall de coses que'ns han dut en aquest moment de ícsia, de glorificació d'una obra alhora cultural, alhqra patriòtica,
que tan bellament s'escau en el dia d'avui poblat l'aire de l'Al·leluia litúrgic,
i de l'Al·leluia humà pel retorn de la primavera; tot plé de festa, tot omplert
encara dels cants de jòia d'anit.
Mes, caldrà, ara, recordaf-vos el neguiteig i l'expectació que produí en
el món musical barceloní i català l'anunci de que novament I'ORFEÓ CATALÀ,
excel·lint en amor a la Ciutat i a l'art, anava a donar unes audicions llargament preparades de l'obra Súmmum de Joan Sebastià Bach, per a dedutr-ne
la solemnial commemoració que avui Catalunya executa.
S'ompliren les planes dels diaris dels formosos detalls, i del nom mlrific
les parets ciutadanes, i del gran esdeveniment les converses casolanes esborrant, enc que fos per un moment, l'esglai í l'estoicisme que allavors com
ara percuteixen al cor 1 alhora l'endureixen, i atraient així sobre la urbs
desolada pels crims i esmentada sols en les cròniques negres dels rotatius
mondials, el sedant d'una manifestació de cultura que reveles a l'humanitat
l'optimisme que niava en el poble i l'alta espiritualitat que bona part d'ell
tenia a dintre, creant, àdhuc per nosaltres un ambient propici a moure'l cor
nostre a la pietat i a l'amor, bandejant d'ell l'odi i fent-nos blasmables les
fancunies i les envejes, símbol total que té, I segurament buscava el Mestre
Millet, en cantaf-nos la Passió de l'Home-Déu. I aquella corrua de gent
matinera que acudí, dalerosa del bàlsem, a cercar un lloc en aquesta Sala,
em feia l'efecte de la Font Santa amb que I'ORFEÓ CATALÀ, nou Moisès,
apaivagaba la set de justícia que la Ciutat sent i sentia...

De tota aquesta renovació ciutadana, d'aquest treball incansable de dies
i mes dies dels honorables adaptors al català, els Mestres En Francesc Pujol i En Vicens M . " de Gibert, d'aquell sofriment mental del heroi nostre.
En Millet, de veure avença^" poc a poc l'estudi del poema, sovint incomprès,
sovint retardant-se'n els assaigs, i , encara, els esforços inconeguts d'aquest
estol de cantaires, tot, tot devia restar oblidat i confós amb els fets ubacs
de l'any vint-i-u?
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No. Una branca d'aquest arbre frondosíssim que amb tant d'amor
plantà i cuida el Mestre, un tany novell tot just florit al jardí de la Pàtria
i del cant: l'Orfeó Mossèn Cinto, fill predilecte d'aquell casal bastit per les
populars institucions Mossèn Cinto, pel Foment Autonomista Català, amarat de joventut i força, copsà tot seguit l'importància que tenia per la renaixent cultura nacional i el bon nom de la Ciutat la manifestació feta, així
com que'l treball dut a cap per I'OKFEÓ CATALÀ efa veritablement edificant i
orientadO|r, i acordà, a proposta d'un dels seus cantaires, consultar amb tots
els germans de Catalunya l'idea de commemorar la data del 27 de Febrer
de 1 9 2 1 .
Un parer unànim en exultaf el fet fou el resultat de la consulta. Entretant, el Consell de la Ciutat prenia l'acord de felicitar entusiàsticament a
I ÜKFEÓ i al seu Director i , preveient que era aquest el veritable voler dels
ciutadans s'oferia cooperar a qualsevulla acció popular que s'iniciés amb tal
fi, acord que te fealitat avui amb el concurs honorífic i l'ajut remarcable que
a proposta de la digníssima Comissió de Cultura, ha donat l'Ajuntament
de Barcelona a n'aquesta Comissió.
No era prou la Junta de l'Orfeó Mossèn Cinto per a dur a terme la commemoració-homenatge que havia projectat i havien acollit els altres Orfeons,
aqueferada com anava amb el constant creixement de l'Orfeó i agrandant-se
les proporcions de l'obra a realitza;- a mida que noves consideracions feien
veure la magnitud de l'obra de Bach i dels seus interpretadors, el 25 d'Octubre del vint-i-ú cridà a l'Ateneu Barcelonès a les Associacions Musicals,
als Srs. Crítics d'art de la premsa barcelonina, a les Institucions Claverianes
i a tots aquells que's sentissin identificats amb l'obra a fer.
Fou el Sr. Representant de la Germanor dels Orfeons de Barcelona,
En Joan Llongueras, del qual s'havia sol·licitat l'ajut, el que explicà als nombrosos reunits l'abast de la commemoració-homenatge i el seu significat.
Aquell estol escollidíssim. Senyors, en manifestar la seva absoluta conformitat a lo projectat ho resumi de la faisó següent: "Tot aixó que vostès han
"pensat i tot lo que nosaltres, volent-ho millorar, adoptèm, tot, és petit da"vant el treball abnegat i talentós del Mestre Millet i els seus, la cons"tància dels quals es altament ennoblidora per la raça catalana i tot, tot lo
"que fem, petit davant la gegantina figura de Bach".
En veiye la ratificació unànim d'un altre sector de l'opinió a les propostes
humils de l'Orfeó Mossèn Cinto quedà constituida definitivament la Comissió Executiva que are te l'honor d'oferir els seus treballs al poble de Catalunya; duent a cap l'idea primitiva de commemorar el fet, amb el descobriment de la llosa recordatòria que are acabem de fer i homenatjant I'ORFEÓ i son Mestre amb un llibre que, aplegants-hi tots els cantaires de la
terra, fos l'expressió perennal de l'adhesió a ses ensenyances i la mostra
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evident de la poixança choral popular en determinat temps històric, afeginthi, demés, la Comissió, l encuny d unes medalles, signe d agraiment a tots
els esforçats cantaires i Professorat.
1 dit tot això com a síntesi dels acords presos i de les determinants dels
mateixos,, volgueu escoltar Mestre Millet i OHFEÓ CATALÀ tot els noms
dels Orfeons i Chors, Entitats Musicals i Corporacions Públiques i els particulars que han manifestat concretament els seus desitjós, però junteu-lií
encara a tots aquells que coneixen el nom vostre i saben de la vostra obra,
i que nosaltres no havem sabut cercar ja que'ns ha sigut oberta tota porta
que havem tustat i devinguda planera tota via que havem seguit, oi més, tots
aquells que canten en les valls i en les serres, en els poblats i en les mars
la cançó nostra per vosaltres exultada, les harmonies bàsiques de l'ésser nostre amb la gloriosa llengua catalana.
Mes abans dels noms, volgueu copsar tots l'ardenta evocació de l'obra
aquesta que, de diferents indrets, és feta en les adhesions rebudes, mostra de
les quals vos llegiré jo ara:
De L . Hovafinn Jónson, de Skólausi-Myoafirdi-Islandia.
Del Chor " L o Rahim ", de San Cugat Sasgar^igas.
De l'Orfeó Català, de Buenos Aires.
De l'Ajuntament de Masnou.
De l'Abadia del Montserrat.
RELACIÓ

D'ADHERITS

CORPORACIONS P U B L I Q U E S :
Mancomunitat de Catalunya; Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de
Masnou; Ajuntament de Tiana; Ajuntament de Banyoles; Ajuntament de
Vilanova i Geltrú i Ajuntament de Sallent.
U k F E O N S I CHORS:
Orfeó "Esba,rt Cantaire", de Pobla de Lillet; Orfeó del Noia, de Igualada; Orfeó Granollerí, de Granollers; Orfeó Manresà, de Manresa; Orfeó
Seràfic Marià, de Arenys de Mar; Escola Choral, de Terrassa; Orfeó A l forgenc, de Alforja; Orfeó Vigatà del Conservatori, de Vic; Orfeó Cirvianum, de Sant Feliu de Torrelló; Orfeó Vigatà, de Vic; Orfeó Emporium, de La Bisbal; Orfeó Germanor Empordanesa, de Figueras; Orfeó
"La Formiga", de Castellbell i Vilar; Schola Cantarum, de Sabadell; Orfeó
Muntanyenc, de Sant Quirze de Besora; Qrfeó Sallentí, de Sallent; Orfeó
Reusenc, de Reus; Orfeó Tarragoní, de Tarragona; Orfeó Ocellada, de Pa-
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lamós; Orfeó Montserrat, de Olesa de Montserrat; Orfeó Sarrianenc. de
Sarrià; Orfeó Cerverí, de Cervera; Orfeó Popular Olotí. de Olot; Orfeó de
Sabadell, de Sabadell; Orfeó "La Viola Hortense", de Sant Joan d'Horta:
"La Sirena Calellenca", de Calella; Orfeó Pàtria, de Molins de Rei; Orfeó
Il·lustració Obrera, de Falset; Orfeó Cardoní del Patronat, de Cardona; Orfeó "Nova Tàr.rega", de Tàrrega; Orfeó "L'Unió", de Pont de Vilnmara;
Orfeó Vicentí, de Sant Vicens dels Horts; Secció Orfeònica del "Centre
Moral", de Girona; Orfeó Lleidatà, de Lleida; Orfeó Surienc, de Snria;
Escola Choral del Santíssim Misteri, de Sant Joan de les Abadeses; Orfeó
Bergadà. de Berga; Orfeó Bellmunt, de Sant Pere de Torelló; Orfeó Vilanoví. de Vilanova i Geltrú; Orfeó Nova Solsona, de Solsona; Orfeó Mataroní, de Mataró; Orfeó Montserrat, de Martorell; Orfeó Garrin^uenc, de
La Gar,riga; Orfeó Montserrat, de Terrassa; Orfeó de L'Ametlla de Melola, de Ametlla-Merola; Orfeó Santboià, de Sant Boi de Llobrecat; Orfeó
Rodenc, de Roda; Orfeó Rubí, de Rubí; Orfeó Germanor, de Ullastrell:
Orfeó Montserrat, de Calella; Orfeó Montblanqul. de Montblanc: Orfeó de!
"Patronat Social", de Vilassar de Mar; Schola Cantorum, de Lleida: Orfeó
Joventut, de Bellpuig; Capella Selvatana, de Selva del Camp: Orfeó del Centre Social de Betlem. Orfeó de Sans, Orfeó Gracienc, Orfeó Montserrat del
"Centre Moral". Orfeó Potnpei, Orfeó Barcelonès, Escola Choral Martinenca. Orfeó Pirinenc, Orfeó de Llevant, Schola Cantorum de Sant Miquel,
Orfeó "L'Eco de Catalunya", Orfeó Núria, Orfeó Mossèn Cinfo. Schola
Orpheònica, de Barcelona: Capella de Manacor, de Manacor; Orfeó Mallorquí, de Palma de Mallorca: Orfeó Granollerí de l'Unió Lliberal, de Granollers ; Escolania de l'Abadia, de Sant Joon de les Abadeses; Orfeó Popular
Banyolí, de Banyoles: Orfeó Badaloní, de Badalona: Orfeó Català, de Mèxic: Orfeó Català, de Buenos Aires; Orfeó Renaixement, de Barcelona:
Orfeó de Ripoll, de Ripoll; Orfeó Català, de la Havana: Capella de Santa
Cecília, de Blanes: Orfeó Tianenc, de Tiana; Chor "Diana", de Cervelló;
Chor "L'Unió Vilanovesa". de Vilanova i Geltrú; Chor "La Barretina
Blava", de Premià de Mar; Chor "La Viola", de Vilassar de Mar; Chor "T.a
Lealtad", de Olèrdola; Chor "T.a Violeta de Clavè", de Barcelona; Chor " F i
Penadès", de Vilafranca; Chor "La Roca", de Les Gunyoles; Chor "Germanó". de Barcelona; Chor "L'Aliança", de La Garriga: Chor "Aroma Vallense", de Valls; Chor "Catalunya Nova", Chor La Floresta", de Barcelona ;Chor
"Los Obreros Rubinenses", de Rubí; Chor " E l Ancora", de Tarragona:
Chor " L o Rahim", de San Cugat de Sasgarrigas; LTnió de Societats Chorals
i Orfeons de Clavè. de Barcelona; Chor "La Maquinista", de Colònia Güell;
Societat Choral "Centre Sabadellès". Sabadell; Chor " L a Verbena", de
Sant Joan de Vilatorrada; Orfeó Vilassarenc, de Vilassar de Dah; Schola
Cantorum, de Tarrasa; Schola Orpheònica Gironina, de Girona.
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ENTITATS CULTURALS I MUSICALS:
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Orquestra Simfònica,
Orquesta Unió Filarmònica, Ateneu Barcelonès, Acadèmia Marshall, Acadèmia Ardèvol, Associació Wagneriana, Escola Vidiella. Centre Excursionista de Catalunya, Conservatori del Liceu d'Isabel I I , Acadèmia Onia Farga, Acadèmia Ainaud, Associació Musical de Barcelona, Escola Municipal
de Música, de Barcelona; Abadia del Montserrat, de Monestir de Montserrat; Conservatori de Música, de Igualada; Associació de Música, de Sabadell ; Associació Música de Càmara, Amics de la Música, Orquestra Pau Casals. Associació "Gregorianista, Associació Intima de Concerts, Associació
Catalana d'Artistes, de Barcelona; Associació de Concerts, de Reus; Banda
Municipal, Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, Reial Circol
Artístic. Centre Autonomista de Dependents, de Barcelona.
PARTICULARS:
Mossèn Joan Brugalla, de Sta Coloma de Queralt; Mossèn Lluïs Romeu, de Vich; En Gabriel Castellà i Raich, de Igualada; En Eugeni Giral
d'Arquer, de Barcelona; En Hovarim Jónsson, de Islàndia; Mossèn Josep
M.* Padró, de Girona; En Joan Sanxo Marraco, de Moià; En Joan Tomàs.
En Vicens M . " de Gibert, Família Cassadó, de Barcelona: P. Gregori
M.1 Sunyol O. S. B., de Montserrat; Mossèn Carles Cardó, Mossèn J. M.*
Llovera. Mossèn Joan Castellet, Mossèn Antoni Batlle. Ivon l'Escop. En
Francesc Cambó, En Josep M . ' Blanc, En Antoni Gaudí, Mossèn J. Sala
Salarich. En Lluís Guarro. En Leopold Sagnier i Senyora, En Esteve Margenats. En Bonaventura Plà. Na Ma^ia Lluisa Juncadella, Na Lluisa Civera.
En J. Nori. Na Maria Campllonch. En Tomàs Buxó. En Josep Vila, Na
Maria Cristina Vilumara, Na Isabel Vilumara, Na Joana de Moragas, Na
Ketty Elias, Na Maria Miquel, Na Mercè Abad, Na Emilia Figueras, Na
Itàlia Cantieri de Segrú, En Joan B. Pellicer. En Marian Puig i Valls, En
Lluís Lamanya, En Trinitat d'Alemany, En Blai Sorribas, En Francesc
Rartrina, En Heribert Lan^ranc. En Josep M.* Vilaseca, En Rossend Menta.
En Raimond San José, Na Antònia S. de Folch, En Josep Mateu, En Alexandre Cardunets, En Joaquim Borralleras, En Alexandre Plana, En Josep
M.* de Sagarra, En Josep Codolà, En Francesc Pujols. En Lluís FiguerasDotti, En Ignasi B^ichs. En Esteve Duran Reynals, En Artur Mora, F.n
M . A. Espinal, En Tomàs Carreras i Artau, En A. Nicolau, En Amadeu
Argelaga, En Agustí Torelló, En F. Alfonso, Na Aurea Rosa Clavé, En
M . Viscasillas, Na Margarida O. de Alfonso, Na Mercè Comas. Na Susagna
Schmitzlein, Na Josefina Comas, Na Concepció Comas, Na Euduvigis Segrelles. Na Dolors Vilàs, En R. Bonell, Mossèn Antonino Tenas, Mossèn
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Jordi Canadell, Mossèn A. Grie^a, Mossèn Josep Artigas, Mossèn L·luis Carreras. Mossèn Higini Anglès, En Josep Gravi Sàbat, En Ramon Grau Sàbat, En Víctor Llavallol Gasull, En L . A. N . , En Joan Gerbat, En Francesc Patxot, Mossèn Miquel Rue, Mossèn Vicens Riera, Mossèn Josep Arderiu. Mossèn Joaquim Masdexaxart, de Barcelona; En Joan Valentí i Feliu, de Blanes; Mossèn Alfons Calsina, Mossèn Alfons Ramírez, Mossèn
M. Garriga, Mossèn Joan Tarré, En Alexandre Ribó, En Victorià Seix,
En Santiago Buxó, En Josep M.* Bonet Garí, En Antoni Carbonell, En
B. Gili Roí ET. En I . Santacana, Na Isabel Granell, Na Emília Carpio, Na
Agna Lucas, Na Maria Gibert, Na Domènec Saritinyé, Na Concepció García, Na Teresa Bergay. Na Federica Bonay, Na Joan Pascual. En Eusebi
Daniel, En Joaquim Canals, En Joan Rovira. Na Manuela Ametlló de Piniés. Na Elisa Vàzquez, En Carles Pellicer, En Cristòfor Casanyé, En Fèlix
Gili, Na Mercè Nicolau, Na Mercè Carreras. Na Carme Hernàndez Na
Montserrat Carreras, Na Angeleta Arinyo, Na Neus Saura, Na Josepa
Baenesta. Na Pepeta Milà, Na Montserrat Bernardó, Na Maria Bernardó,
Na Antònia Lamarca, En Pere Mercadé, Na Àngela Julià. Na Montserrat
Guiu. En Miquel Mas, Na Agnès C. de Canals. En Lluis E. Pujol. Na Dolors Ferrer. Na Mercè Ricfol. Na Manolita Estapé. Na Mercè Ouínte,ro.
Na Elíssea Mirambell, Na Filomena Gamboa, Na Adela Gamboa, Na Mercè
Mora, Na Julià Mora. Na Isabel Bernardó. de Barcelona, .
COMITÈ E X E C U T I U :
Per l'Entitat iniciadora: Orfeó Mosgèn Cinto, En Joan Bartrés; Pels
Orfeons de Catalunya, En Florenci Cornet, de l'Orfeó Gracienc; Pels Chors
d'En Clavé, En Josep Madu,rell, de VUntó de Societats Chorals i Orfeons de
Clavé; Pels Mestres Directors, En Joan Lamote de Grignon; Per la Germanor d'Orfeons de Catalunya, En Joan Llongueras; Per la Premsa de Barcelona, En Josep Pasqual, Degà dels crítics musicals. Redactor de Bl Dia
Gràfico; Per les Associacions Musicals, En Jeroni de Moragas, de VAssociació de Música da Camera; Secretari, En Frederic Ratera.
Ja ho veieu, hi és tot Catalunya, hi són fins els nostres germans del
Nou Mon, hi és tothom que vos coneix. Però jo dec fer-vos remarcar encara la decidida i fèrvida adhesió dels chors que creà En Clavé, precursor
nostre.
Els chors i els Orfeons, flors d'un mateix jardí, fills d'una mateixa Pàtria, cantors d'unes mateixes harmonies i amb una mateixa llengua, deurien
ésser fruits d'un mateix arbre, cordes d'una mateixa arpa per tal que'n el
anhelat dia de la lliberació nostra al combat i al triomf sonés una sola veu,
bategués un sol cor i un sol fos l'himne nostre per damunt de les divisions
doctrinàries i de les cobejances humanes.
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Vet-aquí, poble, el nostre treball que havem realitzat ben voluntariosament i tant encertadament com havem concebut, fent constar l'ajut força
desinteressat, cal dir-ho, d'en Jaume Llongueras, sota la direcció artística
del qual s'han fet tots els presents que ara oferim. Remerciem a tots, la
benavolença amb que'ns han tractat i agrahim a la Premsa de Barcelona
la profussió que ha fet de les ideas i advertiments nostres".
Tan explícita i acurada Memòria fou agradosament escoltada i llargament aplaudida.
En Jeroni de Moragas, President de la Comissió de l'homenatge, va
parlar així:
"En el procés gloriós del renaixement definitiu de Catalunya, la tasca
constant, depurada i exemplarissima de I'ORFEÓ CATALÀ, hi te un lloc senyaladíssim, i dels més preeminents.
Tothom ho sab, i tothom ho sent en el fons de la seva consciència; no
som, per tant, nosaltres els qui ara aquí venim a descobrir-ho i revelar-ho.
però succeheix sovint que de tant dir-ho i de tant sapiguer-ho i de tant constatar-ho seguit, avui, i demà i cada dia, prenem com a cosa ja habitual i
perfectament natural aquesta actuació heròica de I'ORFEÓ CATALÀ, significada sempre no solament per la seva indiscutible i extraordinària valor artística, sinó també per la seva molt fonda valor ètica, i per la seva ferma
i sostinguda elevació espiritual, i oblidem, fins a cert punt, el gran respecte
que aquesta obra tant eminentment nacional deu inspirar-nos tot a hora, i el
deute constant d'admiració i d'amor, el deute de cooperació incondicional i
sincera, que te contret Catalunya, envers el Mestre. Millet i els homes que al
seu costat han creat i sostenen aquest meravellós ORFEÓ CATALÀ orgull de
nostra terra, que és pej- si sol un dels signes, i també un dels fets més reveladors de la nostra forta personalitat, del retorn viu a l'ànima de la terra, i
de l'ascensió espiriual de la raça catalana.
Per a renovar plens d'efusió aquest respecte i aquesta cooperació decidida, envers I'ORFEÓ CATALÀ, i els seus homes representatius i capdevanters.
celebrem avui aquest acte d'homenatge en el qual, gosaríem dir. hi és representada tota la Catalunya que pensa i estima, tota la Catalunya que canta
i espera, tota la Catalunya que treballa i lluita pel seu sagrat anhel de lliberació i de grandesa.
Amb aquest acte, volem deixar solemnement i perpètuament commemorada, la primera audició, entre nosaltres, de la magna "Passió de Nostre
Senyor Jesucrist". de Joan Sebastià Bach. que'ns fou oferta en aquest mateix Palau de la Música Catalana pel nostre mentíssim ORFEÓ CATALÀ el dia
27 de Febrer de 1921. data, que deu restar gravada en la memòria i també
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en el cor de tots aquells catalans que saben compendrer i estimar totes les
altes manifestacions de la nostra cultura i de la nostra espiritualitat.
Hn aquest temps d'ara ingrats i revolts, en mig dels quals l'home apar
ofegar-se i desaparèixer sots l'onada impetuosa i destructora, del més descarat i vil materialisme, l'actuació popular, l'actuació fervent, ininterrompuda,
i sempre ascendent de I'ORKEÒ CATALÀ, és d'una valor artística i educativa,
d'una valor estimulant, a l'ensemps que moral i social, indiscutible. Però el
fet concret d'aporta^ al nostre esperit de faisó tant esplèndida, tant complerta
i perfecta la "Passió de Nostre Senyor Jesucrist ", segons l'Evangeli de Sant
Matheu, aquesta sublim i piadosa i humanissima'concepció de Joan Sebastià
Bach, el gran geni de la Música, és d'una transcendència incalculable per
ajudar a refer i consolidar la perduda espiritualitat del poble.
No tothom, qui devia, ha copsat encara la t^ascendència d aquest fet, que
avui tenim l'honor de commemorar. Diem aixó, perquè fora hora ja de que
la Ciutat i els seus representants directes, després de l'admirable esfors realitzat i repetit, per I'ORFEÓ CATALÀ, de donapr en català, tota complerta, i tant
superbament interpretada, aquesta obra fonamental en la música i tant grandiosament ennoblidora i educadora dels sentiments humans es prenguessen com
a cosa seva, l'iniciativa de I'ORFEÒ CATALÀ i procuressin arrivés i es perpetués aquesta obra en el cor de Catalunya; donant-se cada any, instituïda
ja com una molt bella costum tradicional i sots els auspicis i la protecció
del municipi i les co|rporacions populars, en forma que pogués devenir accessible a la gran massa del poble i aduc destinant els beneficis, que sens dubte
s'obtindrien, a alguna finalitat benèfica, lo que contribuiria a donar encara
una més forta i positiva valor piadosa i espiritual a l'obra- No més així
podríem assegurar les audicions anyals d'aquesta concepció de Bach, grandiosament sublim, que una vegada començades no hem de consentir sien ininterrumpudes, perquè elles constitueixen ja sens dubte un aspecte essencialíssim de) viure i de l'ambient artístic i cultural de la Ciutat.
Tant debò, aquest acte ben merescut d'homenatge que celebrem ara pogués tenir el dó de remoure la consciència ciutadana, a fi de que la continuïtat
de les magnes audicions de Bach, donades per I'ORFEÒ CATALÀ, que son un
motiu de glòria i orgull per Barcelona i per Catalunya, quedés assegurada
d'una vegada pef sempre; i l'obra de Bach entrés a formar part, per voluntat de la Ciutat, de tot allò que contribueix molt poderosament a educar el
poble i a procura^-li una sòlida indispensable formació espiritual.
Mestre Millet! apòstol de la pietat i de l'art a Catalunya, ànima viva de
les magnífiques, inoblidables, audicions de la "Passió" de Bach... ORFEÓ
CATALÀ! amb tots els cantaires que'l formen i tots els Mestres que esbrosseu
esforsats i generosos el camí de la seva glòria; amb tots els que hi aportèu
entussiastes la vostra constant cooperació; artistes tots que amb motiu de les
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audicions immemorables de la "Passió" de Bach haveu juntat el vostre nom
dignissim al nom gloriós de I'ORFEÓ CATALÀ: rebeu l'homenatge cordialíssim i fervent, l'homenatge d'admiració i d'afecte, l'homenatge de gratitut
i entussiasme que, fent justícia al vostres mèrits i al vostre admirable esforç,
nombrosos catalans d'arreu de Catalunya vos tributém avui en aquesta festa
significada de la Ressurrecció del Senyor.
Volem que sia, el pedró commemoratiu, que deixem avui fresat en les
parets, ressonants de glòria, del vost,re Palau de la Música Catalana, el testimoni vivent que afirmi, davant les generacions actuals, i perpetuí en les generacions a venir, el gran respecte que sentim per la vostra ob^ra, tant abnegada, tant exemplar, tant allissonadora, i tant perfecte; i , sob^et >t, d'una
manera especial la primera audició de la magna "Passió", segons Sant Matheu, de Joan Sebastià Bach, que no solament per la valor intrínseca de
l'obra sinó també per la valor incomparable de la seva admirable execució i
interpretació, resta com una fita senyalada inoblidable de la nostra ascenció
cultural, espiritual i artística.
Volem que sia la medalla commemorativa que us entreguem a vosaltres,
els qui amb tant d'amor sapiguereu interpretar la més emocionant i colpidora
de les obres de Bach, penyora fidel de la gratitut que nombrosos catalans
sentim envers vosaltres i a l'ensems Has i signe que us uneix i per sempre
a tots, a fi de poguer continuar realitzant, sempre amb el mateix entussiasme,
i sempre amb la mateixa fe i amb el mateix amor, obres semblants.
Volem que sia el llibre d'honor, que a vos estimadíssim Mestre Millet i
al vostre ORFEÓ CATALÀ, (veu esplendorosa, veu ressonant, veu viva i amorosa de l'ànima Catalana) us endrecem, l'historial d'aquest acte, i el brevia,ri de la nostra fonda i siincera estimació i de la nostra admiració pregona.
Accepteu, Mestre Millet, qui sou el cap visible i l'ànima flamejant de
l'obra portentosa que realitza I'ORFEÓ CATALÀ, per ell i pe^ vos, i per tots
els qui us secunden, aquest homenatge, ben fervorós, que en nom de tots els
qui signen en aquest llibre d'honor us endressa la Comissió que tinc l'honor
de presidir. Ell es certament ben humil i ben modest davant la magnitut
de la vostra obra, però ell és al menys revelador de que nombrosos som
a Catalunya els que'ns trobem identificats amb el vostre ideal; els que som
sensibles al vostre esforç; els que tenim clara consciència del que significa
per Catalunya la vostra honrada i sempre lluminosa actuació
Molt del que és Catalunya, actualment, a vos, i al vostre ORFEÓ CATALÀ
ho deu.
Que el Senyor us beneeixi, i beneeixi la vostra obra en aquesta diada
d'avui, i us concedeixi a tots llargs anys de vida per a que pogueu laborar,
com fins ara, en aquesta acció tant noble d'espiritualitzar el poble, única
que, en definitiva, arrivarà tart o d'hora a deslliurar-lo".
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Llarga estona duraren els aplaudiments, que esclatareu amb entussiasme;
lins que el Mestre Millet s'aixecà per a respondre amb sa paraula sempre
amorosament germanívola, sempre sabiament apostòlica, sempre espiritual
i rica en els més preats dons de la intel·ligència i de la parla.
Així digué el Mestre Millet:
"Greu falliment fóra en mi no agrair aquesta manifestació solemne commemorant les primeres audicions donades a Catalunya de la "Passió de
Nostre Senyof Jesucrist segons Sant Mateu ", de Joan Sebastià Bach. Fóra
falta en mi el no agrair-la i el no expressar els meus sentiments, a vosaltres,
cors generosos, ara, en aquests moments en els quals en fets i en paraules
demostreu vostre entusiasme per les altes manifestacions artístiques.
Falliment fóra en mi, no agrair aquest acte vostre generós, perquè els
artistes no fantasiem bellesa sense el desitj de donar-la a fruir al pròxim;
i la paga més preuada per nosaltres és el ressò que la nostra ob^a artística
desperta en el públic a qui nosaltres fem ofrena de la nostra tasca. Quan
l'artista no veu comprès el seu treball, quan després que ell ha vibrat en la
sensació de bellesa, donant-la a fruir als demés, nos veu correspost per la
comprensió; quan el seu dolç patir en la bella obra no desperta el dolç fruir
en el auditori, li sembla que la seva obra no és acabada, que no lia complert
amb la finalitat de germanor taWKfBÚ que porta al fons tota obra humana, i
l'artista cau en el ma,rriment del dubte de si la seva obra és manca de bellesa
i per lo tant de la eficàcia de les formes creades per a reflectir el profond
sentit estètic.
Quan la tasca de l'artista no és de pura creació sinó de interpretació de
una obra d'altri i aquesta obra és de un geni eminent i una de les més
sublims de son estre creador, allavors la ^responsabilitat del intèrprete creix
a proporció del geni i de la sublimitat de la obra interpretada. I per això
en aquest cas l'aplaudiment i la lloança l'alegren donant-li senyal de la eficàcia de la seva dolça tasca.
La sublimitat del geni de Bacli i de la seva obra augusta, la "Passió
segons Sant Mateu", qui la pot prou alabar? Doncs, com ens atrevirem
nosaltres, o millor dit com jo, coneixent ma petitesa, vaig gosar empendrer
la direcció de les execuciones de ob,ra tant alta? Jo us ho diré: Primerament
fou per l'amor, per l'ubriagament del nèctar místic que regalima de la
música aquella; per aquella fe profonda, i pietat ingènua que'm corprenia i
em donava ànsies de rabeja,r-m'hi a pler, estudiant-la i fent-la estudiar als
altres; perquè cap obra d'art s'estima prou, ni es coneix prou fins que un s'hi
ha barallat per a dominar-la i fèrse-la pròpia; fins que aconsegueix enmotHar-la, vivificar-la en els elements que te disponibles. Allavors un la canta
tota; hi busca el sentit en sos més petits detalls fins que se la fa natura
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pròpia. Jo era petit per això; però l'amor, l'enamorament dóna empenta,
dóna ales i lo alt fa semblar baix i dóna llum i força. Segonament tenia
jo prou experiència dels medis que'm voltaven, del entusiasme dels nostres
choristes, de l'ajuda dels mestres companys meus, sobretot de l'amic Pujol
a qui es deu la seguretat i l'aplom dels nostres choristes en els grans chors
de la "Passió". Comptava amb el valer d'alguns solistes catalans de primer
qrde, un d'ells, sortit de la falda amorosa del nostre ORFEÓ, i que ha resultat, com tots sabeu, un Evangelista inimitable. Coneixia ei valer i el temperament dels nostres músics d'orquestra i sobretot sabia que si algun element ens faltava tenia un guia, un conseller, un procurador del qual en
podia esperar tot compliment a tota falta d'elements i a tota mancança pròpia ; aquest guia, aquest Mentor, era el Dr. Schweitzef. Sense el Dr. Schweitzer potser no hauriau encara gaudit de la "Passió" de Bach; a lo menys
la nostra execució hauria pecat de una menys sòlida comprensió de l'obraEll fou, el Doctor amic, (el germà, com ell s'anomena a nosaltres), qui ens
animà a l'estudi de l'obra, qui ens donà consells per a la seva interpretació,
com també ho havia fet anys enrera en l'audició de la gran Missa en si
menor. Per l i , ell s'oferí a buscar-nos tots els elements que'ns manquessin,
i ell mateix executar la part importantíssima d'orgue. En aquest moment és
just, justíssim que faci jo constar el nostre agraïment al gran crític de
Bach, al gran apòstol de la seva obra; a aquell home abnegat i benfactor,
el Dr. Albert Schweitzer. I heu's aquí com la part presa per mi en aquestes
audicions va quedant reduida a ben poca mida.
Començaren els treballs de traducció del text alemany els amics Pujol i
Gibert, aquest últim qui en aquests dos últims anys, amb son gran talent
ha continuat de una manera tant digna la tasca del Dr. Schweitzer. E l treball dels amics fou llarg i delicat, perquè si difícil és traduir en forma galana
un text extranger conservant tot el sentit de l'original, molt més ho és si
la traducció és de obra musical, havent d'ajusta,r-la al ritme melòdic sense
perdre res de les intencions espressives de l'autor. Aquesta dificultat creix
extraordinàriament si com en l'obra de Bach es tracta de un text evangèlic,
el qual reclama una traducció estricta de sentit i fins de paraules. En Pujol
i En Gibert vencereu magníficament totes aquestes dificultats fent-nos present de una traducció no solament fidel sinó també de una forma digna i
escaienta.
Un cop llesta la traducció vingué la gran guerra mundial la qual trencà
el projecte que teniem de fer una edició de pa,rtitura de cant i piano amb el
text català, que hauria servit per a tots els cantaires i que, posada a la venta
pública hauria servit per a la comprensió més profonda de la gran obra
entre la nostra gent catalana. La guerra també fou causa que l'estudi
s'en aplacés. No volíem donar-la sense la cooperació del Dr. Schweitzer,
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i aquest a causa de la desgràcia de la gran lluita del món. malgrat sos
desitjós, no podia comparèixer entre nosaltres. Per fi arrivà l'hora propícia
i començarem a treballar els chors i els solistes vocals, i allavors fou també
el començament del gran goig, el gran goig que dóna l'endinzar-se en el fons
de les obres sublims de l'art. Allavqrs fou l'admirar, l'estimar, el gustar,
l'enamorar-se. el trovar-se pres de l'encís, l'ubriagar-se en les profunditats
de tanta magestat, de tant recolliment místic, de tant cordialíssima pietat,
de tanta estupenda realitat en els recitats, de tanta grandesa i de tanta humilitat, de tanta noblesa augusta- En veritat us dic que hi ha moments
de goig en l'estudi de les obres sublims que no són mai igualats en les audicions públiques on l'artista difícilment se sustreu de l'ambient per a restar
del tot pur vivint la obra artística. Oh, aquells moments dels assaigs, de
l'estudi, que un trova el punt just, la realització somniada i s'hi entrega
amb cos i ànima; són moments que paguen tots els treballs i totes les fadigues.
I heu's aquí com tot gojant, preparant l'obra amb l'entusiasme dels cantaires choristes amb el valer i talent dels solistes distingits, més tart amb els
professors d'qrquestra de gran temperament, com són els nostres, alguns
d'ells solistes de gran mèrit, i també amb la cooperació, en els primers anys,
d alguns admirables artistes alemanys; rodejat jo de mestres ajudant-me i
de guies i consellers eminents especialitzats en el gran estil; heu's aquí. repetesc, com arrivarem a la primera audició de aquesta obra capdalt de l'art
de tots els païssos i de tots els temps, l'èxit de la qual ens complí el goig
que havia anat creixent en nosaltres a mida que l'obra anava preparant-se.
Ara vosaltres haveu fet vessar la mesura i fins haveu volgut generosament eternisar en certa manera. la nostra gesta. Jo crec que'Is artistes,
creadors o interpretes, som la gent que per lo que verament tenim d'artistes, mereixem menys l'elogi pels nostres trehalls. Nosaltres som els amants
de la bellesa, els enamorats de l'etern bell. Kn els moments que som artistes
som uns verdaders posseïts. La bellesa ve de Dalt. ve de Déu directament;
nosaltres, si de cas, tenim el mèrit de la humilitat en rebre-la, de deixarnos posseir; tenim fe en ella i som humils, som bons nois i ens deixem
encelar al goig inefable del Bell etern. Alabem a Déu. bon Déu, qui tast de
Cel ens dóna! Aquests vostres dons. estimats germans de Pàtria i d'art, ens
donen goig i alegria en aquest sentit, en el sentit que havent commogut els
vostres cors, sabem que havem estat humils a la gràcia de la Bellesa i sabem
que vosaltres també n'haveu sigut per a copsar-la de nosaltres; que també
cal humilitat per a pendre-la dels llavis dels artistes. T això ha fet de nosaltres amb vosaltres una sola unitat en el bell fruir. T per això, com us deia al
principi de mon pobre parlament, quan l'artista no's veu correspost per la
comprensió, quan el seu dolç patir en la bella obra no desperta el dolç fruir
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en qui l'escolta, li sembla que la seva obra no és acabada. Ara sabem nosaltres
que amb les audicions de la "Passió de Nostre Senyor Jesucrist, segons
Sant Mateu", de Joan Sebastià Bach, havem fet obra acabada. Gran és la
nostra alegria.
Gràcies donem-nos mútuament tots a l'una; i aquests dons i records i
penyores sien mostra perdurable del goig de uns i altres. Tot sia sobretot
a glòria del gran Bach, el gran posseïdor de la gràcia de la noble música.
A glòria d'ell la làpida commemorativa; aquestes medalles ens recordaran
a tots nosaltres executants, ens faran memòria per sempre més, de la fruició
de la gran obra, i tot ens perpetuarà en nostre cor l'agraïment més fondo a la
vostra generositat esquisida- Sobretot aquest àlbum magnífic on consten tots
els noms dels cantaires dels Qrfeons de Catalunya, precedits en les primeres
pàgines pels noms de la Mancomunitat Catalana i de l'Ajuntament de Barcelona, governs capdalts de nostra Pàtria, aquests noms dels cantaires germans nostres ens toquen el cor a nosaltres de I'ORFEÓ CATALÀ, perquè ells
signifiquen el que és cos de nostre cos i ànima de la nostra ànima.
A tots gràcies, els que haveu cooperat i assistit a n'aquest acte: governs
de Catalunya, Ajuntament del meu poble nadiu estimadíssim, autoritat
eclessiàstica dignament aquí representada, Orfeons germans estimats; societats chorals de qui nosaltres reberem l'exemple, chors d'En Clavé, geni del
chor popular en nostra terra, les obres del qual són eternes de joventut i
que perquè no's borrin del record nostre convé que'ls chors virils no desapareíxin i prenguin nova florida. Escoles de música, acadèmies i associacions
musicals, fonament de la nostra cultura artística; societats culturals, i sobretot als iniciadors de aquest acte, l'Orfeó Mossèn Cinto, humil i tant ardit
per l'amor. Déu us ho pagui; i finalment a aquesta comissió organitzadora
cordialíssima, de tot cor, gràcies.
Gràcies en nom de tots; de tots els artistes grans i humils, fins de aquella
mainada ditxosa que cantant 1"'Anyell puríssim" del gran choral primer,
hi feia tant d'artista com aquest vostre agrait, qui mai podrà oblidar vostra
generositat."
Quan aitals paraules foren finides, l'auditori tot, qui en escoltar-les havia
mostrat amb son profund silenci sa vera complaença, romangué llarga
estona dret i victorejant al Mestre, imperant sa ovació clamorosa.
Després el Vice-Presídent de I'ORFEÓ CATAI.À, En Vicens de Moragas,
digué, que en absència d'En Joaquim Cabot, allunyat de Barcelona aquells
dies, es faria ressò dels sentiments presidencials í col·lectius de l'Entitat,
per qui amb goig parlava.
Dedica fervoroses paraules al sentiment de germanor que ha aplegat a
tots en aquell acte d'homenatge a En Millet, i els seus orfeonistes.i diu que
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els socis de I'ORFEÓ CATALÀ que no són orfeonisíes també hi volen ésser en
aquell sentiment de respecte i admiració envers l'ob.ra acomplida; enllaça el
moment actual de l'Al·leluia que entonen els campanars per- la Pasqua de
Resurrecció amb el "Laus Deo", que signa la llosa descoberta i regracia efusivament a tots, aquella solemnial manifestació d'admiració per l'execució
perfecta de la grandiosa i monumental ob^a de Bach.
Apaibagats els aplaudiments, el representant de l'Alcalde i Ajuntament
de Barcelona, En Joaquim Degollada, digué ílambé belles paraules1. Començà fent observar com les campanes de la veïna església brandaven, commemorant la Resurrecció del Senyor, i dins d'aquella sala els cors de gran
nombre de catalans glatien d'admiració i entussiasme per l'execució meravellosa que En Millet y el seu ORFKÓ CATALÀ han fet de la grandiosament
admirable "Passió" de Joan Sebastià Bach.
Afegí que ell, representant en aquell moment a la ciutat, havia d'ajuntar
la seva veu al chor de lloances.
La tasca d'En Millet i la d'aquest ORFEÓ — digué, — glòria de la ciutat
i de tot Catalunya, si en tots moments és prou interessant, avui ho és molt
més, per ésser acomplida en aquests moments de pertorbació social; és com
un bàlsam que hom desfila damunt les ferides que la impietat i el materialisme han fet en el cos social. (Aplaudiments.-)
Afegí els següents mots: "He escoltat a En Jeroni de Moragas quan fei?
aquella molt justa excitació i prometo fer-me'n ressò dins de l'Ajuntament,
perquè pugui consolidar-se la continuïtat de les audicions anyals d'aquesta
obra, una de les més culminants del geni musical.
Jo, en nom de la ciutat, em complasc en felicitar a En Millet i a aquest
ORFEÓ CATALÀ, que són honra i glòria de la nostra Barcelona; que és una
de les preuades joies artístiques que ens envanim en mostrar a tots els
estrangers que visiten la ciutat."
I en mig de l'ovació que coronà ses paraules el representant de la Ciutat,
en nom de Barcelona, abraçà efusivament al Mestre Millet.
En Joan Vallès i Pujals va dir que, a l'aixecar-se a parlar, ho feia en
representació de la Mancomunitat de Catalunya, i aquesta — afegí — representa en aquest acte a tots els catalans, els noms dels quals no s'han llegit; la
de tota aquesta Catalunya que espera ansiosa l'hora de la seva completa
alliberació. En vosaltres. ORFEÓ CATALÀ i Orfeons de Catalunya — digué
també, — per damunt de la vostra tasca, hi veiem l'aspecte patriòtic. Canteu, que el poble que canta és digne de la seva llibertat. Cantant el poble
adquireix un grau de cultura que l'engrandeix; vosaltres prepareu l'hora
de la Catalunya gran i deslliuradora.
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Ressonant encara els aplaudiments, En Frederic Ratera, en nom de la
Comissió, féu remesa al Mestre Millet de la medalla d'or, bella obra artística, en la qué hi ha el bust de Bach i la data del 2 7 de Febrer de 1 9 2 1 ,
projecte d'En Jaume Llongueras i execució d'En Ramón Sunyer, obra que
fa honor als dos artistes, i després, l'Àlbum, que, signat per tots els orfeonistes de Catalunya, dediquen al mestre com a penyora i record del present
homenatge.
Mentre les aclamacions es repetien, es van remetre aixímateix medalles
d'argent sobre daurat als altres mestres, d'afgent als solistes i de bronze als
orfeonistes.
Després, com no hi ha més sublim expressió pels sentiments que el cant,
i com I'ORFEÓ tenia una joiosa necessitat d'expressar el seu coral agraïment,
per tants afectes i bondats, desfermat aqueix anhel d'expressió per la batuta suggestionant del Mestre, i secundats germanívolament els choristes de
I'ORFEÓ CATALÀ per l'Orfeó Mossèn Cinto, tot aquell conjunt entonà el
"Cant de la Senyera" com un "Hossanna!", als qui venien a honorar la
santa pe1rseverància; com un "Al·leluia" ressonant que agermanava tots els
cors, tots els sentiments i totes les voluntats.
I encar "Els Segadors", cantats a l'unissò per tots els orfeonistes i
concorren,ts, Wborats d'entiisi(asme, foren el segell característic amb que
nostres profundes emocions es manifestaren.
I així finí aquella diada de glòria que la benevolença i afecte d'uns bons
catalans volgueren fer doblement gloriosa.
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Obra del «Cançoner
Popular de Catalunya»
CONCURS D E 1922
V E R E D I C T E
Premi de 1.000 pessetes al recull de cançons populars catalanes, inèdites i no premiades en cap altre concurs, o variants de les ja conegudes,
que per sa importància en qualitat i quantitat en sia mereixedor a judici
del Jurat.
No s' adjudica.
Dins aquest tema s'adjudiquen els següents premis:
6oo PESSETES al recull núm. 2 7 : "Cançons de Catalunya nova. Lema: A la
^emor dels Nogueres".
500 PESSETES al recull núm. 2 5 : "Cançoner de Sant Feliu de Paliarols.
Lema: Le la dèu pura".
5 0 0 PESSETES al recull núm. I I ! " E l Cançoner de la terra. Lema: Pa de
casa".
4 0 0 PESSETES al recull núm. 5 : "Cançoner general comarcal del Ripollès..
Lema: Una cançó vui canta,r, una cançó nova i linda...".
Demés són concedits els segments accèssits:
2 0 0 PESSETES al recull núm. 1 7 : "Aplega de cançons populars catalanes.
Lema: Lloada sia la Verge de Montserrat".
150 PESSETES al recull núm. 1 5 : " Del Cançoner del Collsacabra i altres cançons. Sense lema".
100 PESSETES al recull núm. 3 : " Recull de cançons populars Icatalancs.
Lema: Fruit de mes excursions folklòriques".
75 PESSETES al recull núm. 2 9 : "Cançons populars catalanes. Lema: Populus, qui creabitur, laudabit Dominum. Ps. Cl, 1 9 " .
75 PESSETES al recull núm. 2 6 : "Cançons populars catalanes. Lema: Les
velles cançons, dolces i belles".
75 PESSETES al ,recull núm. 21 : "Recull de cançons populars. Lema: Cantar
és viure".
75 PESSETES al recull núm. 1 2 : " E l Cançoner humil. Lema: Clavell de
pastor".
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al recull núm. 8: "Cançons. Lema: Jo no sé si pot haver-hi
al món un goig més gran i més pur que el de sentir plenament una cançó
de la terra. — Joan Llongueras".

50 PESSETES

al recull núm.
celona és cançó bona".

50 PESSETES

22:

"Folklore barceloní. Lema: Cançó de Bar-

al recull núm. 1 6 : "Recull de cançons populars valencianes.
Lema: Fem reviure l'atavisme sa".

50 PESSETES

5 0 PESSETES

al recull núm.

2:

"Cançons populars. Lema: Flaires munta-

nyencs".
al recull núm. 2 3 : " Cançons populars catalanes. Lema: Una
cançó vull cantar...".

5 0 PESSETES

al recull núm. 2 0 : Recull "Cançons populars catalanes. Lema:
Rememorant els nostres avis".

50 PESSETES

al recull núm.
Lema: Bona llavor".

50 PESSETES

18:

"Col·lecció de cançons populars catalanes.

al recull núm. 2 4 : "Petit recull de cançons. Lema: Floretes de
ma terra".
PESSETES al recull núm. 7 : " Cançoner monogràfic comarcal del Ripollès.
Goigs. Lema: Socorreu los quins reclamen, glqriós Sant Bernabé".

25 PESSETES
25

Premi de 5 0 0 pessetes al recull de ballets, danses i comparses populars
catalanes, inèdites i no premiades en cap altre concurs, que per sa importància en qualitat i quantitat en sia mereixedor a judici del Jurat.
No s'adjudica.
Dins aquest tema són concedits els següents accèssits:
al recull núm. 2 8 : Danses ,religioses de Moià, de Morella i
d'Olot. Lema: Dulcis amor Patriae".

75 PESSETES

al recull núm. 1 : " Recull de ballets, danses i comparses populars
catalanes. Lema: Per ma nació".

50 PESSETES

al recull núm. 6 : "Cançoner monogràfic comarcal del Ripollès.
Balls. Lema: Els anyerons si n'eren dos".

50 PESSETES

Premi de 250 p e s s e t e s al recull més abundós i important de cants i
cantarelles d'infants i jocs infantils amb tonada, inèdits i no premiats
en cap altre concurs, o variants dels ja coneguts.
S'adjudica al recull núm. 1 3 : "Tonades infantils. Lema: Caragol treu
banya".
Demés són concedits els següents accèssits:
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PESSETES al recull núm. 1 0 : " 1 3 5 cants i cantarelles d'infants i jocs infantils amb tonada. Lema: De quan jo n'era petitet".

al recull núm. 3 0 : "Jocs d'infants. Lema: Ex ore infantium
perfecisti laudem. Ps. V I I I , 3 " .

25 PESSETES

Premi de 250 pessetes al recull més abundós i important de tocades i
crides típiques i tota mena de música popula,r que no siguin cançons,
danses o ballets i siguin inèdites i no premiades en cap altre concus, o
variants de les ja conegudes.
S'adjudica al recull núm. 9 : " 7 0 tocades i crides típiques. Lema: Tantus labor non sit casus".
Demés és concedit un accèssit de 150 PESSETES al recull núm 1 4 : "Baladrers barcelonins. Lema: Qui no crida no ven".
Els autors dels reculls premiats o distingits amb accèssit, enviaran còpia de la primera peça de cada recull (música i lletra) acompanyada de llur
nom i residència, al Secretari de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, En Joan Puntí, Prev., a I'ORFEÓ CATALÀ (alt de Sant Pere 13).
Els premis i accèssits seran satisfets pel Sr. Tresorer de I'ORFEÓ CATALÀ
dintre'l mes següent a la publicació del present Veredicte. En el cas d'ésser
dos els autors d'un recull distingit, el premi o accèssit els serà entregat
col·lectivament.
Els reculls premiats o distingits amb accèssit queden de propietat de
l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, al qual seran incorporats en tot
« en part i en la disposició i forma que convingui a l'esmentada Obra. Les
peces de cada recull portaràn dins el Cançoner el nom de llur col·lector.
Els reculls no premiats seràn retornats a llurs autors dintre el mes següent a la publicació d'aquest Veredicte, mitjançant presentació del lema
i la primera peça del recull.
Pel "Centre Excursionista de Catalunya", Agustí Duran i Sampere.—
Per 1'"Institut d'Estudis Catalans", Jaume Massó i Torrents. — Per 1"'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya", Tomàs Carreras i Artau. —
Per T'Obra del Cançoner Popular de Catalunya", Rafel Patxot i Jubert;
Lluís Millet; Francesc Pujol.
Barcelona, i . " de maig de 1923.
JOAQUIM CABOT,

PASQUAL BOADA,

Presider.t de l'Orfeó Catalü

Secretari de l'Orfeó Catalií
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MUSICALS

Rabell

i

Cibils

Vda. Romaguera
C o n c u r s 2.°" :: A n y 1921
Tercera i última Convocatòria

L'ORFEÓ CATALÀ de Barcelona endreça als compositors
catalans el present

CARTELL
Publicat en primera convocatòria en la mateixa data en 1921, i en segona en 1922.
a la millor composició per a solistes vocals, chors
i orquestra, o pejr a chors i orquestra solament, si l'assumpte escullit no
permet l'empleu de solistes, en una o vàries parts i d'una duració mínima
total de quaranta minuts, sobre text català. Els compositqrs poden amb
tota llibertat emprar qualsevol de les fqrmes conegudes amb els noms
d'oratori, cantata, poema, llegenda, etc, o qualsevol nova forma que la
inspiració els suggereixi, essent indiferent també que el caràcter de l'obra
sia religiós o profà, mentres no sia anti-religiós ni immoral. En igualtat
de qualitats musicals, serà preferida l'obra de majors qualitats literàries.
Acompanyarà a cada partitura una reducció per a veus i piano.

PREMI DE 6,000 PESSETES

Per a donar idea de l'amplitud de criteri en què es basarà el present Concurs, esmentem a continuació algunes obres d'autors, formes i temes ben
diversos i de totes èpoques, l'estudi de les quals podrà servir als compositors,
no per a imitar-les servilment, sinó per a orientar-se i cercar formes noves
dintre la immensa varietat que el genre permet.
BACH. Cantates religioses. Cantates profanes. Qratoris. — H ^ N D E L .
Cantates i oratoris. ( B l Mesies. Israel a Egipte. Judes Macabeu. Oda Ceciliam, etc). — HAYDN. Les Estacions. L a Creació. — BEETHOVEN. Crist en
el Montolivet. — SCHUMANN. Faust (escenes del poema de Gcethe). E l pelegrinatge de la rosa. E l paradís i la Peri. — BERLIOZ. L a infància de Crist.
— CÉSAR FRANCK. Les Béatitudes. Psyché. — TINEL. Franciscus. Godoleva.
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— BRAHMS. Un rèquiem alemany. — RLGAR. E l somni de GeronJius. Els

Apòstols, etc, etc.
Els compositors que concorrin al present Concurs han d'ésser fills de
terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València. Rosselló, etc), o
han de tenir, quant menys, deu anys de residència en alguna de les encontrades on es parla la llengua nostra. L'ORFEÓ CATALÀ podrà exigir dels
autors premiats la documentació neces?ària per a justificar aquesta condició.
Les composicions no hauran d'ésser escrites de mà dels mateixos autors,
sinó de copista, procurant en elles la major claretat.
En cas de publicar-se la composició mereixedora del p^emi del present concurs, serà obligatori estampar, en el lloc més escaient, que l'obra
ha estat premiada en els Concursos Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, devent-se aiid mateix precisar l'any corresponent.
L'ORFEÓ CATALÀ es ,reserva el dret de publicar aquelles composicions
premiades que be li sembli, retenint del producte de la llur venda les despeses
de publicació, i deixant a benefici dels autors els rendiments successius.
L'ORFEÓ CATALÀ es reserva el dret de fer executar, sempre que vulgui,
les composicions premiades, els manuscrits de les quals passaran a formar
part del seu Arxiu-Biblioteca i en cap cas podran sortir-ne. Si l'autor d'alguna
de les obres premiades ne desitja còpia. I'ORFEÓ CATALÀ la farà treure, essent-ne la despesa a càrrec de l'autor.
L a propietat de les obres premiades queda a favor de llurs autors.
Es potestatiu del Jurat el deixar d'adjudicar el premi, en tot o en part.
per raó del magre valer de les obres presentades.
Les composicions, que hauran d'ésser rigorosament nnèdites, s'enviaran
a I'ORFEÓ CATALÀ (carrer Alt de Sant Pere, 13) a nom de Joan Salvat, Secretari dels Concursos Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, i cada una
d'elles portarà un lema.
T E R M E D'ADMISSIÓ: Fins per tot el dia 31 de desembre de 1923.
El veredicte del Jurat es farà públic el dia 8 de maig de 1924.
Per a conèixer els autors premiats quan es publiqui el veredicte del Ju,rat,
aquest demanarà l'enviu d'uns quants compassos de la composició premiada,
acompanyats del nom i residència del guanyador del premi. Els autors premiats seran degudament convocats a recollir els premis en una data compresa dintre dels tres mesos següents a la publicació del veredicte. Els compositors que, en circumstàncies normals i havent estat convocats per tres
vegades no es presentin a recollir els premis dintre els tres mesos senyalats,
s'entendrà que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es retornaran a llurs autors durant els tres mesos
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següents a la publicació del veredicte, mitjançant la presentació del lema i
els sis primers compasos. Les que no es retirin durant dit terme, I'ORFEÓ
CATALÀ es desentén del compromís de guardar-les.
Formen el Jurat els mestres següents:
LLUÍS M I L L E T (designat per

I'ORFEÓ CATALÀ). — LLUÍS ROMEU,

P,re-

vere (designat per En Rafael Patxot i Jubert). — ANTONI NICOLAU (designat per l'Escola Municipal de Música).
Barcelona, 8 de maig de 1923.
JOAQUIM CABOT,
President de l'Orfeó Català

PASQUAL BOADA,
Secretari de l'Orfeó Catal*

Orfeó Català
LA PASSIÓ DB NOSTRE SENYOR JESUCRIST SEGONS L'EVANGELI
DE SANT MATEU. DE JOAN SEBASTIÀ BACH

Un jove músic de 20 anys: En Fèlix Mendelssohn, desenterrà, com ja és sabut,
la Passió segons St. Mateu, de J. S. Bach. que hom tenia oblidada... I ofrenà una vibrant interpretació de l'obra admirable del vell Cantor, als aficionats de Berlín. Hn
realitzar, Mendelssohn, la bella gesta, topà, de moment, amb l'opinió, ben contrària a
la seva, respecte els mèrits de l'esmentada Passió, de la majoria dels músics (ifinsde
grans músics!) que el voltaven. Mendelssohn, però. sentia que tenia raó. Per a ell, la
partitura autògrafa del vell Bach, que ell havia llegit, estudiat, de la qual es servi,
d'altra banda, per a l'execució remembrada, i que trobà a la Biblioteca de Berlín, contenia altra cosa que fórmules ja velles, caduques i dignes d'ésser menyspreades. Es
innegable que el jove músic tenia raó.
Des de l'execució que dirigí Mendelssohn (era això l'any 1829) hom ha anat
estudiant l'obra de Joan Sebastià Bach i ultra la Passió segons Sant Mateu, tots
els públics de les grans ciutats coneixen avui alguna de les Cantates del vell mestre,
el seu Magnificat, els Motets, la Missa en si menor, etc. Ara bé: I'ORFEÓ CATALÀ.

sota el guiatge amorós d'En Lluís Millet. i amb la col·laboració dels altres mestres i
dels infadigables i coratjosos choristes, ha ofrenat, ja més d'un cop, al públic de la
nostra ciutat, algunes de les obres cabdals que acabem de citar. La Passió segons Sant
Mateu va fins esdevenint-nos familiar — gairebé com a Alemanya, on es canta tots
els anys — i enguany l'hem tornada a sentir. En Millet en dirigí dues execucions, que
s'efectuaren els dies n i 18 de març. Aquesta vegada, les susdites execucions tingué-
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ren lloc a la tarda i l'obra de Joan Sebastià es donà en una sola sessió. Es suprimiren
algunes àries i pàgines no essencials, i així, fins el públic no barceloní pogué assistir
al Palau, amb facilitat. I tothom pogué gaudir de l'obra sincera, genial, del vell Cantor.
Aquesta vegada, els executants foren els següents:
Solistes vocals: Andreua Fornells (àries); Concepció Callao (àries): Emili Vendrell (Evangelista, àries); Ricard Fusté (Jesús); Santiago Cortadella (àries, Caifàs,
Pilat); Àngela Esquerdo (i.* serventa); Pilar Roca (2.a serventa); Josep López (Judes); Ramon Crespo (Pere).
Solistes instrumentals: Cassià Carles (oboè); Giordano Giordani (oboè); Esteve
Gratacòs (flauta); Eduard Toldrà (violí).
Grans orgues: Vicents M.' de Gibert.
L'obra de Bach sorgí un cop més plena d'unció. En Millet suggestionà l'orquestra,
els solistes, els choristes. I l'emoció dels que escoltaven fou pregona...
Vulgui Déu que la Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons l'Evangeli de Sant
Mateu, de Bach, esdevingui entre nosaltres ja familiar, talment com a Alemanya.
Avui són més que mai necessàries aquesta mena d'audicions. Elles ens aconsolen,
ens alliberen de la prosa que ens volta i ens fan pensar que hi ha hagut artistes que
s'han preocupat, tanmateix (i això de faisó humil), d'altra cosa que... de timbres,
harmonies i ritmes curiosos.
F. LL.
EXCURSIÓ ARTÍSTICA A GIRONA
Per a donar major solemnitat a la inauguració del Teatre Albèniz. que acaba de
construir-se a Girona, els seus propietaris invitaren I'ORRFEÓ CATALÀ a donar-hi un
concert.
La Junta i la Direcció artística de I'ORKEÓ acceptà l'oferta amb especial gust ja
que es tractava, en primer lloc. d'honorar la memòria del gloriós mestre català Isaac
Albèniz, que tant havia demostrat en vida estimar la nostra institució, i, així mateix,
proporcionar unes hores d'esbarjo als nostres choristes.
La inauguració de l'esmentat Teatre Albèniz fou senyalada per a] diumenge 15
d'abril, i en el tren de les y'^o sortiren les tres seccions del Chor acompanyades de la
Junta Directiva, Mestres i alguns amics de I'ORFEÓ, ocupant quatre vagons que la
Companyia del Ferrocarril havia reservat per a nosaltres.
L'expedició arribà a Girona a les ii'so, i tot seguit la presència dels orfeonistes
a la ciutat dels tres rius. hi donà una animació especial, perquè arreu se'n trobaven
colles: al cim del campanar de la Catedral, a dins de la superba nau del temple, admirant les v->,lors arquitectòniques i sumptuàries; als terraplens de Sant Feliu i Sant
Pere dels Galligans, a les històriques muralles, a la grandiosa i esplèndida Devesa,
per tot hi havia orfeonistes admirant les belleses artístiques i naturals de l'antiga ciutat.
El mestre Millet, la Junta Directiva de I'ORFEÓ i bon nombre d'orfeonistes i acompanyants, oïren missa en la milenària església romànica de Sant Pere dels Galligans,
essent el celebrant nostre distingit amic Rvnt. Mossèn Padrós, el qual acompanyà
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des de Barcelona, i després visitaren el museu arqueològic instal·lat en el
magnífic claustre.
Al migdia els orfeonistes es repartiren en tres fondes diferents, i en havent dinat
el mestre Millet i altres companys de I'ORFEÓ visitaren el Centre Catalanista,, essent
afectuosament saludats per don Agustí Riera i nombrosos amics del Centre.
A la tarda es donà el concert al Teatre Albèniz situat a l'Eixampla de la ciutat.
El nou teatre és espaiós, amb pati i primer pis, que tenen la cabuda d'uns dos mil
concurrents.
Les línies arquitectòniques i decoració són elegants i sòbries. Té una certa semblança amb el Teatre Tívoli de Barcelona.
A la primera part I'ORFEÓ desgranà el següent programa: E l cant de la Senyera,
Millet; E l rossinyol (sopran sol: senyoreta Fornells), Mas i Serracant; Cançó del
borratxo (tenor sol: senyor Samsó), Cogul; L a mal niaridada, Pérez Moya; Muntanyes regalades, Sancho Marraco; L a Dama d'Aragó (sopran sol: senyoreta Fornells),
Millet; L e s bèsties al Naixement (nadala), Pérez Moya; L a nina bella, Pérez Moya;
L a filla del marxant, Cumellas Ribó; L a Mare de D é u (glosa de la cançó popular),
Nicolau; Empordà i Rosselló, Morera. Hi hagué molts aplaudiments, repetint-se L e s
bèsties al Naixement, i el mestre Millet i també els solistes, foren ovacionats.
Els propietaris del Teatre van fer ofrena d'una esplèndida corbata de seda color
verd fosc que entre aplaudiments fou posada al cim de la Senyera.
A la segona part la secció d'homes va cantar: L e s flors de maig, Clavé; Negra
sombra, Montes; Sant dilluns, Otto; les tres composicions foren molt aplaudides; interpretant-se tot seguit per les tres seccions: Les campanes de Nadal, Comes; E l Noi de
la Mare, Nicolau; Un miracle de Sant Ramon, Kurt Schindler; Ocellada, Jannequin.
Els aplaudiments foren abundoses i en acabar la darrera peça esclatà una ovació llarguíssima.
Ens plau fer constar que amb motiu d'aquesta visita a la ciutat de Girona el patrici En Narcís Pla i Deniel, ex-diputat a Corts per aquell districte i candidat nacionalista en les properes eleccions generals, va remetre al mestre Millet 500 pessetes,
per a fer un obsequi als orfeonistes.
I'ORFEÓ
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Jocs Florals
(Festa de la Poesia i de la Música)
Organitzats per r"Orfeó Reusenc".
ANY I
VEREDICTE
Ultra els deu premis literaris primers, s'han concedit els següents:
PREMIS MUSICALS:
XI.

ofertes per l'Excm. Ajuntament de Reus. No s'adjudica.
Accèssit de 150 pessetes, a la nuïn. 53, "Marxa catalana"; Lema: "Per a concert."
XII. Cinc centes pessetes, ofertes per D. Evarist Fàbregas Pàmies, a la núm. 15,
"El moliner"; Lema: "Retorn."
XIII. Cinc centes pessetes, ofertes per un admirador de l'Orfeó. No s'adjudica.
Accèssit de 250 pessetes, a la núm. 22, "Els gegants de Reus"; Lema: "Festa
de Sant Pere".
XIV. Dues centes cinquanta pessetes, ofertes per D. Eduard Recasens; a la núm. 28,
"Dissabte de Glòria"; Lema: "Campanes al vol."
Accèssit de 100 pessetes, a la núra. 23. "Pirinenca"; Lema: "L'estany".
XV. Dues centes pessetes, ofertes per Orfeó Reusenc. Es concedeixen 100 pessetes
a la cançó núm. 27, "Les tres xiquetes"; Lema:: "Cantem cançons."
XVI. Cent pessetes, ofertes pels Pomells de Joventut "Bona Llevor" i "Misericòrdia", de Reus; a la núm. 30. "Salve Regina"; Lema: "Misericòrdia."
Accèssit de 50 pessetes, a la núm. 52, "Salve Regina"; Lema: "Misericòrdia."
XVII. Objecte d'art, ofert per l'Associació de Concerts de Reus; a la núm. 33, "Tres
cançons"; Lema: "Ramells de flors."
Tres centes pessetes,

Ciutat de Reus, Diada de Pasqua Florida, de 1923.
Lluís Millet, President; A. Porta Pallisé, Vice-president; Joan Llongueras, Estanislau Mateu, Josep Maria Domingo, Pvre. i Joan Cachot, vocals; J . Banús i Sans, Se-

cretari.

ADVERTIMENTS :
La festa tindrà lloc, el dia 10 de juny proper, a les cinc de la tarda, en el Teatre
Circo, galantment cedit per la Societat "El Circulo".
Els autors premiats hauran de presentar-se personalment a recollir el premi, en
la festa.
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Algunes de les composicions musicals seran dites en el solemníssim acte, per l'Orfeó Reusenc, dirigit pel seu mestre, N'Estanislau Mateu.
Els autors de les composicions musicals, que han sigut objecte de distinció, serà
precís que acreditin llur personalitat enviant abans del dia 15 de maig vinent, al Secretari del Jurat, els vuit primers compassos de la composició, acompanyant el lema
i el nom, així com la seva adreça.
Els no premiats podran recollir les seves composicions, durant els 30 dies següents al de la celebració de la festa, presentant el lema i els vuit primers compassos,
a la secretaria de l'Orfeó Reusenc.

Festa de la Poesia i de la Música
ANY I I I
ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIO CATALANISTA DE
GRACIA I L'ORFEO GRACIENC
Les entitats organitzadores d'aquesta Festa, fervents entusiastes de les glòries de
la nostra pàtria, conviden als poetes, prosistes i compositors de Catalunya a pendre
part a la Festa de la Poesia i de la Música, la qual tindrà lloc el dia 30 de setembre.
CARTELL
Demés-de deu premis literaris, s'ofereixen els següents
PREMIS MUSICAIS:

I.
II.
III.
IV.
V.

Ofertes per l'Excm. Ajuntament a la millor glossa d'una
cançó popular a cinc o sis veus mixtes.
Cinc centes pessetes. Ofertes per la casa Matas i Companyia a un chor a quatre
veus d'home.
Quatre centes pessetes. Ofertes per l'Orfeó Gracienc, a la millor sardana per a
chor mixte, a sis veus com a màximum.
Quatre centes pessetes. Ofertes per la casa Ibèria Musical al millor chor original, a cinc veus mixtes, que no sigui de difícil execució.
Dues centes pessetes. Ofertes pels regidors per aquest districte senyors Nadal.
Sansalvador, Tusell i Tusquets, al millor ramellet de cançons a ma veu, per a
infants, compreses dintre l'octava de do i que puguin ésser cantades sense
acompanyament de piano.

Cinc centes pessetes.
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Ofertes pel senyor En Fèlix Escalas, Diputat de la Mancomunitat, i pel senyor En Josep Cirera i Escalas a la millor cançó a dues veus blanques amb acompanyament de piano.
VII. Cent pessetes. Ofertes pel Circol Artístic a la millor cançó o melodia amb text
propi per a ésser cantat per una dona.
VIII. Cent pessetes. Ofertes pel senyor En Francesc Vilumara als dos o més cants
espirituals, a una veu, amb acompanyament d'harmònium o orgue.
IX. Cent pessetes. Ofertes pel Gremi Català de Propietaris i Industrials, i un amant
de l'Orfeó, a la millor sardana per a cobla d'onze instruments.
VI.

Cent pessetes.

CONDICIONS :

S'exigeix amb tot rigor que les composicions siguin inèdites i no estar copiades
per mà del propi autor, sinó de copista.
En les obres en que hi hagi text, seran preferides, en igualtat de mèrit, aquelles
en que la lletra tingui més valor literari.
De totes les obres que es presentin a concurs, es donarà preferència a aquelles que
portin una més remarcable catalanitat
L'Orfeó Gracienc es reserva el dret d'estrenar les obres premiades dintre els sis
primers mesos després de celebrada la Festa; proposant-se, no obstant, executar-ne
la majoria el dia del repartiment de premis.
Els autors que resultin premiats, en publicar-se el veredicte hauran d'enviar, amb
la jnajor brevetat, els primers compassos de llur composició, acompanyant-hi el nom
i l'adreça corresponent.
Els autors no premiats podran recollir llurs composicions dintre el terme de tres
mesos després de celebrada la Festa, presentant per identificar llur personalitat, els
cinc primers compassos de llur composició.
La Casa ofertora del premi quart es reserva la propietat d'edició de l'obra que
resulti premiada, renunciant a tot allò que representin drets d'autor.
De les composicions dirigides al tema vuitè seran preferides aquelles que estiguin
fonamentades en modalitat gregoriana.
Totes les composicions han de dirigir-se a nom del Secretari del Jurat, al domicili de l'Orfeó Gracienc (Maragda, 27 i 29), i seran admeses fins tot el dia 15 de juny.

JÜÏAT MUSICAL: Josep Barberà, Josep Cumellas i Ribó, Mn. Francesc Baidelló i
Antoni Català (Secretari).
Barcelona (Gràcia), març 1923.
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Catalunya
BARCELONA

GRAN TEATRE DEL LICEU.-La temporada de primavera que començà el
dia 31 de març terminà el 23 d'abril, havent-se donat 15 funcions de nit i 4 de tarda.
La funció inaugural coincidí amb l'estrena de l'òpera en 3 actes Marianela, composta pel mestre Jaume Pahissa sobre un llibre castellà dels germans Quintero, basat
en la coneguda nevoHa del mateix títol de Pérez Galdós. Aquesta vegada cal atorgar
a l'Empresa el més franc aplaudiment per haver honorat dignament l'obra d'un músic de casa amb una presentació força cuidada i una interpretació de les més lloables. Reconeixem així mateix en el mestre Pahissa un coneixement més cabal del
teatre que li ha valgut ara els sufragis generals del públic. Si be Marianela no ofereix una estètica ben definida, decantant-se mellor vers l'òpera italiana de la passada
centúria que no vers les fórmules modernes, en conjunt deixa una impressió més
agradable que les obres precedents del mateix autor representades en el propi teatre.
Si el primer acte per la seva inspiració fàcil i els seus efectismes ha frapat el públic,
a nosaltres ens plau molt més l'acte darrer, en les escenes finals sobretot, on la intensitat dramàtica de la seva música respira una sinceritat digna del major elogi; no
convencent-nos tant les escenes culminants de l'acte segon (quan Pau veu per primera vegada la llum), malgrat les intencions laudables de l'autor. Si un retret li hem
de fer a n'En Pahissa és l'haver utilitzat algunes cançons populars catalanes íntegrament, com son la Cançó del lladre, E l mariner i Mariagneta, falsejant el color local
de l'acció. Aquesta, podia traspassar-se a qualsevol indret de Catalunya, i no fent-ho
així per què no recorria el músic al folk-lore de les regions del Nord d'Espanya, on
no hi manquen tonades espressives i del gust més delicat? Esperant-ho així, la festa
popular del tercer acte va defraudar-nos bon xic. De totes maneres reconeixem la
superioritat de Marianela sobre la Morisca, del mateix autor, i desitjem que aquest
trobi ja la via definitiva que el condueixi, fermament orientat, a una personalitat del
tot definida.
Els intèrprets principals de Marianela foren les senyores Dahmen i Velàzquez i
els senyors Nadal, Sarobe i Olaizola. Tots ells es distingiren en els seus respectius
papers, que estudiaren amb amor; però va lluir-se d'una manera especial la senyora
Dahmen, que donà un relleu extraordinàri a la part de Marianela, escoltant, ella i el
senyor Nadal, les ovacions més espontànies de cada nit. Dirigí l'orquestra el propi
autor, senyor Pahissa, al qual festejà l'auditori amb grans aplaudiments al final de
tots els actes.
Marianela aconseguí sis representacions, donant-se'n en la mateixa temporada
quatre de L a Walkiria, tres de Sigfrid, dues de L'Holandès errant i altres tantes de
Thaïs i E l s pescadors de perles.

Les dues primeres obres de Wagner esmentades foren dirigides pel reputat mes-
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tre alemany Otto Lohse, el qual aconseguí de l'orquestra una execució molt acurada,
si be quelcom esmortuida.
Mereixedors d'elogi han estat també els cantants alemanys que prengueren part
en el repertori wagnerià senyores Hafgren i Olcewska i senyors Schubert, Wolff i
Manowarda i els demés que'ls secundaren.
Afegim, per fi, que les òperes franceses Thais i Pescadors de perles foren dirigides pel mestre català Josep Sabater amb manifest domini de l'orquestra i cabal coneixement de l'obra. — S.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA: ASSOCIACIÓ DÍ MÚSICA DA CAMERA. —
i JOSEP PEMBAUH. — Josep Szigetti és un excel·lent violinista. Bell so.
escola interesant, estil correcte: aquestes son, sens dubte, les qualitats qiie l'avaloren.
Tocà molt bé la Sonata de Brabms, op. 108, la Sonata en la major, de Pizzeti, i
la Introducció i Rondo, de Schubert. La Sonata de Pizzetti acusa la mà d'un músic
expert. Però és desigual. No constitueix, certament, cap troballa feliç. Algun cop,
fins crèiem que l'estil anava a penetrar, tíecididament, en les regions (massa conegudes)
on regna aquella mena d'efectisme sentimental... amb el qual assoleixen èxits segurs
els Làsaro i altres estilistes (?) semblants! Però repetim que l'esmentada Sonata acusa una mà experta.
Josep Pembaur, pianista, col·laborà amb encert al concert que acabem de comentar.
El concert onzè anà a càrrec del Quartet de Budapest. Emili Hauser, Emeric Po.
gany, Esteve Ipoly i Enric Son constitueixen un dels millors Quartets que havem
sentit. Interpretaren les següents obres: Quartet en si bemoll, Mozart; Tres obretes
per a quartet de corda, Strawinsky; Trio en re major, Haydn; Quartet en fa major,
Beethoven.
El Quartet de Budapest èxecutà les obres esmentades amb una fusió sonora, amb
una precisió rítmica, amb una seguretat i amb una dicció de les més pures i sentides.
Assolí, doncs, un gran èxit.
Les Tres obretes de Strawinsky són ben curioses. Però preferim altres produccions
seves. Hi ha en les susdites obres alguna figuració popular i més d'una curiositat
.d'escriptura. Però el tot esdevé poc sentit. Més que pures realitzacions, sovint fa
això l'efecte de... desitjós, de dalers, de neguits, que no aconsegueixen viure. L'autor,
«s diria, no fa... el que hauria volgut fer. I hom es troba, ens semblà, més que al
davant d'una obra pròpiament dita, al davant de recerques. — X.
JOSEP SZIGETTI

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA. — ALBERT DRWENSKI. — Heu's aquí un organista admirable. Tocà un programa interessantíssim, en el qual figuraven pàgines
de Bach (entre les quals el difícil Passacaglia i fuga en do menor), Haendel, Buxtehude (Preludi i fuga en fa major: obra plena d'interès, deliciosa), Mozart, Liszt.
Reimberger, Hàgg i Drwenski.
No abunden, entre nosaltres, els recitals d'orgue. El públic es diria que li fan
por! Es una llàstima. Caldria, creiem, organitzar-ne més sovint, per tal que els nostres aficionats s'habituessin a les belleses del rei dels in'struraents i a la literatura que
s'ha escrit per a l'orgue.
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Repetim que N'Albert Drwenski és un organista admirable. No ignora cap dels
recursos del bell instrument. I no és possible, creiem, registrar amb més delicadesa
el Concert de Haendel, VAndante, de Mozart i la pàgina de Buxtehude. (I no esmentem sinó algunes de les obres del programa). Drwenski palesà d'altra banda que és
un notable virtuós en tocar el Passacaglia (sempre admirable), del vell Bach.
Després del programa, Drwenski ofrenà als aficionats dues importants improvitzacions. Glossà destrament dues cançons nostrades i palesà que és un músic expert. Trobà l'ambient just de les cançons i amb elements de les cançons susdites, creà pàgines
que, més que itnprovitzades (i ho eren!) semblaven pensades, treballades, definitives.
Drwenski deixa un bon record.
El dia 23 de març s'efectuà l'onzè concert de VAssociació d'Amics de la Música.
I oirem un ben talentós violinista: Bronislaw Huberman. Rarament havem oït sonar
el violi com el fa sonar Huberman. Quin bell so! Ja no es pot somniar una més
dolça flonjor ni una més admirable brillantor!
Huberman tocà la Sonata en sol, de Brahms, la Xacona. de Bach (la tocà magistralment !). el Concert de Mendelssohn. dues pàgines de Chopin i la Campanella,
de Paganini. Llevat de les primeres prduccions. les altres obres executades eren certament mal escollides. Però Huberman s'imposà, amb tot, prestament. Es un dels més grans
tècnics, un dels més ferms violinistes que havem sentit.
Huberman fou ben acompanyat pel pianista Pau Prenkel. — X.
EI concert dotzè oferí viu interès. La cantatriu Madeleine Bonnard cantà bellíssimes pàgines de Lulli, Campra, Philidor, Rameau. etc, i sentides cançons dels segles XVè i XVIIIè. I en parlar de les cançons, volem subratllar l'interès de les
harmonitzacions d'En Vuillermoz (Jardin d'amour i Les trois princesses). Les susdites
harmonitzacions son escaients i totes amarades (però delicadament), de ben entesa
modernitat.
Madeleine Bonnard cantà amb bell estil i lluí una veu timbrada. En cantar la
darrera part del programa {Romance, de Garat; Houton de rose, de Princessa de Lamballe, i Romance de Ronsard. d'autor anònim), la Srta. Bonnard s'acompanyà i es
serví d'una arpa Pleyel.
Una sessió, com dèiem, plena d'interès. — X.
RECITAL CARME AMAT. — La ben distingida cantatriu interpretà cançons de Cornelius, Brahms. Wolf. Strauss, Doret, Séverac, Hahn, Borodine, Cui, Tschaikowsky,
Arensky, Gretschainow, Tcherepnine, Strawinsky, Apeles Mestres, Morera, Pahissa,
Pujol, Lozano, Mompou, Planàs i Toldrà. El programa era, doncs, importantissim.
La senyoreta Carme Amat cantà el susdit programa amb innegable cura però. tal
volta, amb certa uniformitat d'estil. Cal agrahir, sens dubte, a la talentosa liederista.
el fet de dedicar una part sencera del seu programa, als mestres catalans. Hom escoltà amb gust i hom aplaudí xardorosament, les cançons innegablement sentides, delitoses, de Apeles Mestres (un nou i ben original creador de boniques Cançons), de
Pujol (cançó plena d'interès, sentidíssim), Mompou (obra plena de delicadesa), Planàs,
Toldrà, (obra franca, sincerà, bonica!), Pahissa, Morera i Lozano. — X.
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CONCEUT EMILI SAUER. — El mestre Sauer ofrenà als seus nombrosos admiradors
un concert extraordinari. I executà produccions de J. S. Bach, Beethoven, Schubert.
Mendelssohn. Chopin. Liszt, Saint Sàens. Granados i Sauer.
Tots els elogis han estat ja emprats i fins gastats en parlar d'Emili Sauer. S'ha
parlat sovint de la seva tècnica pura, de les seves interpretacions serioses, del seu
so pastós. S'ha dit i repetit que és un dels més admirables virtuosos dels nostres
temps. Ja s'endevina, doncs, que, en son concert extraordinari, va fer noves
meravelles. Amb tot, ens semblà que, algun cop, no era el mateix de sempre. Ens referim a la seva execució del Concert italià. Cosa raríssima en tractar-se del gran
mestre de Hamburg, hom fou sorprès amb alguna impuresa. El mateix es pot dir
de certa pàgina de la Balada, op. 23, de Chopin i del Scherzo (que hagué de repetir),
de Mendelssohn. Però tocà, en canvi, l'admirable, la genial Sonata, op. 109, de Beethoven, de manera perfecta, pura, inoblidable. EI mateix es pot dir de les dues pàgines
de Liszt: Sonet de Petrarca i Mazeppa.

El públic, inútil dir-ho, prodigà a Emili Sauer els més insistents aplaudiments. — X.

CONFERENCIES D'HENRY PRUNIERES. — Henry Prunières, el cultíssim
director de la Revue Musicale. de Paris, ha donat, darrerament, tres importants conferències. Parlà, de primer, a l'Institut francès, de Barcelona (dies 7 i 9 d'abril) i
després, invitat per l'Associació d'Amics de la Música, al Palau de la Música catalana (dia 10).
Fem constar, abans que tot, el goig viu que ens proporcionà la visita d'Henry
Prunières. Es tracta, com ja es sabut, d'un dels més delicats i més experts musicòlegs
francesos de la present generació. Ha publicat ja importants i ben orientats treballs
i dirigeix, com dèiem, la Rntie Musicale (aquesta importantíssima revista apareix com
una mena de continuació de la S. L M. desapareguda, dissortadament, a causa de la
Guerra).
Henry Prunières parlà de la Música francesa contemporània. Les seves conferencies esdevingueren una mena de sintesi de la música francesa, des de Berlioz fins els
nostres dies. La primera conferència fou dedicada als músics anteriors a Debussy,
la segona fou consagrada a Debussy i la tercera a les escoles noves (Ravel, Caplet,
Roussel, Satie. Honegger, Milhaud. Manuel, Pouleoc, Koechlin, etc).
Coneguda la importància de la música francesa durant els temps als quals Prunières es referí, ja no cal dir que els parlaments del distingidíssim i ben erudit conferenciant oferiren el més gran interès. Amb Uenguatje fàcil, concis, elegantíssim, el conegut escriptor parlà dels músics francesos i de les obres llurs. Subratllà amb traça,
amb justesa, llurs principals característiques. Els .fiínu. I parlà dels grans artistes de
la seva terra i de les obres llurs, amb innegable imparcialitat. Fins els criticà, quan
ho va creure necessari. I la visió de conjunt aparegué completa. En parlar, però.
de Debussy i del seu Pelléas i en ocupar-se, sobre tot, de les influències que ajudaren a formar, a crear la personalitat del gran mestre impressionista, Prunières no esmentà Mussorgsky. Ara bé: ja és ben coneguda la influència que exercí Boris en l'esperit de Debussy i . . . en l'esperit de Pelléas et Mélisande, l'obra admirable de Claudi
Debussy.
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Les conferències d'Henry Prunières foren bellament il·lustrades, musicalment. La
senyoreta Madeleine Bonnard cantà característiques pàgines de la majoria d'autors
esmentats i el pianista En Blai Net acompanyà curosament i tocà, oi més, els coneguts
i sempre interessants i suggestius Jocs d'aigua, de Ravel.
Les conferències d'Henry Prunières oferiren, repetim-ho, el més gran interès.
Tant de bo que el ben erudit i agradosissim causeur ens tomi a visitar, ben aviat. — X.
TEATRE BARCELONA. — CONCERTS EMILI SAÜER. —El gran mestre d'Hamburg s'acomiadà dels seus devots barcelonins amb dos concerts populars que s'efectuaren al Teatre Barcelona, els diumenges dies i i 8 d'abril. Emili Sauer interpretà pàgines de Beethoven, Hummel, Chopin. Mendelssohn, Schumann, Henselt, Liszt, Sgambatti, etc. Servarem sobretot el record de dues admirables interpretacions de la Sonata
Patètica, de Beethoven, i de VAÜegro de Concert, de Chopin. I no insistirem ja més
apropòsit de les qualitats, conegudissimes, del notabilissim concertista, car no podríem
sinó repetir el que ja ha estat dit, moltes vegades, des d'aquestes mateixes pàgines,
en parlar del gran mestre del piano.
EI públic ovacionà llargament a Emili Sauer, en sos roncerts del Teatre Barcelona
i l'obligà a tocar moltes produccions fora de programa.
COLISEU POMPEIA: ASSOCIACIÓ INTIMA DE CONCERTS. — L'onzè concert, corresponent al mes de març, ens valgué l'ocasió d'oïr de nou el notabilissim Quartet
Casals, e! qual interpretà un programa força atractiu dintre els variats estils que
oferia: quartet op. 18, n.' 4, de Beethoven; quartet op. 12, n.0 1, de Mendelssohn;
quartet op. 27, de Grieg.
Després de la genial composició de Beethoven. l'amable inspiració de Mendelssohn
meresqué els sufragis complets de l'auditori, el qual va complaure's igualment en la
execució de l'obra de Grieg, sinó d'una estructura tan mestrívola com els quartets anteriors, d'un encís particular que li presta la riquesa de temes, emprats alguns d'ells
a la musa popular.
Els artistes que integren el novell conjunt instrumental, senyors Casals (Enric),
Gonzàlez Mensa, Ribas i Galvez es feren mereixedors de grans elogis per les qualitats que avaloren llurs interpretacions, plenes de seny i d'una musicalitat molt honorable. — S.
TEATRE ELDORADO: ORFEÓ GRACIENC. — L'entitat choral que dirigeix ei mestre
Balcells ha organitzat, com els anys anteriors, una tanda de concerts populars que,
celebrant-se al matí de dies festius, han assolit el major èxit.
El primer concert fou dedicat solament als autors catalans, interpretant-se bon
nombre de cançons populars harmonitzades pels mestres Pérez Moya, Samper, CumeIlas Ribó i Sancho Marraco; cançons infantivoles de Lambert, Mas i Serracant, Llong^ueras i Morera; tres sardanes d'aquest darrer autor, i la magnifica glossa de la
cançó L a Mare de Déu, del mestre Nicolau. La execució d'aquestes obres, digne de
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lloança, valgué abundoses aplaudiments als ardits cantaires de l'espressada institució
gracienca.
Dedicat per complet a l'obra de Clavé el segon concert, celebrat el dia 25 de març,
deixà una impressió molt bella. Les composicions d'en Clavé, sagellades per l'empremta
del geni, no envelleixen pas, ans s'escolten amb plé goig sempre, despertant les més
populars forta emoció, ja que'ns evoquen temps més feliços i morigerats costums que's
fan avui, certament, enyorar.
Per l'orfeó i l'orquestra s'interpretaren L a font del roure, L a violeta, Ester, Una
fontada i E l pom de flors que coronaren llargs aplaudiments, i a veu soles es cantaren
Les flors de maig i De bon matí. L'arranjament per a veus mixtes de la darrera composició no ens semblà gaire feliç ni oportú, havent pogut interpretar-se en sa forma
original per la secció d'homes. A petició de gran nombre de concurrents aquest concert
va repetir-se el diumenge 22 de abril.
El tercer concert oferi la novetat de l'estrena d'una bonica cançó d'En Ruera,
i la primera audició per l'Orfeó Gracienc de Kalinka, la formosa cançó popular russa
tan magistralment harmonitzada pel mestre Schindler. Els cantaires d'En Balcells hi
assoliren un èxit brillant. — S.
SALA MOZART: TBIO DE BARCELONA. — L'audició integral dels trios de Beethoven que ha donat darrerament el Trio de Barcelona en tres sessions, aconseguí un
èxit molt falaguer, ja que la recollida sala del carrer de la Canuda es vegé ocupada
per un públic molt distingit i devot del gran art.
Sense tenir la importància i valor dels quartets o be de les sonates, els trios de
Beethoven contenen, amb tot, pàgines de forta expressivitat que son escoltades sempre amb delectació, no solament per l'aficionat sinó pel mateix músic. En aquest cas
podriem citar el trio n.° 9, en si bemoll, les Variacions op. 121 i el magnífic trio op. 97,
nomenat de l'Arxiduc, que junt amb altres fragments meritosos dels trios restants,
ofereixen prou atractiu per a motivar l'audició integral dels mateixos. Els inteligents
concertistes R. Vives (piano), M. Perelló (violí) i P. Marés (violoncel) es feren dignes
dels elogis que l'audiori els hi va dedicar pel relleu que saberen donar a la referida
producció beethoveniana.
ANTONI SALA. — N'Antoni Sala és, ja de temps, un dels nostres mellors concertistes, però la seva actuació constant a l'estranger fa que sigui gairebé un desconegut
a casa nostra. Els dos concerts que ha donat a la Sala Mozart no han reunit pas
l'auditori que's mereixien. I , no obstant, els elogis que la critica ha dedicat sempre
a n'En Sala, haurien d'haver inspirat al públic una major confiança. La consagració
dels mèrits d'aquest violoncel·lista excepcional creiem que no's farà esperar. En Sala
posseix, com pocs, un domini cabal de l'instrument que conreua, del qual sab treure
un so dels més potens i bells i d'una afinació pura que mai falla. En quant a serietat
i justesa d'estil res fa desitjar tampoc l'execució d'En Sala, que troba igualment en
els moments de major intensitat expressiva la nota commosa i vibrant.
Ben secundat pel notable pianista Vallribera, En Sala ens donà estimades versions
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de les sonates de Veracini (en re menor), de Locatelli, de Brahms (op. 38) i de R. Strauss
(en fa, op. 6) ; interpretant sol una de les Suiles de Bach en el segon concert. Com
novetatfiguravaen aquesta mateixa sessió darrera un Nocturn espanyol d'En Joaquim
Grant, empositor català, resident avui a Paris, i del qual ens trigava conèixer quelcom
nou. L'expressat Nocturn, malgrat l'estil andalús que en ell hi predomina, es fa escoltar
amb mantingut interès, gràcies a la seva escriptura cuidada i al gust delicat que
l'autor hi demostra, tractant un tema bon xic ja gastat. — S.
SALA DE L'ORFEO GRACIENC. — El diumenge, 4 de març, l'Orfeó de Cegues
de l'Asil Empar de Santa Llúcia, organisme de la Caixa de Pensions per a la Vellesa,
es manifestà per primera vegada en públic, essent acollit per l'auditori habitual d'aquella sala amb un entusiasme molt viu, on la simpatia i l'admiració hi eren aplegades.
El conjunt aquell, que's composa solament de veus blanques, l'integren una vintena de
noies, sota la direcció del mestre Ildefons Bàrbara. Després de l'himne L a gràcia de la
llum, que el mestre Morera va escriure exprofés per a elles, les disortades orfeonistes
entonaren amb una justesa gran d'afinació i un sentiment exquisit diverses composicions ja conegudes, a tres i a quatre veus, dels mestres Vives, Morera, Villegas, Casademont, Cumellas Ribó i Grieg, bon nombre de les quals van haver de repetir per
a complaure el desig dels oients. L'Orfeó Gracienc, corresponent a la visita de la novella institució choral, omplí la segona part del programa amb l'execució d'algunes
obres del seu extens repertori, que les ceguetes aplaudiren de bo i millor. En terminar la primera part del concert, la senyera de l'Orfeó de Cegues fou adornada amb
una rica llaçada, ofrena dels cantaires graciencs.
Vuit dies després rebien aquests altra visita dels seus germans d'art que constitueixen l'Orfeó de Sans. Sota la direcció del mestre Normand Solé, desgranaren els
visitants un bonic programa integrat per composicions variades d'autors nacionals i
estrangers, despertant l'audició d'elles un gran interès pel grau de perfecció que assoliren.
Ens cal consignar, encara, el recital de cançons que la distingida cantatriu Maria
Josepa Regnard, acompanyada al piano per la destra professora Anna Ayraat, donà
en la mateixa sala el 18 de març. Se l'aplaudí amb intens ardor en la interpretació
de belles melodies de Mozart, Weckerlin. Schubert, Schumann, Fauré i Grieg, i d'una
manera senyalada en les cançons catalanes de Borgunó, Lozano, Lamote de Grignon i
Apeles Mestres, Les d'aquest darrer autor, poeta i músic a la vegada, ompliren tota la
segona part del recital, figurant com estrena Cançó d'abril. Agradaren a l'auditori de
tal manera, per la seva graciosa inspiració i per la interpretació excel·lent que a les
mateixes donà la senyoreta Regnard, que bona part foren bisades; rebent l'autor allí
present i la cantatriu interminables ovacions.
El dia 15 d'abril, per fi, una conferència d'extraordinari interès hi fou donada
a l'Orfeó Gracienc per l'intel·ligent professor i musicògraf En Josep Barberà, el
qual disertà magistralment sobre el tema "Concomitàncies de la cançó popular catalana
amb la d'altres països". No es fàcil sintetitzar el parlament, ja ben sintètic, d'En
Barberà; però els nostres llegidors podràn fruir del mateix, ja que en un dels pro-
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pers números de la REVISTA MOSICAL CATALANA hi apareixerà íntegre amb alguns dels
seus exemples, ben curiosos per cert. Perquè ens cal afegir que la conferència d'En
Josep Barberà fou escaientment il·lustrada. La senyoreta Pilar Rufi. molt ben acompanyada pel pianista En Juli Pons, cantà un enfilall de cançons populars franceses,
poloneses, portugueses, italianes, catalanes, etc. I les concomitàncies entre les cançons
d'arreu i les nostrades quedaren perfectament palesades. Les interpretacions ben justes
de Na Filar Rufi i els comentaris del mestre Barberà foren elogiats com es mereixien per la distingida concurrència que va escoltar la conferència amb el més viu plaer.
DOMUS A R T I S . — ENRIC ROIG I JULI ESTEBAN.— FOU ben interessant el recital
que ofrenaren als aficionats els ben estudiosos artistes N'Enric Roig i En Juli Esteban. Interpretaren la Sonata de chiesa, op. 5. número 1, d'Arcangelo Corelli; la
Suite en re, de Jean Baptiste Senaillé; la Sonata en mi bemol, de Mozart, i la
Sonata, op. 21, de Dohnanyí.

Enric Roig és un músic cultíssim que exerceix el seu art amb fe inlassable. Té
un estil ben sentit i personal Tocà de faisó pura les formoses Sonates dels mestres
setcentistes i la Sonata de Dohnanyí (aquesta darrera Sonata no eas interessà pas
extremadament).
Jnli Esteban col·laborà amb encert al concert que recordem. Acompanyà molt bé
les pàgines clàssiques i tocà amb traça la Sonata de Dohnanyí.
Un concert, repetim-ho, plè d'interés.

IGUALADA
El quart concert de la tanda de deu celebrat al Saló d'Audicions del Conservatori
de l'Ateneu, dedicat a Beethoven, constituí un veritable èxit per el Director, professors
de l'esmentat organisme i la senyoreta Josefina Serra, antiga deixebla del mestre
Borgunó i actualment del mestre Marshall. Aquesta jove i ja notable pianista, tant
en la Sonata en do diesi menor com en les obres executades fora de programa, demostrà posseir una tècnica ben correcte i una sincera expressivitat que li valgué entusiastes aplaudiments.
Els Trios en mi bemoll i en do menor, interpretats pels senyors Borgunó (piano),
Serra (violí) i Sagrera (violoncel), obtingueren una acurada execució que va satisfer
fins els exigents. El públic, cada vegada més nombrós, restà molt satisfet de la vetllada.

SANT JOAN DE VILASSAR
L'Orfeó del Patronat Social en entrar al terç any de la seva existència ha pogut
veure realitzat el bell ideal de tenir una Senyera que fou beneïda solemnement el
dia 19 de març. Amb aquest motiu, foren celebrats els actes següents: A les vuit del
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matí, Missa de Comunió general amb plàtica preparatòria que digué el Rnd. P. Ramon de Olot, Caputxí; la secció de noies de l'Orfeó executà algunes composicions
religioses durant la Missa. A les deu el Rnd. Sr. Rector Mn. Joan Roig Prev. beneí
solemnement la Senyera que fou apadrinada pel Sr. Jaume Amat i Lloveras i la seva
muller Sra. Dolors Murtra d'Amat, ferventíssims protectors de l'Orfeó. Seguidament
es celebrà un Ofici Solemne, cantant l'Orfeó sota la direcció del seu Mestre En Jaume
Pujol, la Missa Brevis de Palestrina. A l'Ofertori cantà Ave moris slella, de Turch,
i, de final, A l cel bUm, de Millet. Predicà en aquest acte el Rnd. Mn. Narcís Saguer, Prev. membre de la J. D. de l'Orfeó, glosant els tres ideals que estan representats
en la Senyera: l'ideal de l'Art, l'ideal de la Pàtria, i l'ideal de la Fe. En sortir del
temple parroquial l'Orfeó presidit per la Senyera visità la Casa de la Vila per tal
de saludar les autoritats. Ho feu, en nom de tots, el Secretari de l'Orfeó En Francesc
Fontrodona, i li contestà amb mots de felicitació i d'agraiment el digníssim senyor
batlle En Joan Batalla el qual posà a la Senyera una artística llassada barrada, amb
aquesta inscripció: "L'Ajuntament de la Vila al seu Orfeó. Vilassar de Mar, 19
març, 1923."
Al Concert que es celebrà a la tarda en el saló d'actes del Patronat Social, foren
executades les següents composicions: E l cant de la Senyera (Millet), E l dimoni esquat (Cumellas i Ribó), Sant Josep i Sant Joan (Pérez Moya), O Testa llatzerada

(Bach),

Ave, moris stella

(Turch), Lo

cançó nostra

(Morera),

L'aplec de la ermita

(Baró), L'emigrant (Vives), E l bon cassador (Morera), Sota de l'olm (Morera), Adeu,

(Waelrant), L a sardana de les monges, L a sardana de la Pàtria (Morera).
Abans d'acabar el concert, els orfeonistes ofrenaren una artística batuta al seu
Mestre En Jaume Pujol, volguent així palesar llur agraiment i la estima fondíssima
que li serven.
germà meu

iiniutni; aULdiiniiiiKiKiiiiai:

Bibliografia
RICHARD ENGLANDER. /.
& Hàrtel, Leipzig.

G. Naumann als

Opernkomponist.

— Breitkopf

Johann Gottlieb Naumann fou un fecundíssim compositor alemany de la segona
meitat de la divuitena centúria, el qual exercí ses activitats en tots els gèneres. Si
be son nom és avui gairebé oblidat, gosà en son temps d'un gran prestigi i l'historiador no pot negligir-lo, especialment en son aspecte de compositor d'òperes, ja que
contribuí a aquella evolució sobtilíssima que partint de l'estil purament italià anà
preparant l'eclosió de l'òpera alemanya. Sense'l precedent d'artistes com Naumann,
indubtablement l'aparició del teatre romàntic en terres germàniques hauria sofert un
ajornament.
Es, doncs, si no per llur valor absolut, al menys per llur importància com a pre-
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cursors, com a llassos d'unió entre dos estils o entre dos períodes, com a subsanació
d'aparents solucions de continuitat en l'història de la Música, que certs personatges
que semblen pertànyer a un ordre secondari mereixen ésser estudiats més a fons.
Així es practica avui en terres estrangeres per part de pacients especialistes, els quals
pel sacrifici que fan de renunciar a tasques més brillants i agraïdes immediatament
pel públic, reben en canvi la recompensa de major durada d'ésser inscrits en el
llibre d'or de la musicografia.
Obra ben meritòria ha dut a cap l'autor del llibre que és objecte de la present nota
bibliogràfica. Aquest volúm, de més de quatrecentes pàgines de text acompanyades
d'una setantena més amb exemples musicals, és fruit de llargues investigacions i ultrapassant les biografies de Schubert i d'Emil Naumann. net del biografiat, ofereix
uns resultats definitius. En la primera part, pròpiament biogràfica, hom segueix
Naumann en les diverses etapes de sa carrera: Dresde, Itàlia, Suècia. Dinamarca.
Berlín; i el veu dedicar-se a tots els gèneres musicals, mereixent però l'òpera les
seves preferències. Es honorat pels grans personatges, molt apreciat com a Kapellmeister i organitzador d'orquestres i , no cal dir-ho, com a compositor. En la segona
i tercera part. ajustant-se al títol especialitzat del llibre, es fa un estudi de totes i
cadascuna de les òperes conegudes, amb luxe de dades sobre les circumstàncies de llur
composició, les represenacions, els intèrprets i els èxits aconseguits; i, ço que és
més important que l'estudi extern, hom penetra en el cor mateix de les partitures,
estudiant-ne l'esructura, els elements constituients, l'esperit i la tendència que les
anima.
En la quatrena part del llibre, En Richard Englànder complementa la seva obra
sota els epígrafs: "La personalitat de Naumann" i "L'element prerromàntic en l'estil musical de Naumann", precisant-se en aquest darrer capítol la tesi que hom endevina latent en el curs del volúm.
Johann Gottlieb Naumann no podia trobar, creiem, qui amb més conpetència i
simpatia, sense apassionament, tragués a llum els seus mèrits i situés en el lloc que
li pertoca la seva obra musical.
WILHELM WERKER. Studiem über die Symnetrie im Bar der Pugen und die
molivischc Zusammengehorigkcit der Pràludien und Pugen des "íVohltemperierten
Klaviers" von Johann Sebastian Bach. — Breítkopf & Hàrtel, Leipzig.
Heus-aquí un altre volúm compacte, de més de 350 pàgines, publicat per la mateixa important casa editorial de Leipzig i degut a un altre pacient treballador del
septentrió. Les recerques d'aquest no han requerit la consulta, í interpretació de vells
papers i documents, sinó, sense moure's de sa taula de treball, el maneig de la lupa
i de les pinces damunt l'objecte sotsmès al més penetrant anàlisi. En aquest cas, el
subjecte analitzat és la primera meitat de la primera part del Clavi ben temperat de
Bach, comprenent els dotze Preludis i Pugues en els tons majors i menors de do, do
düesi. re, mi bemoll, mi i fa.

Molt s'ha escrit sobre les "quaranta vuit" de Joan Sebastià, quedant com a obra
analítica clàssica per a ús de l'estudiant el llibre del Dr. Riemann que forma part
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de la seva sèrie de catecismes musicals. Més. per a qui vulgui aprofondir més els
seus coneixements bachians — i qui serà l'aimador de la música que no senti el desitj.
més encara la necessitat, de penetrar el més enllà possible en l'art de Bach. el més
gran art conegut ? — l'obra d'En Wilhelm Werker serà saludada com una adquisició
d'excepcional vàlua. El doble fi que l'autor es proposa queda enunciat en el titol mateix del llibre que. traduít al català, diu: "Estudis sobre la simetria en la construcció
de les fugues i la dependència de motius dels preludis i fugues del Clavi ben temperat de Joan Sebastià Bach." No sols són estudiats el plan general, els estats tonals,
els artificis d'escriptura, etc. de cada preludi i fuga, sinó que l'anàlisi arriva als
ritmes elementals dels motius, posant aixis de manifest l'íntima constitució d'aquests.
Coneguts a fons els susdits components, es fa palesa la dependència que existeix entre
motius que hom per instint endevina que tenen un parentiu, més sense sapiguer-lo
precisar, i àdhuc entre motius que's creurien independents del tot. I precisament
l'aspecte més original del llibre és la demostració de com cada preludi és més que
una simple introducció a la fuga, sinó que la prepara més estrictament, exposant podem dir d'una manera implícita els seus elements essencials.
Un semblant estudi serà molt profitós, sempre i quan hom no s'enamori del detall pel mer gust del detall. Els arbres, diuen els francesos, no han de privar de
veure'l bosc. Que l'anàlisi minuciós no'ns sigui obstacle per a aixercar els ulls i contemplar admirats la volada del geni.
V. M. DE G.
Les darreres publicacions de la casa ERNST

EuLENnuRG, de Leipzig.

Havem rebut les darreres partitures, dites de butxaca, publicades per la coneguda
casa Ernst Eulenburg, de Leipzig. Qui no coneix les edicions, infinidament pràctiques.
que ens ocupen ? Quin músic, d'arreu del món, no ha seguit l'execució d'una Simfonia, d'un Quartet etc, tot llegint-los, còmodament, en una de les edicions menudes,
curoses, de la casa Eulenburg?
Heu's aquí les darreres partitures que havem rebut, com dèiem, i que assenyalem
amb gust als músics i aficionats de la nostra terra:
BACH : Weihnachtus — Oratorium,

HAYDN: Simfonies n." 9 i n.0 14.

(Laflautaencantada). Opera completa.
Maurerische Trauermusik.
MENDELSSOHN : Paulus (obertura).
"
Athalia (obertura).
"
Hcimkehr ans der Frcundc (obertura).
WEBER : Aufforderuny M M Tanz (Invitació a la dansa. Instrumentació de Berlioz).
MOZART : Die Zauberflóte.

"

FRANCK: Simfonia.
"
Quintet.
LALO : Simfonia espanyola.
DVORAK : Klavierquartelt.
BABBLAN: Slreiclíquartet.
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Aquestes darreres publicacions de la casa Ernst Bulenburg, de Leipzig, són tant
belles, tan perfectament gravades, inútil dir-ho, com les precedents.
RENE BRANCOUR: Afoweneí. — Librairie Fèlix Alcan. Paris.
Amb el títol general: Les maitres de la musique i sota la direcció experta de
Joan Chantavoine, la coneguda casa editorial Fèlix Alcan, de París, ha ja publicat
interessants llibres consagrats als grans músics, i ens envia ara el Massenet, de René
Brancour.
"La seva glòria — ha escrit Chantavoine, parlant de Massenet, segons ho recorda
Renè Brancour —finssuposant que s'apagui amb ell, esdevindrà un fet històric d'una
importància considerable en l'història de nostre art musical i del nostre gust. En estudiar els caràcters i les manifestacions d'aquest art i d'aquest gust, durant el darrer
terç del segle passat, el nom de Massenet s'imposarà." Justíssim.
Massenet, en efecte, ha estat un dels compositors més populars, un dels mestres
mès francament... i més fàcilment victoriosos de la seva època. Fou un músic veritablement mimat. La seva obra és abundosa, desigual, i solament algunes creacions
isolades suren encara pe! damunt de les iblidades. Qui es recorda avui de Don César
de Bazàn, de L e Mage, d'Ariane, de Bachus, de Roma, de Don Quichotte, de Cléopatre, etc.? La glòria, en canvi, de Manon, dura encara...

Renè Brancour ens recorda la vida de Massenet (vida d'un home extremadament
treballador) i ens parla de les obres de l'autor" de Grisèlidis i de Cendrillon. Així la
llarga biografia com l'estudi de les produccions de Massenet han estat escrits amb
innegable cura i amb ben simpàtica imparcialitat. EI llibre de Brancour és, d'altra
banda, ben documentat (com s'endevina) i rublert de dades, d'observacions, de citacions oportunes.
Un Catàlec de l'obra de Massenet i una Bibliografia esmentant els treballs entorn
del susdit mestre, tanquen el llibre. Llibre recomanable, que assenyalem amb gust i
que enriqueix, certament, la ja abundosa colecció AUan.
F. LL.
A. BONAVENTURA. í W t . — Librairie Fèlix Alcan. Paris.

La figura de Verdi farà un bon paper en la col·lecció dels Mestres de la Música
que ve publicant fa temps la casa Alcan. de París, i en la qual no hifiguravenfins
ara altres músics italians que Palestrina i Rossini.
El distingit crític Amaldo Bonaventura, que a Itàlia frueix de gran reputació,
ha escrit aquest llibre sobre Verdi que constíteix un bell estudi de les obres, les
idees i la estètica del mestre tan popular arreu, apoiant-se principalment sobre les
cartes del mateix que són el mès fidel mirall de la seva ànima i dels seus sentiments.
Sobre l'estètica i la finalitat de l'art dramàtic de l'autor de Falstàff, cal remarcar
els darrers capítols del llibre. En Bonaventura hi descriu en ells el caràcter realista
i l'esperit verament llatí de la música de Verdi i transcriu cartes del mateix mestre
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que tots els joves compositors que vulguin conservar llur sinceritat d'expressió haurien de llegir i recordar. Heu's aqui, per exemple, lai carta que endreçà un dia Verdi
al seu amic comte Arrivabene, sobre els falsos prejudicis que malmeten més d'una
intel·ligència: "Jo no sabria pas dir-te lo que sortirà de tota aquesta fermentació musical. Hi ha qui vol ésser melodista con Bellini i qui vol ésser harmonista com Meyerbeer. Jo no voldria ni una cosa ni l'altra. Voldria que el jove artista que es posa
a composar, no hi penses mai en ésser melodista ni harmonista, ni realista, ni idealista, ni totes aqueixes pedanteries que el diable s'endugiri. La melodia i l'harmonia
no han d'ésser sinó mitjans en la mà de l'artista per a fer música: i si arriba un dia
en que no es parli més de melodia, ni d'harmonia, d'escola italiana o. d'escola alemanya, ni del passat ni del pervindre, allavors, potser, el regne de l'art començarà.
Encara hi ha un altre perill: és que totes les òperes dels joves compositors són el
fruit del temor. Ningú escriu abandonant-se: i quan aqueixos joves autors es
posçn a escriure, la idea que els domina és la de no topar amb el públic i trobar
la critica favorable." '
Verdi detestava en les òperes les llargàries, car "en el teatre, llarg és sinònim de
pesat, i de tots els gèneres el pesat és el pitjor." "Les llargàries causen l'avorriment
i aquest no hi ha ningú que el resisteixi."
Les opinions del Mestre, com és natural, podran ésser discutides, contradites,
refutades, si es vol. Mes tant se val: com diu molt bé En Bonaventura, hem d'acCeptar-les com l'expressió d'una convicció madurada i d'una fe sincera, és a dir, com
l'expressió d'idees dignes i respectables, a les quals el Mestre restà fidel, fins en la
mateixa pràctica, de la manera més escrupulosa i a les quals, sense titubeigs ni desviacions, va conformar-hi tota la seva obra.
La conclusió del llibre que comentem ens assegura que l'obra de Verdi fou, en
sa totalitat, ben italiana i que el gran Mestre fou la personificació la més expressiva
de la raça llatina les qualitats i la glòria de la qual afirmà constantment.
Cal dir en elogi d'En Bonaventura que el seu estudi sobre Verdi es llegeix amb
viva curiositat i simpatia.
J. S.
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Noves
E X I T D ' E N F R E D E R I C M O M P O U , a Paris. — E l ben notable pianista francès
En Motte-Lacroix, professor del Conservatori de Strasburg i un dels més distingits
deixebles del mestre Philipp, donà el dia 10 del passat mes de març un important
recital a la Sala Erard, de Paris. En el susdit recital, en el programa del qual figuraven obres de Bach, Chopin, Liszt, Le Fiem, Vuillemin, Ladmirault, Decaux i Guy
Ropartz, En Motte-Lacroix dedicà la segona part a les produccions del jove compositor català En Frederic Monpou. Sabem que el nostre excel·lent amic assoli el més
gran èxit
D E S D E P A R I S . — Al ïrianon Líric s'ha representat el Matrimoni secret, de
Cimarosa amb un èxit extraordinari que ha mantingut llargues setmanes en el cartell
aquesta graciosa òpera italiana.
— L'Opera-Còmica anuncia per al mes de maig la primera representació en aquell
teatre de Pepiia Jimènce. del nostre malaguanyat Isaac Albèniz. Com es recordarà,
la Pepita Jiménez s'estrenà en el Liceu de Barcelona el dia 5 de gener de 1896,
havent-se representat també en el teatre de la Moneda de BruseHes a primers de
l'any 1903. La protagonista, ara a Paris, serà la celebrada cantatriu Marguerite
Garré, la qual es dedica també a la comèdia, essent probable que sota aquest nou
aspecte l'admirin aviat els barcelonins. ,
— En els Concerts-Pasdeloup el pianista valencià Josep Iturbi hi ha executat
darrerament el Concerto en mi bemoll de Liszt, assolint un acolliment molt entusiasta.
— L'audició dels envíos de Roma ha fet més sensible la prematura mort de Lili
Boulanger. de la qual s'han executat diverses obres: D'un soir triste i D'un matin de
printemps per a orquestra; Tres Psalms per a orquestra, soli i chors; un Pie Jesu,
cantat per Mme. Croiza, un recull de sis melodies, i una Vicille Prière boudique per
a orquestra i chors. L'audició d'aquestes obres, la primera de les quals va fer-nos
conèixer l'Orquestra Pau Casals, fa poc, deixà una impressió de les més fortes.
— El mestre Fernàndez Arbós ha dirigit dues sessions en els Concerts-Colonne
dedicades a l'escola moderna espanyola. Les obres més aplaudides la primera tarda
foren les Nits en els jardins d'Espanya d'En Falla (executant la part de piano, amb
l'autoritat que tothom li reconeix, el nostre Ricard Vines); la Triana d'Albèniz, instrumentada pel referit Arbós, i la Procesión del Rodo d'En Turina. Al segon concert
s'hi executà també amb bon èxit E l somni d'Eros d'Espià, E l amor brujo de Manuel
de Falla, i l'intermedi de Coyescas del malaguanyat Granados.
T E A T R E I N C E N D I A T . — L'Opera de Wiesbaden ha estat destruit completament
per un incendi en la nit del 17 al 18 de març. El teatre va construir-lo Feiner Hellmer
en 1892-1894 i fou inaugurat per Guillem I I el 18 d'octubre de 1894.
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L'edifici era una mala còpia del desgraciat estil Lluis XV, molt estimat, no obstant, pels alemanys de l'època aquella. La seva construcció d'una solidesa poc ferma
va ésser causa de la destrucció total de l'edifici en cosa de mitja hora no més.
La darrera representació efectuada a l'Opera de Wiesbaden fou la de Rienzi,
amb el tenor Streib. en el paper principal. El foc s'inicià per allà les onze, quan el
teatre es trobava ja absolutament desert. La reconstrucció del mateix sembla que
no's farà esperar gaire.
S I M F O N I A P I R E N A I C A . — La Simfonia pirenaica d'En Pierre Kunc, importants fragments de la qual varen aplaudir-se l'any passat en els Concerts Lamoureux
de París, acaba d'executar-se íntegrament, per primera vegada, en el Conservatori
de Tolosa. Ha produit, segons llegim, una impressió profunda i l'èxit ha estat molt viu.
R E F U N D I C I O D ' U N A O P E R A . —Ricardo Zandonai ha revisat
L a Via delia Finestra composta l'any 1916, reduint a dos els tres actes

la seva òpera
de que's composava. En aqueixa nova forma serà representada a Trieste l'any vinent.
El mateix mestre treballa actualment en la composició d'una altra òpera, el tema
de la qual es pres del G'ósta Berling de Selma Lagerlow.
UMA M E M Ò R I A P R I V I L E G I A D A . — Eduardo Lalo havia fet oir a Camil SaintSaèns els temes d'una simfonia que's proposava escriure.
Deu anys més tard, Saint-Saèns li pregunta un dia:
— Escolteu, i la vostra simfonia?
— Quina simfonia voleu dir?
— Aquella els temes de la qual vàreu indicar-me.
I es conta que Saint-Saéns, sentant-se al piano, tocà davant de Lalo, tot admirat,
les frases de la seva pseudo-sirafonia.

L A " L L E G E N D A " D ' U X C H A V A R R I . — A València s'ha executat darrera-

ment amb un gran èxit la inspirada Llegenda que, sobre text de Teodor Llorente,
va escriure fa alguns anys el nostre bon amic i col·laborador d'aquesta REVISTA,
N'Eduard L. Chavarri, la qual composició fou estrenada per I'ORFEÓ CATALÀ en la seva
visita a València l'any 1909 i repetida poc després al Palau de la Música Catalana.
Els valencians no l'han tornada a sentir fins ara que ha estat cantada per la novella Agrupació Choral Valentina, sota la direcció del mestre Tomàs Aldàs, en el
Teatre Principal. El bell efecte que ha produït novament la Llegenda d'En Chavarri
ha estat ensalçat per tota la premsa valenciana. El públic l'acollí amb tal entusiasme
que el darrer fragment de l'obra va tenir que repetir-se en mig d'una ovació endreçada
a l'autor i als executants.
Rebi amb aquest motiu l'excel·lent músic, amic nostre, la més coral enhorabona.
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Eduard Bergés. — El més passat mori a Madrid aquest distingit tenor, el nom
del qual va unit a l'època de més esplendor de la sarsuela espanyola. Estrenà les obres
més celebrades de Chapi ( L a Tempestad, L a Bruja, E l Rey que rabió, etc), i gaudi
de gran popularitat.
En diverses temporades s'havia fet aplaudir igualment a Barcelona.
Feia ja molts anys que vivia del seu record i d'un modest sou com a empleat de
l'Ajuntament.
Eduard Gariel. — A Tacubaya (Mèxic) ha mort el 16 del passat març el notable
pianista i musicògraf mexicà Eduard Gariel, que havia nascut de pare francès a
Monterrey, capitat de l'Estat de Nuevo León, el S d'agost de 1860. Va rebre la seva
primera instrucció musical a Monterrey del professor Albert Dauric, antic deixeble
de Marmontel en el Conservatori de Paris. Al Saltillo, des de 1887 fins 1898 i més
tard en la ciutat de Mèxic, Gariel exercí amb gran prestigi el professorat de música,
havent-se-li encomanat diverses càtedres oficials. En 1917 el Govern mexicà que presidia En Carranza, amic d'infantesa de Gariel, envià aquest als Estats Units per a
estudiar mètodes d'ensenyança musical, i algún temps després vingué a Europa en
ampliació de similars estudis, visitant Espanya, Itàlia, Suïssa i França. També ensenyà a la Universitat de Colòmbia, al Nou Conservatori anglès i altres institucions
semblants, un nou sistema d'harmonia inventat per ell. Era autor de nombroses peces
per a piano, i dels següents treballs sobre música: Chopin. L a tradición de su música
y consideraciones sobre sus obras y manera de interpretarlas. (México, F. Díaz de
León, 1895); Solfeig elemental, Solfeig i cant choral i Un nou sistema d'harmonia.
Aquest darrer treball fou traduït a l'anglès i publicat en els Estats Units.
Digum, per fi, que Eduard Gariel col·laborà durant molts anys en la revista Musical Amèrica, on hi enviava periòdicament interessants correspondències des de Mèxic.

Atenes A. G., Provença, 157, Telèfon 216 G.—Barcelona
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Edició I b è r i c a . Única publicació hispànica completa de les immortals obres d'estudi
concert dels «Grans Mestres», dàssics, romàntics i moderns, luxosament presentada i enriquida
amb prefacis i indicacions tècniques que faciliten la mellor interpretació de les obres.
L a u d a Sion. Publicació escollida de composicions religioses, a vàries veus i orgue o
harmonium, originals d'eminents compositors nacionals. (Textes llatí, 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, bar.
monitzades 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 mixte i per a piano. Els més grans èxits sardanístics.
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