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Ferran Sor
Conferència que precedi al recital de guitarra donat a l'Associació
d'Amics de la Música el dia 27 de febrer de 1923
(Acabament)

Infinitat d'aspectes, a qual més interessants, ofereix la personalitat artística de Sor. U n dels més culminants de la seva vida l'ofereix el seu debut
com a compositor d'obres teatrals. Fou l'any 1797. Època de decaïment era
aquella, d'absoluta decadència per a la nostra música. E l fecund moviment
de regeneració musical iniciat en el nostre país en l'Edat mitjana, que tan
gran esclat obtingué en els segles x v i i XVII, va venir a degenerar a principis del XVIII, en un concepte purament científic, que com diu en Menéndez
i -Pelayo, en la seva Historia de las ideas estéticas, portava en sí el perill de
que es vegés oblidada i sacrificada la seva veritable importància en ares de
fantàstics idealismes, o d'un inútil i pedantesc aparell geomètric que acabés
per encadenar la música a un docmatisme gastat i estèril, tractant-la de
manera especulativa, és a dir, molt negadament, i subalte^nant-la a l'aritmètica perquè tractava de números i de proporcions. Contra aquestes teories
es pronuncià l'insigne músic català Francesc Valls, prevere, qui fou mestre
de capella de la Catedral, autor del Mapa Harmònic, obra que quedà inèdita
i 'desconeguda fins que l'historiaire Soriano Fuertes publicà alguns extractes
d'ella i en la qual, com diu E n Pedrell, en estudiar-la amb consciència en
el seu Assaig d'una bibliografia musical, es procura un mitjà de conciliació
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entre els dos extrems en que estava posada la música, a i x ò és, els excessos
dels tractadistes, que no toleraven n i la m é s petita transgressió, í les desaprensions dels que sols cui'laven que l'urs composicions adulessin a l'oit.
Sostingué el pare Valls, les orientacions del qual influiren en la formació artística de Sor, moltes polèmiques per defensar la consonància de
les quartes, avançant-se a molts dels seus contemporanis. Aquell segle fou
íecund en controvèrsies musicals.
E n aquest període, i des del temps de l'arxiduc Carles, seguí la invasió
absoluta de la música italiana que el públic a d m e t é sens reserves des del
primer moment.
E n l'any en que Sor estrenà la seva primera producció teatral, sols dos
noms de mestres catalans figuren en el nostre teatre d ' ò p e r a : Ferran Sor i
Carles Veguer, organista molt cèlebre de la Catedral de Barcelona i compositor que gaudia de gran prestigi. Malgrat això, la seva òpe^ra que s'intitulava
L a principessa filòsofa, o sia E l desdén con el desdén, va fracassar, i en
canvi la de Sor obtingué èxit, i prova d'això és que va representar-se d i verses vegades en la temporada de la seva estrena i en la següent, i , segons
una cita de Clement, que no ens ha estat possible comprovar, es va donar,
també a Venècia, el mateix any que es va posar per primera vegada en el
teatre de la Santa Creu, que no és en 1796, com afirmen molts biògrafs,
sinó en 1797.
Es curiosíssim l'anunci de la estrena d'aquesta òpera, insc,rit en el Diario
de Barcelona. Retrata tota una època, i reveHa el contrast tan gran que existeix entre la modèstia amb que oferien els fruits de la seva intel·ligència i
habilitat els artistes d'aquell temps, i la manera despresa i els adjectius r i m bombants de que estan plens els cartells d'anunci i k s gasetilles de reclam
de la major part de les manifestacions artístiques dels nostres dies.
D i u així, el referit anunci, publicat en el n ú m e r o del Diario de Barcelona,
corresponent al dia 25 d'agost de 1797:
"Teatfo. — Con el plausible objeto de la felicitación de los días de nuestra Augusta Soberana, se ha dispuesto para esta tarde una función de caràcter serio intermediada de un Bayle, alusivo al obsequio del dia, la que
executaran las dos Companías italianas. E l titulo de la òpera es: Telémaco
en la isla de Calipso, cuyo argumento se t o m ó del libro tercero de esta preciosa obra. Su poema lo ha puesto en música un aficionado natural de esta
ciudad; el cual, sin perjuicio del estudio a que se dedica en otra profesión,
ha querido hacer un ensayo de la capacidad de su ingenio, para unir en sus
tareas lo útil a lo agradable. E l mismo autor reconoce lo arriesgado de su
empresa, y que.la obra que produce, en figuroso examen serà justamente
dotada de muchos defectos en la invención, textura y propiedad; pero no
puede menos de persuadirse i esperar que el conocido discernimiento de este
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respetable publico, sostendrà su empeno mediante la consideración de que
su corta edad de diez y ocho aflos, y la ninguna obligación de ser maestro
en una facultad que solo accidentalmente ha saludado, le disculpan el impulso de presentaria a la luz pública; mayormente en una ocasión en que
esta sufriendo la empresa una escasez de óperas muy notable por las actuales
circunstancias de la Itàlia, y se ha hecho sobrado favor en creer que podia
ser la suya un recu^so conveniente. A s i mismo considera que tal vez se le
a r g ü i r à de poco prevenido, dando al teatro una música seria y se cante el
gusto del dia; pero con asegurar que el libro que ha escrito le vino a sus
manos por mera casualidad, y que su argumento le animó a ponerlo en m ú sica, procurando en cuanto ha sabido apreciarle lo que ha considerado mas
adecuado, cree responder a la cuestión; pues si el acaso le hubiese presentado
un libro bufo, habría procurado arreglar su música a este caràcter. De todos
modos, se lisongea que esta única producción de su corto talento, logra^à la
benignidad de este respetable público, ya que ha tenido la dichosa suerte de
ser bien recibida entre los profesores que la han ejecutado, y otros que han
oído sus pruebas. E l Bayle lo ha ordenado el primer Baylarín Luis Bianchi;
bajo el titulo de la Escuela de los Pintores. E l Teatro serà iluminado, y de
consiguiente, doble el pago de entrada, palcos y lunetas. Se empezarà a las
cinco y media y los libros de las óperas se venderàn en la misma casa del
Teatro."
T a l és l'únic document de l'època relacionat amb l'estrena de la primera
òpera de Sor que ens ha estat possible trobar després de detingudes investigacions a tots els arxius i biblioteques de Barcelona. Com haurà pogut veure's,
en el referit anunci es dóna més importància, des del moment que s'anomena,
al nom del primer ballarí que el de l'autor de l'obra musical que s'estrenava.
E n la qrònica local de l'únic diari que es publicava, l'esmentat Diario de
Barcelona, no hi apareixen altres aconteixements que alguns anuncis, entre
els quals abunden els de teatre, de pèrdues d'objectes a la via pública i de
dides que ofereixen llurs serveis. Aquests últims anuncis h i són en abundància.
L a crítica musical periodística no se inaugurà, al mateix Diario de Barcelona, fins molt després, essent el cèlebre Pau Piferrer el primer que
l'exercí.
Els temps en què Sor visqué en el nostre país no l i varen poder ésser
més dificultosos per a la seva fqrmació artística. D'una banda, les intransigències dels tractadistes, separats entre ells per .rivalitats d'idees i sistemes,
havien d'oferir grosses dificultats al seu desenrotllament; d'altra part, la
influència poderosa de la música italiana, tan falaguera per a l'oït, i que tan
arrelà en la nostra terra, havia d'exercir en l'ànima tendrivola del nostre
Sor gran influència.. E n efecte, l'òpera de Sor està construïda seguint els
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camins fressats per l'Escola italiana, i a part del seu mèrit intrínsec, té per
al jnostre teatre un alt.re molt important, el d'ésser la primera producció que
seguint el camí de la imitació italiana, assoli l'honor de recollir grans aplaudiments i d'alternar amb les obres dels m é s reputats mestres italians d'aquell
temps. I l'haver aconseguit Sor tan gran distinció en els primers passos de la
seva cabrera i en una època tan poc a propòsit per als músics de la terra, no
hi ha q u è dir que constitueix una prova ben palesa del seu gran talent. I no
sols a i x ò , sinó que fins molt després, fins a 1815, tan sols presten lluiment a
b lírica nacional, les obres de Sor, els assaigs de Melcior Gomis i els intents
musicals del famós cantant Manel Garcia.
E n sortir cap a l'estranger s'obren per a ell altres horitzons artístics,
molt m é s amples que els que trobà en el nostre país, i presencia les grans
transformacions en les idees estètiques dels prime,rs temps del Romanticisme,
les quals influiren poderosament en la seva imaginació i l i varen servir de
valuós elemnt per formar la seva personalitat definitiva.
Certament que les vicissituts de la música no han caminat paralelament
a iles altres arts, però a i x ò no v o l dir que hagin pogut sotstreure's de moviments tan universals com el del Romanticisme, n i molt menys que passaren
inadvertits dels grans artistes músics.
E n realitat, el veritable Romanticisme musical, tècnicament considerat
no va venir fins molt després, o sia amb la gran Reforma wagneriana; els
músics que han estat assenyalats com a romàntics tenint en compte només
llur esperit, no són, en rigor, m é s que precursors d'aquesta tendència des del
moment que varen compondre consagrats al preceptes dels clàssics.
Es molt difícil, com d i u Schumann en un dels seus interessants articles
qrítics, definir en música una escola especialment romàntica per què la m ú sica j a és romàntica per sí mateixa; i si hem considerat a Wagner com el
genuí representant del Romanticisme musical, és perquè fins a ell no s'observa una veritable emancipació de les severes regles de la composició i de
l'estil establertes per l'exemple dels autors clàssics.
Entre la plèiade de compositors precursors del Romanticisme musical,
el prime^ dels nostres músics que arriba a destacar-se després d'una persistent
lluita amb les idees i els sistemes que el rodejaren en el seu camí, és el nostre
Sor. Esperit elevadíssim, no podia subjectar-se a la imitació servil, i així
en totes les seves obres s'hi observen detalls naturals no apresos, endevinacions o vesllums que demostren la seva comprensió musical original i nativa,
igualada poques vegades ent^e els nostres compositors.
Ferran Sor és un romàntic clàssic.
per haver recollit, en l'espiritualitat de
i sinistre que produeix emocions d'un
en la forma segui l'exemple com hem

R o m à n t i c , si substantivem la paraula,
les seves obres, aquell tint melangiós
gran sentimentalisme; clàssic, perquè
dit, dels autors clàssics, de tal faisó,

Butlletí

de l ' O r f e ó

Català

185

que en l'estructura de les seves obres, en la galanor del seu estil, hi fulgura,
pot afirmar-se, tot el classicisme de la seva època.
Quant a l'obra guitarrística de Sor, és de capital importància, i no ha
estat j a mai n i superada n i igualada tan sols per ningú.
E l l , amb el seu gèni de compositor, amb els seus profunds coneixements
musicals ,amb la seva gran habilitat de concertista, elevà la guitarra a les
regions més pures de l'art, i feu que s'obrissen, per a aquest instrument, de
bat a bat les portes dels centres musicals més importants d'Europa, i que
li guardessin, alhora, la consideració que mereix, tots els músics que tingueren ocasió d'escoltar-la en mans de tan genial artista.
E n aquesta època de revisió de valors de Catalunya, en que són plèiade
els que s'afanyen en fer reviure i en fomentar tot quant sia propi de la nostra
terra, deu haver-se de tenir en compte que la guitarra, considerada generalment com a instrument Representatiu de l'Espanya de pandereta, en el seu
aspecte de concert és netament catalana.
E l primer mètode de guitarra s'imprimí a Barcelona, en l'any 1586, i el
seu autor era un c a t a l à : Joan Carles Amat, doctor en Medicina i músic, un
espècie de Letamendi del segle X V I . D'aquest tractat, que és curiosíssim, i
revela en son autor gran enginy, se'n varen diverses re!m|pr^ssions. En
l'exemplar que nosaltres hem vist, h i apareix en la primera plana un segell
on hi ha representada una matrona pulsant la guitarra, i s'hi acompanya un
tractac b^eu, en idioma català, en la portada del qual es llegeix: "Tractat
breu / y explicació dels punts / en Idioma Ca- / thalà, ajustat en esta ú l t i m a /
impressió de la present / obra / . Para que (sic) los naturals / que gustaran
de aprender, y no entendran, la explicació Castellana pugan satisfer / son
gust ab este breu y compendiós estil".
Ens plau fer constar aquesta manifestació de respecte a la llengua catalana del primer tractadista de guitarra, que té en aquell temps una suma
importància.
Demostra, demés, el que la guitarra de concert és netament catalana la
circumstància de que la quasi totalitat dels guitarristes m é s eminnets s'han
format a Catalunya, i , sobretot, català fou Ferran Sor, el qual evidencià, en
les seves obres, el que pot donar de sí la guitarf:. n el seu més refiniat
aspecte. I a i x ò , que respon a un arrelat convenciment nostre, ho avalan
músics i crítics eminents contemporanis í posteriors a Sor, entre ells l'iHustre
Pau Piferrer, qui en un deliciós article publicat en el Diavio de Barcelona
el d i a 23 de maig de 1842, sobre un concert que donà aleshores en la nostra
ciutat un guitarrista italià, d i u :
" E l cèlebre Ferran Sor, dotat de un talent músic asombrós, extraordinàriament sensible als efectes de l'harmonia, c,reà, per dir-ho així, la guitarra, i patentizà el que pot donar de sí aquest instrument essencialment
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harmònic. E n una llarga sèrie de composicions delicia del m ó n musical, anà
descapdellant tots els recursos d'aquella, i , basant-se en l'harmonia més pura
i imés delicada, a la vegada que profunda, inventà eixes melodies que seran
sempre l'encant dels artistes i un etern testimoni del seu geni".
E l mestre Pedrell en escoltar amb veritable interès una sessió de guitarra dedicada a les obres de Sqr, emocionadissim, després de fer repetir
vuit vegades l'execució de l'Estudi en "si menor" que figura en la segona
part del programa, e x c l a m à : — Cal fer constar que un dels pocs encerts d'en
Fetis, va ésser el saludar al nostre Ferran Sqr amb el nom del Beethoven de
la guitarra.
D'entre les diverses composicions que va escriure per a guitarra: sonates,
fantasies amb variacions, minuets, sicilianes, estudis, andantes, allergos, etcètera, etc, destaquen, per trobar-s'hi en elles m é s clarament defindia la personalitat del seu autor, algun minuet, diferents estudis, i , sobretot, diverses
obres amb variacions, gènere en el que va excel·lir de manera magistral i
admirable. E n les sonates, sens dubte per haver cultivat poc aquest gènere,
no arribà- a apa^tar-se de la influència beethoviana, fins al punt que en
aquestes obres la seva personalitat queda esfumada, sense revelar. H a de
advertir-se, però, que les variacions fetes per Sor són veritables obres d'art,
no d'aquestes variacions desafortunades, que no tenen altre finalitat que la
de posar a contribució l'agilitat de dits del que les executi, pobre sistema,
caigut en desús, m é s ben dit, en despreci. Les variacions que figuren en les
obres de Sor, són noves idees complemntaries del tema, i tan plenes d'interès,
tan riques i abundants d'inspiració com la idea principal que les motiva.
A fi de poder formar cabal judici de les diferents fases de la personalitat
de Sor, hem triat per al programa unes quantes d'entre les seves obres més
característiques.
E n la seva obra orquestral, Sor prengué com a model, principalment, a
Mozart i Pleyel, i en les seves composicions de guitarra s'hi observa en
algunes d'elles, la influència de H a y d n i altres grans autors clàssics, però,
d'una manera especialissima, la de Beethoven i Mozart.
E n la música guitarrística de Sor, l'harmonia, singularment el baix, adquireix la majestat, * grandesa de les de Beethoven, i , en canvi, en les
melodies o motius, hi apareix aquella sublim senzillesa i exquisida gràcia i
galanor que distingeix a les de l'autqr del Don Giovanni. Pot, doncs, considerar-se a Sor, pel que respecta a la forma de la seva obra guitarrística en
general, com a una personalitat intermitja entre Beethoven i Mozart, que
sense imitar n i plagiar molt menys a cap d'ells, participa de la del dos.
Quant als estats d'ànima que en les seves obres per a guitarra ens revela,
són ben pocs en número.i malgrat a i x ò no pequen de m o n ò t o n s , i són sempre
espontanis i sincers. E n la seva música h i reflecta ostensiblement, com hem
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dit abans, tot aquell món d'inquietuds sentimentals, d'aspiracions vagues que
forjà el Romanticisme; ella és expressió de tendrívoles melangies, de solitaris
dolors d'una à n i m a elevada i contemplativa dominada pel sentiment, ferida
i texaltada en l'espectacle del m ó n ; ànima plena sempre, en mig de les seves
fondes tristeses, de llum ideal, i que en els seus pocs moments de despit, de
despreci a la vida, no arribà mai ni a la implacable i desconhortador tedi d'un
Byron, per exemple, ni af sarcasme, la befa i la ironia d'un Heine.
Després de l'estudi que acabem de fer, no amb l'extensió que voldríem,
perquè els limits a què hem de subjectar-nos ens ho priven, no se'ns titllarà
d'exagerats, si afirmem que és un valor a tenir en compte en els nostres
dies de reconstitució de les coses de la terra l'obra de Ferran Sor, d'aquest
esclarit fill de Catalunya que omple de glòria tot un període de la nostra
història musical, que va enaltir arreu de lestranger amb el seu gèni el nom
de la Pàtria.
ALFRED

ROMEA.

t iBSïifeiaatMiiianiri-üK-'iiiMi; •;

Des de Ginebra
Heu-nos aquí a la fi del cur9 musical, que ha estat ric en produccions de tots
els genres.
Com gran novetat, hem tingut el Pierrot Ltinaire, d'ArnoId Schònberg. coraposisitor — tothom ho sap! — discutidíssim. Els uns el consideren talment com un anarquista que després d'haver destruït el temple bastit pels clàssics, és incapable d'ediiicar quelcom semblant. Els altres (aquests són poc nombrosos!) el consideren... una
mena de Messies d'una música nova! El cert és que l'audició a Ginebra de Pierrot
Lunaire suscità tempestats! Fou una catàstrofe que no degué certament sorprendre
a l'autor, car ha pogut ja habituar-se. segurament, a aquesta mena d'èxits.
»
En canvi, quelcom ha deixat en nosaltres un record agradós: fou la bella sessió
que ens ofrenà el mestre Otto Barblan en dirigir les meravelloses Béatitudes, de
Cèsar Pranck. La interpretació, plena de convicció, fou curosa i vibrant, amb excel·lents chors i admirables solistes. Citem: senyoretes Peltenburg, Lina Falk (que
assoleix actualment grans èxits a Paris i a BruseHes) i Tatianoff, i senyors E. Bauer
i A . Kuntz. L'orquestra Romand tocà també de manera perfecte
Devem, d'altra part, algunes de les millors hores a J. S. Bach. En W. Montillet,
organista de l'església de St. Josep i professor al Conservatori de Ginebra, ha donat
dotze recitals. EI bell esforç artístic del mestre Montillet, que interpretà íntegrament
l'obra per a orgue, de J. S. Bach, mereix ésser esmentat de manera especial.
La interpretació que ens ofrenà de les 148 obres que constitueixen la quasi totalitat de l'obra per a orgue del gran Cantor de Leipzig, es distingí, abans que tot.
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per la claretat i la sobrietat de l'estil, per la simplicitat i la justesa del fraseig. Molrss d'aquestes pàgines no havien estat mai tocades a Ginebra. Un públic cada vegada
n:és nombrós i sempre ple de recolliment, ha assistit a les sessions que esmentem,
;imb una fidelitat veritablement exemplar. Els auditors d'aquests recitals (que han
estat organitzats a la Sala del Conservatori) perteneixen i aquella categoria de per.
SURCS per a les quals la música constitueix una de les grans joies de l'existència.
Tots trobaren que els susdits recitals representaven una ocasió única de poder penetrar íntimament en el pensament d'un dels més grans compositors dels temps passats i ders presents. L'èxit d'En Montillet fou sorollós i ben merescut.
Els Concerts Clàssics ens han proporcionat l'ocasió de tornar a sentir els excellents violinistes A. Busch i j . Szigeti, la notable cantatriu Ilona Durigo i els pianis.
tfis Pembaur i Eugeni d'Albert.
Com primeres audicions, s'interpretaren el Concerto en la major, per a violi,
.l'Hermann Suter; Preludi de Chrislelflein, de Pfitzner; La nit, suite simfònica, de
Templcton Strong (que assoli un gran èxit); Kammer Symphonie, de Schònberg;
Inlroduclion et tnarche chinoise, del Rossinyol, i Introducció del segon quadro del
Sacre du Printemps, de Strawinsky. Totes aquestes obres foren executades per
l'Orquestra Roimnd, sota la direcció, sempre experta, del mestre Ansermet.
Havem tingut també a Ginebra dues magnífiques audicions de l'Oratori Samson,
de Haendel, amb els chors Paroissiaux, de Caronge i els de les Eciux-Vives, reunits.
Dirigí l'obra esmentada el mestre Alexandre Kunz, professor del Conservatori de
Ginebra. Director, solistes, agrupaments chorals i orquestra foren aplaudidíssims.
Entre els bons recitals, citem el de Na Clara Wirz-Wyss, una notable cantatriu
de Berna, que fou molt alabada; els de Pau Miohe i Na Chantem-Demont, dos vio.
íinistes de bona escola; el de la jove pianista Gina Mascardi, el talent de la qual
recorda VVanda Landowska. Excel·lent fou també la impressió deixada per Na Joana
Blattner, una magnífica contralt que interpretà amb una profunditat de pensament
i una dicció perfecta els nostres vells mestres dels setzè segle. Tots aquests cants,
d'ona bellesa innegable, esdevingueren una revelació en l'esperit d'un gran nombre
d'auditors. Foren acompanyats a l'arpa per la firmant d'aquestes ratlles.
M'interessa fer constar l'èxit magnífic que han obtingut aquí les Catalanesques
(tan interessants!) del mestre Lluís Millet, que foren interpretades en un simpàtic
concert donat al Lyceum de Suïssa.
Les Escoles de Ginebra donaran aviat, aprofitant la festa: L a setmana de l'rifant,
una sessió ben encisadora de música popular de diversos països. Sentirem alguns centenars d'infants (ensenyats pel mestre Emili Unger. l'excel·lent músic i pedagog),
interpretant més de trenta cançons populars hispàniques, t'etes del preciós Cançoner
del plorat mestre Felip Pedrell. El fet d'oir els infants cantar les cançons nostrades
representarà per a nosaltres un goig ben viu.
Un dels grans esdeveniments d'aquests darrers mesos fou la 24 Festa dels Músics Suïssos, que tingué lloc a Ginebra. En dos dies s'organitzaren tres concerts.
El primer, consagrat a la música da camera i els dos altres amb orquestra, solistes
i orgue. Figuraven en els programes els noms de divuit compositors. Els que crearen
música veritable, que ve del cor i hi retorna, és a dir, obres emotives, foren Carles

ÈHllletí

de l ' O r f e ó

Català

189

Choix, amb un Poema fúnebre per a orquestra, chors i solistes, que impressionà
fondament (l'autor fou llargament ovacionat): Templeton Strong. amb una Elegia
per a violoncel i orquestra (fou també aplaixlidissima); E. Jaques-Dalcroze (frag:r.cnts de la Festa de la joventut i de la joiai per a chors, solistes i orquestra; i el
jove Frank Martin (Quatre Sonets per a cant, flauta, viola i violoncel).
Els altres autors, que coneixen, certament, la tècnica, no crearen sinó una música
ben feta.
Col·laboraren als tres grans concerts que recordem, VOrquestra Romand. que <ligi el mestre Ausermet i alguns dels autors; l'au Benner, Ph. Strübin. Josep Lauber
A. R. Dcnzler i els millors solistes del pais.
Els cantants foren els següents: senyores Dcbogis-Bohy i Lina Falk, de Ginebra;
Maria Philippi i Colette Wyss. de Basilea; Nina Jaques-Dalcroze i senyors Ernest
Bauer i cl baix Becknianns, de Ginebra; Loeffel, de Berna. Citem, també, A. de
Sanctis, violoncel·lista (solista de VOrqivcstra Romand); W. Bastard (organista), de
Ginebra; chors de la Societat de Cant Sagrat; Societat de Música Simfònica, la
Lira, de Caronge i Clia'ur de Dames, reunits. Total: «etcents executants. Quina
llàstima que la valor de les obres interpretades, excepció feta de les que ja havem
esmentat, no hagi estat a l'alçària de l'organització de les Festes de Música Suïssa!
1 fou també una vera llàstima que els noms dels músics orgull de la raça, que representen la glòria dels suïssos: Gustavc Doret, Henri Gagnebin, Josep Bovet, no
àguressin en els programes dels concerts dels quals parlem. Llurs obres ens haurien
deixat un millor record d'aquesta festa de música suïssa.
En el canton de Vaud, en les festes del bi-centenari de Davel hi hagué una gran
•.i-.anifestació artística: la primera representació del drama Davel, de Gustau Doret
i René Morax, obra representada al Teatre de Jorat, a Mezières, amb assistència
Jel Consell Federal, vingut de Berna per assistir a la fesla, i de les més altes personalitats del pais. Doret i Morax han ja col·laborat altres vegades damunt l'escenari
de Jorat. Esmentem llurs obres: Henriette, un bell drama camperol; Alicnor, del
qual servem un agradós record; La nnit des quatre temps; Teli, drama històric i
patriòtic.
Quant a la música de Davel, tothom pensa que és el més bell poema musical que
un compositor suís ha escrit, en honorança del seu pals. Obtingué un gran èxit:
èxit sorollós, realment. Gustave Doret triomfà.
Tots els músics coneixen l'obra del gran artista que ens ocupa i es pot dir que
c.tl considerar-lo com el més il·lustre dels músics suïssos. Es, a la %,egada. un diiecter d'orquestra molt conegut i respectat i un molt remarcable musicògraf. Esperem
que serà un dia cridat, des de la meva terra, per tal de dirigir alguns bells concerts
i que hom voldrà també conèixer la seva música.
No vull oblidar d'esmentar les dues magistrals audicions del Déluge, de SaintSaéns (300 executants), sota la direcció del professor Georges Pantillon. donades
al Temple Nacional de la Chaux-de-Fonds. H i assistiren tots els a6cionats de l'encontrada. Aquestes sessions honoren al mestre Pantillon i a la seva Choraie mixta.
LLUÏSA BOSCH I PAGÈS
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Festa de la Poesia i de la Música
organitzada per l'Orfeó Reusenc
El dia 10 del prop passat juny tingué lloc al Teatre Circ de Reus, galantment
cedit per la societat "HI Circulo", la primera festa de la poesia i de la música, organitzada pel meritissim Orfeó Keusenc, resultant per tots conceptes una festa magna
i verament esplèndida.
Mereix tota mena de lloances lactivitat de l'Orfeó Reusenc, que tan encertadament condueix' el mestre N'Estanislau Mateu, doncs totjust acaba de celebrar-se
també, gràcies a les seves iniciatives, cl magnífic aplec de germanor de les Comarques tarragonines, del qual servem tan bons records, i després de la rebuda a Reus
úe l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, veu's aquí la festa de la poesia i de la música
feliçment i brillantment realitzada. Bona estona abans de començar la festa presennva ja el grandiós teatre un aspecte esplendorós. Les famílies més distingides de
Reus s'havien aplegat a la festa per a retre el merescut homenatge als poetes i als
músics de nostra terra.
El Jurat ,acompanyat de les autoritats, entrà als acords de la Banda Municipal.
Declarada oberta la festa pel representant de la ciutat, el mestre Lluís Millet, com
a president del Jurat, llegí el discurs presidencial, admirable de forma i profund de
sentit i de concepte, pensat i escrit amb aquella elevació i puresa d'estil característica del mestre Millet, que uneix a les seves condicions de gran artista les d'home
complert i de fina espiritualitat. Aquest discurs, que donarem íntegre en el número
proper d'agost fou rebut amb xardorosos i unànims aplaudiments.
Acte seguit el secretari del Jurat, senyor Banús i Sans, llegí la seva memòria
reglamentària, bellament escrita, justa de concepte i abrandada de sentiment patriòtic.
Fou també llargament aplaudida.
Oberta la plica de la flor natural, fou aquesta atorgada al jove poeta senyor
Artur X. Palau Ximénez, per la seva inspirada poesia E l riure clar de l'estimada,
qui nomenà reina de la festa a la gentil i molt bella senyoreta Na Josefina Segimón
i Sisa, filla del regidor dc rexceHentíssim Ajuntament de Reus En Domènec Segimón. Del braç del poeta premiat i acompanyada pel Jurat, la reina, exquisidament
habillada, ocupà el seu setial, mentre ressonaven les aclamacions^ del públic i els
acords de la Banda Municipal.
Resultaren també guanyadors de premis literaris els senyors Joan Antoni Guardias per la seva poesia L'ombra de Jesús; J. Bous i Vila per la seva Petita oda a
Catalunya; Miquel Ventura, pels seus treballs A Salou i Reus; la senyoreta Alexandrina Anguera, per la seva poesia Treball; el senyor Fidel J. Riu Dalmau pel
seu treball Labor omnia vineit i mossèn Llorenç Riber, el depurat escriptor, per la
seva poesia E l guerrer mitrat. La major part de les poesies foren llegides pels seus
respectius autors essent totes extraordinàriament aplaudides.
Sens esperit de menysprear les composicions literàries, cal confessar que el mè-
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(it de les composicions musicals era infinitament superior. Val a dir també que els
premis eren molt més esplèndits. El premi ofert per l'excel·lentíssim Ajuntament de
Reus no fou adjudicat, però fou concedit un accèssit a la Marxa catalana, lema: "Per
a concert", original del distingit compositor J, Sancho Marraco. L'obra aquesta fou
executada de faisó ben acurada per la Banda Municipal.
Resultà guanyador del premi ofert pel patrici N'Evarist Fàbregues el mestre
Frederic Alfonso pel seu ben treballat chor mixte Bl moliner, indiscutiblement la
millor composició de tot el certamen. L'obra del mestre Alfonso fou cantada per
l'Orfeó Reusenc el qual amb tot i el nombre no molt abundós dels seus cantaires
procurà en allò possible vèncer les dificultats d'aquesta hermosa composició choral.
AI mestre N'Antoni Planàs l i foren adjudicats els premis: accèssit del premi X I I I ,
premis X I V , X V i X V I per les seves composicions: Els gegants de Reus, chor
mixte; Dissablfe dte Glòria, sardana per a chor mixte; Les tres xiquetes, can^ó popular harmonitzada, i la Salve Regina, lema: "Misericòrdia". L'Orfeó Reusenc cantà
la sardana Dissabte de Glòria, molt fresca i inspirada, i la Salve Regina, d'un elevat
sabor religiós. L'accèssit a la sardana per a chor mixte fou atorgat al jove compositor En Francesc Fornells per la seva sardana Pirinenca; l'accèssit de la "Salve"
a mossèn Josep M." Maldeu, de Vilafranca del Penadés, i el premi X V I I al mestre
Josep Marimón per les seves cantons originals per a cant i piano Tres cançons,
lema: "Ramells de flors."
EI senyor Porta Pallisé, membre del Jurat, clogué la festa amb un escaient i
ben sentit parlament.
Tothom sortí complascudíssim d'aquesta primera festa de la poesia i de la música. Els organitzadors poden restar del tot satisfets de l'èxit obtingut i perseverar
sens defallir pel camí emprès segurs de que cultivant, amb tan belles com populars
festes, l'espiritualitat del poble, contribueixen extraordinàriament a la seva dignificació moral i per consegüent a restablir en ell la pau, la benaurança i el tremp que
dóna vida a lanima.
Al matí, abans de la festa, bon punt arribats a Reus, foren obsequiats els mestres Millet i Llongueras, membres del Jurat, amb un vermouth d'honor a l'estatge
de l'Orfeó Reusenc on se trobaven reunits tots els cantaires, els quals tributaren
una entusiasta ovació a l'eminent director de I'ORFEÓ CATALÀ, el pare exemplar de
tots els orfeons de Catalunya.
J. L L .
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La cançó catalana a Itàlia
Havem rebut el programa del concert inaugural que la Corales "Stefano Tempial'alestrina" donà baix la direcció de G. J. Rostagno el dia 15 del mes passat en el
teatre Rcgio de Torino. En aquest programa hi està honorada la cançó choral catalana
per l'Mnrígrant, d'En Vives, i pel Sola de l'Ohn, d'En Morera, les quals composicions
fan seguici a una exquisida tria de madrigals i cançons populars italianes clàssiques
i modernes.
En cl programa que havem rebut hi consta el text de les dues calçons catalanes:
VEw.igrant amb una escaient traducció italiana i el Sota de l'Olm en la lletra original
i seguidament amb una nota plena de cordialitat, es dóna la noticia de la nostra moderna escola musical catalana que "si è dedicata al cnllo ed alia rinascila delia can:one popolarc per frne fonle d'espri'ssione."
N D cal dir com agraïm a l'iHustrc Rostagno el seu gest amable tan estimulant
per a la nostra música i sobretot com I'ORFEÓ CATALÀ resta profundament commós i
agrait per les paraules que textualment copiem de la nota referida: "La nostra Coralc
ii esegu-sce (les dues obres de Vives i Morera) come oinaggio alia sua graiide consoiclla. "L'Orfeó Català" di Harccllona."
.
Rebin els nostres germans d'Itàlia l'expressió profunda del nostre agraïment. Els
músics catalans i I'ORI-'EÓ CATALÀ amb el compliment que els ve de la bella Itàlia
prenen força i dalit per a continuar treballant en la renaixença de la música racial
i de l'art choral. alçaprem d'una cultura verament popular i profenda.
A l.a "Corale Palestrina" i al seu egregi director els hi desitgem un esdevenir
gloriós en bé del ver art italià i de la vera cultura popular d'aquell país privilegiar
de la bellesa.
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Orfeó Català
EXCURSIÓ ARTÍSTICA A VILAFRANCA
La visita que I'ORFEÓ CATALÀ va fer el diumenge 17 de juny a Vilafranca, revestí tots els caràcters d'una gran solemnitat artístico-patriòtica. La notícia d'aquella
visita va somoure no sols als vílafranquins, sinó a tots els esperits selectes de la
uberrima comarca; fou un gran aplec de les principals famílies i dels patriotes dels
Monjos, Almúnia, Castellví de la Marca, Viloví, Sant Marti Sarroca, Torrelles de
Foix, Pachs, La Granada Cabanyes, Puigdalba, Pla, Sa#it Sadurní, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere Molanta. Moja. Sant Pere de Riudevitlles. Sant Quinti de
Mediona, etc.
Arreu hi havia gran animació. Semblava un dia de testa major.
L ORFEÓ CATALÀ fou rebut per una gran gentada que iii havia al moll de l'estació i a la pla^a. Apart d'un gran nombre de companys i amics entusiastes, s'hi trobaven reunides les societats chorals Societat Choral de 1' \tcneu. El Coro del Penedès i L'Esbart Choral Catalunya Nova, amb llurs estendarts i presidits pel SiCii
mestre En Francesc Bové. Després de canviar-se afectuoses salutacions els orfeonistes vílafranquins i barceloni(ns, entraren a la vila en mig d'una gran expectació
publica. Pels carrers i pels balcons hi havia gent que contemplava amb visible simpatia la passada d'aquella legió de cantaires de la pàtria.
Tot seguit I'ORFEÓ es dirigí a la Casa de la Vila, i al peu de la seva balconada,
engalanada amb les senyeres, i ocupada tota ella per una selecció de belleses vila.
íranquines elegantment habillades, s'ha alçaren vigoroses les veus dels orfeonistes.
entonant els himnes patriòtics Volem que siguin catalans...! i el Cant de la Senyera,
que foren ovacionats amb aplaudiments i visques a Catalunya i a I'ORFEÓ.
L'alcalde En Lluís Fuster, els regidors Pons Ribalta, Pere Mitjans, l'arxiprestdegà del Penedès i altres personalitats, van rebre soleminialment a I'ORFEÓ CATALÀ
a la sala Consistorial, en les parets de la qual s'hi perpetua el record dels fills il·lustres de Vilafranca i sa comarca; Sant Ramon de Penyafort (el de la cançó popular);
cl gran bisbe de Catalunya, cl savi doctor En Josep Torras i Bages, bisbe de Vich ;
el prós Manuel Milà i Fontanals; el restaurador del monestir de Ripoll, bisbe de Vich i
Barcelona, el patriota doctor Josep Morgades Gili; el gran filòsof doctor Jaume Llorens;
el savi bisbe de Terol, doctor Antoni Estalella; el gran filòsof doctor Pere Copons;
l'acurat escriptor novel·lista En Gaietà Vidal Valenciano; el diplomàtic Enric Vallès;
el gran metge doctor Feliu Jané. Aquelles grans figures donaven una vibració patriò.
tica cn aquell moment.
EmociQiiat davant tan bell espectacle, l'alcalde pronuncià una exaltada salutació de benvinguda a I'ORFEÓ CATALÀ. Considera un gran honor per Vilafranca la
visita i felicita al Casal d'Esbarjo i Cultura per haver-la organitzada. Va fer una
apologia de l'art musical i de la marxa triomfal de I'ORFEÓ per Catalunya í per les
grans ciutats d'Europa, i de l'home genial En Lluís Millet, l'ànima i la vWa tota
de tan gran institució (ovació). Per a commemorar í recordar aquest moment de
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joia de Vilafranca, l'Ajuntament ha acordat encunyar una medalla que »erà remesa
a I'ORFEÓ tantost estigui encunyada.
Acabà amb un entusiast paràgraf patriòtic que fou molt aplaudit.
En Joaquim Cabot, el nostre amat president, agraí aquella coral i encoratjadora
salutació. Recordà l'anterior visita que vin-i-tres anys enrera va fer a Vilafranca,
i en el temps transcorregut — afegí el senyor Cabot — I'ORFEÓ ha fet sa via seguint
cis consells i les orientacions que l i donaren el bisbe Morgades, quan beneí la senyera a Montserrat, i el venerable mestre el gran doctor Torras i Bages, l'autor de
la "Tradició Catalana", qual doctrina hem de practicar; el patriarca Milà, l'escriptor
Vidal i tots aquests altres patricis il·lustres, fills de la vostra terra, quals figures
converteixen en lloc sagrat aquesta sala.
4
Un sentit i molt bell parlament fou dirigit també als orfconistes pel doctor Badia,arxiprest-degà del Penedès, enaltint l'esperit religiós que. junt amb el de pàrria.
inspira l'obra de I'OKFEÓ CATALÀ. El doctor Badia fou extraordinàriament aplaudit.
L'ORFEÓ oi missa a la Basílica de Santa Maria, que estava plenissima de gernació. Els orfeonistes es situaren al davant de les escales de la cripta. Al presbiteri
hi havia al costat de la Junta les autoritats i els caps del somatent.
Durant la missa I'ORFEÓ cantà l'al·leluia gregorià Psallite i les composicions del
mestre Millet L a Verge del Remei i Al Cel blau, que ressonaven d'una manera ím
Doníjnt dins d'aquella grandiosa i magnífica nau.
Acabada la missa, els orfeonistes davallaren a la cripta per admirar les genials
escultures de l'enterrament de Jesús, obra del meritíssim escultor En Josep Llimona,
ne la qual en va fer present a la basílica de Santa Maria el gran bisbe de Catalunya
doctor Torras i Bages.
El dinar fou una altra sentida expressió de simpatia. Les principals famílies vilafianquines varen asseure prop llurs taules a les gentils damisel·les i orfeonistes i les
obsequiaren amb esplèndids i exquisits àpats.
L'alcalde, artistes, escriptors, la Junta de I'ORFEÓ i altres personalitats foren
rhsequiats amb un suculent i exquisit àpat al "Niu d'Art."
El mestre Millet dinà a casa de l'arxiprest.
A les quatre de la tarda comentà el concert anunciat, que va donar-se al grandiós
local de la nova i vigorosa societat "La Principal, Casal d'esbarjo i cultura". H i
raben ben bé tres mil persones, i en riuada grandiosa la gernació va envair-la. omf !int-se la sala a vessar. H i havia gent fins als passadissos i darrera les llotges. La
•Huminació era fastuosa. Tot plegat oferia un aspecte brillantíssim.
El programa interpretat sota la direcció del mestre Millet, l'integraven les seçüents composicions:
Ei Cant de la senyera, Millet ; E l rossinyol. Mas i Serracant ; L a nud martdada
La nina bella i E l mariner. Pérez Moya; Cançó de bressol i E l fill du don Gallardó.
Sancho Marraco: La Dama d'Aragó, Millet; L a filla del marxant, Cümellas Ribó;
Empordà i Rosselló. Morera: L a mort de l'escolà. Nicolau, a la primera part.
Les flors de maig. Clavé; E l pastoret, Millet; Negra sombra, Montes; E l Noi
de la mare. Nicolau; Ocellada, Jannequin; Un miracle de Sant Ramon, Kurt Schindler-; Oedo' dt la Missa del Papa Marcel, Palestrina, a la segona part.
j
Vilafranca sabé apreciar i premiar l'acurada tasca dels nostres cantaires, prodi-
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gaut les mostres^ d'aprovació i entusiasme que es redoblaren al final quan entonà
I'OBFEÓ les patriòtiques i vigoroses notes de l'himne nacional Els Segadors. El públic sortia expressant la més gran satisfacció.
Gran part de la concurrència se n'anà cap a l'estació a donar afectuós comiat
als orfeonistes en retornar cap a Barcelona. Els visques, aplaudiments, voleiar de
mocadors i enlairament de capells no pararen mentre el tren era a la vista.
De la visita a Vilafranca en guardarà I'ORFEÓ CATALÀ el més bell i agradi^vol
record.
'«' l··!'i:'-|;i'
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Conferència de don Vicens de Moragas
La conferència organitzada ai Palau de la Música Catalana, el dijous 14 de juny,
pels Amics de l'Art Litúrgic, a càrrec del seu propi president, senyor Vicens de Moragas, vice-president ensems de I'ORFEIÓ CATALÀ, constituí una solemnitat artística
per les personalitats i escollida concurrència que s'hi aplegà.
El tema conforme estava anunciat versava sobre els "'Dos tapissos de la Catedral
de Tarragona que representen la història bíblica de Josep a Egipte, amb concordàncies
de ia Vida de Jesús, i més especialment el del episodi evangèlic de la Dona Adúltera."
Comentà ei conferenciant fent un calurós elogi de l'esplèndida col·lecció de les
tapisseries que es conserven en dita Seu de Tarragona presentant en projeccions
exemplars de diferents sèries que conté, dels estils Van der Neydeer, Qintin Metsys.
Ilolvein, Rubens i Jordaens, entre altres (segles X V al X V I I ) .
I tot seguit entrà en l'estudi intensificadíssim dels dos que formen la sèrie de la
història de Josep amb les concordàncies que apareixen en els quatre recons superiors
d'ambdues peces.
La projecció d'un i altre drap convenceren al distingidissim públic que els contemplava de la dificultat extraordinària de desxifrar aquella acumulació de figures de
foigadíssimes draperies. A l'aclariment d'aquells, que semblaven verdaders enigmes,
es dedicà la primera part de la conferència, que fou enriquida amb més de trenta
projeccions de grans tapisseries existents en els Museus més notables del món, i ' de
quadros, retrats, retaules i monuments. En començar la segona part amb noves projeccions havien quedat tan aclarides les composicions dels dos draps de Tarragona,
la seva distribució i manera de ser disposades, que els espectadors pogueren fruir com
dc meravelles amagades dels episodis detallats de la història de Josep, fill de Jacob,
que comprèn la sèrie, que són, els de la venda de Josep pels seus germans, de la
compra de Josep per Putifar, de la temptació i de la delació per la dona de Putifar
(primer tapis), la d'investidura de Josep per el faraó, la coronació, i la beatitud (segon tapís), o sigui, temes ^infidelitat i temes de glorificació.
La saviesa de Josep, que no el deixa mai, que l'acompanyava en la infelicitat i
que el féu arribar a la glòria, es troba representada per una figura d'una meravellosa
bdlesa plàstica, que sempre està marcada amb el nom de Sapientia, concepte de virtut
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que ve a constituir una mena de leilmotiv d'aquella exposició del tema bíblic. Tota
aquella magnifica presentació de la vida del jove Josep, tenia per objecte exaltar el
personatge bíblic que constituí la Prefiguració del Redemptor Jesús. Per tal manera
era així, com que en els recons superiors d'un i altre drap hi ha les següents concordàncies: A la venda de Josep pels seus germans, correspon la venda de Jesús davant
d'Annas i de Caifàs, per Judes, que apareix acompanyat de personificacions de la
Invidia i de X'Avaricia que van armades, com a Vicis combatents. A la investidura
i glorificació de Josep pel faraó d'Egipte, correspon l'Adoració dels Reis als peus
'Jc Jesús.
La tercera concordància, dificilissima de penetrar, correspon al pensament predominant de tota la ideologia d'aquella presentació dels episodis de la vida de Josep; o
sigui, de la sabiduria, que mai manca al fill de Jacob. Josep com a Prefiguració de
Jesús fou glorificat per la seva saviesa. Doncs, una demostració de la saviesa de Jesús
fou les solucions donades al compromís en què tractaren de posar-lo els fariseus en
presentar-li la Dona Adúltera.
S'arribà a semblant aclariment amb una nutridíssima sèrie d'explicacions referents
a les condicions tècniques i artístiques de l'art de l'alta llisa, per una banda, i a les
ideologies que predominaren en l'Edat mitja, tan amb referència a les concordàncies
entre l'Antic i el Nou Testament, com respecte a la concepció dels combats que dintre
la humanitat sostenen constantment les virtuts contra els vicis.
Respecte a les condicions tècniques demostrà el conferenciant les excel·lències dels
tapissos de la sèrie de Josep per quant estan teixits ex'clusivament amb fils de llana
i la unitat del material constitueix una circumstància essencial de perfecció de tota
obra artística. Demostrà que l'ús d'altres elements, com són els fils dits d'or i de
plata que s'emplearen en molts draps per a donar-los un major valor material, minva
extraordinàriament la bellesa artística per les oxidacions de la plata i el deslluïment
de l'or, amb el què s'alteraven les tonalitats.
Altra excel·lència de les condicions tècniques consistia en estar empleats tan sols
ilivuit o vint tons, que com eren colors francs, han conservat el seu color, i si han
minvat quelcom, ha sigut per un igual; mentre que en les obres de la decadència
comptant-hi especialment les obres dels tallers dels Gobelins, s'hi han produït verdaderes catàstrofes, per haver-se extremat la matisació per medis químics que no donen
cap solidesa, ja que l'alteració dels valors ha sobrevingut en grau extremat.
Demostrà també el conferenciant que l'art de l'alta llisa ha d'evitar els termes
llunyans, no sols pel motiu racional de constituir teles destinades a donar l'efecte de
tancament, sinó perquè les llunyanies i perspectives exigeixen atenuacions de colors.
Amb més motiu i per idèntica raó s'han d'evitar les carnacions i modelats del desnú.
L'argumentació quedà corroborada amb la presentació d'obres de Quintin Metsys.
famós pintor flamenc de les darreries del X V i primeries del X V I .
Com és de sentit comú, les obres del teixit produeixen amb el major èxit els vesiits i les draperies. per tant les obres de l'edat d'or de l'alta llisa se caracteritzen per
l'exuberància de les vestidures molt folgades i per l'acumulació dels personatges
amplement vestits, com en donen exemple els tapissos de la història de Josep i altres
que foren presentats a la pantalla. En corroboració projectaren curiosíssims exemples
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d intensificació d'aquell procediment d'omplir les composicions de personatges vestits
i de maneres d'evitar el desnú.
En quant a la composició de les escenes el conferenciant feu observar que guardaven ordenacions sàviament adoptades al objecte de que quedessin omplertes les
teles per personatges, amb l'adopció de perspectives, cabelleres, disposicions en piràmides i en elipse, etc, preseniant exemples de l'adopció de semblants disposicions, en
obres de tapisseria, i en pintures en taula, entre elles un retaule de la Sala Capitular
de la nostra Catedral que representa el miracle de la multiplicació dels pans.
Les arquitectures i construccions que s'observen en els tapissos de referència i
.iltres de la mateixa època foren estudiades, demostrant que foren tretes de les obres
de talla en fusta que tant predicament assoliren en el segle X V .
Per a la determinació de l'època es presentaren demostracions evidentissimes i
es feren observacions sumaraent curioses, com foren les relatives a la bàrela o casquet que presenta a Josep la seva muller Assenet que correspon a l'estil del què usava
! arxiduc d'Austria. Maximilià (més tard emperador d'Alemanya) en 1477 quan anà
a Flandes a casar-se amb Maria de Borgonya, i també els retrats de Felip l'Hermós
i Joana la Folla, la indumentària dels quals corresponia a la moda que persistí en
els personatges de la història de Josep, dels tapissos.
L'escola dita de Quintí Metsys, resultà en definitiva que havia estat la que havia
donat els patrons d'aquelles meravelloses obres d'alta llisa que poden sofrir amb avantatge la comparació de fama universal, com són La història de la Mare de Déu, de
la Casa Reial de Madrid, El triomf de Crist. que Pierpont Morgan adquirí fa pocs
anys per l'elevadíssima suma de dos milions cinc cents mil francs, quan els francs
\ alien més que les pessetes: o siguin cinc cents mil dòHars.
La darrera part de la conferència fou dedicada a l'exposició circumstanciada de
l'episodi de la Dona Adúltera recordant els antecedents bíblics de les Festes dels Tabernacles; explicant qui eren els fariseus, i donant compte de la situació política que
predominava en aquelles hores per conseqüència de la conquesta romana; tot això,
i fi de patentitzar la formidable dificultat que significà el problema plantejat pels fariseus en presentar la Dona Adúltera i per a posar en evidència la Saviesa amb què
Jesús resolgué el dilema i sobretot de la solució redemptora amb què acaba l'episodi
'icspedint a l'Adúltera sense condemnar-la.
Al final de tot recordà el conferenciant que en els primers segles de l'Església i
en regions d'Orient s'ometia la lectura de l'al·ludit episodi per recels dels marits, omissió que ocasionà el que deixava de transcriure's en alguns evangeliaris, i també explicà que la hipererítica, racionalista moderna, que ja va sofrint punidor descrèdit,
havia discutit l'autenticitat d'aquell fragment malgrat ésser d'una realitat i d'una subhmitat dramàtica evidentíssima. En canvi l'Edat mitja sapigué sentir tota la saviesa
del fragment, quan buscà per a accentuar-lo aquella prodigiosa concordància amb la
Saviesa de Josep fill de Jacob i arribà a presentar-lo tan esplèndidament en els dos
tapissos de la Catedral de Tarragona.
El públic aplaudí efusivament al conferenciant en acabar-se cada una de les dues
parts en que quedà dividida la conferència que havia durat dues hores, com també
l'havia saludat amb una salva plena de simpatia en començar l'acte.
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Don Xavier Tusell, tinent d'alcalde, portava la representació de l'exceHentissim
senyor alcalde, a més de la seva rellevant personalitat. L'alcalde de Tarragona envià
un expressiu telefonema, deplorant no poder assistir a la conferència, per raó d'haver
mort l'empleat superior de l'Ajuntament de dita ciutat.
L'excel·lentíssim senyor Bisbe excusà la seva assistència per causa de l'hora en què
es celebrava l'acte. El senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona hi estigué representat per canonge d'aquesta Seu, Dr. Gasia.
iwawwwiiiMiwiro

Certamen literari-musical
EN CELEBRACIÓ DE L A CORONACIÓ CANÒNICA DE LA IMATGE DE
NOSTRA SENYORA DE L A GLEVA
El concurs musical ha de regir-se en conformitat al següent cartell de convocatòria :
I . Premi de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, 400 ptes., a la millor Misa d'estil popular-gregorià per a chors a l'unissó, acompanyament d'armònium o orgue, en
honor de la Mare de Déu de la Gleva.
I I . Premi de la Congregació de Maria Immaculada y Sant Lluís de Gonçaga de
Barcelona. 300 pessetes al millor Himne a les Congregacions Marianes, segons la
lletra que es premiarà en el present Certamen i que es farà pública el dia 20 de
juliol. La composició d'aquest himne deurà constar de Respost i una Estrofa per a
chor popular amb acompanyament d'orgue, escrit en forma que d'ell puga prescin
dir-se; y una altra Estrofa a quatre veus mixtes sense acompanyament
I I I . Premi del Magnífic Ajuntament de Manlleu, 250 pessetes a la millor col·lecció de cançons marianes, de fàcil execució, a una o dues veus, amb acompanyament
d'orgue o armònium.
IV. Premi de don Santiago de la Riba, diputat provincial, 100 pessetes al millor
Rosari complert, amb tres Ave Maries y dues Santes. L'autor escollirà els elements
vocals que millor li semblin per lograr varietats, no excedint mai de tres veus, amb
acompanyament.
V. Premi de don Manuel Puigrefagut, diputat provincial, 50 pessetes a la mi.
ilor col·lecció de peces per armònium sol que acostumen a tocar-se dintre la Missa
y que són les següents: Gradual, Ofertori, Elevació amb la Pregària y Postludi "Ite
Missa est". Serà preferible el recull que dintre la facilitat se adapti millor a la
missa "Cum iubilo", amb les parts variables de la Nativitat de la Verge.
V I . Premi de la Casa Editorial "Ibèría Musical". 50 pessetes a la millor Ave
Maria, text llatí, per a una veu i amb acompanyament d'orgue o armònium. La casa
podrà editar l'obra premiada de comú acord amb l'autor.
V I I . Premi de l'Excm. Sr. Governador de la Província. Un objecte d'art al mi-
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Ilor Trisagi Marià a dues veus i respost popular, amb acompanyament d'orgue o
aimònium.
VIIF. Premi de la Mancomunitat de Catalunya. "Pel nostre Ideal" del mestre
Millet, a la millor composició sobre les cobles "A' la Verge de la Gleva", lletra de
mossèn Cinto Verdaguer. (Edició popular, volum 27.)
I X . Premi de don Ramon d'Abadal. diputat provincial. "Madrigals y Missa de
Rèquiem de Brudieu" per F. Pedrell i mossèn Anglès, volum relligat amb coberte>
de pell, a la millor col·lecció de dues "Lletanies lauretanes", a tres veus i resposta
populars, una amb acompanyament d'orgue o armònium i l'altra a veus soles.
X. Premi de don Francesc X. Flaquer, diputat provincial. "Cancionero musical
popular espaiíol", del mestre Pedrell, a la millor "Salve Regina" ("text llatí) a dues
veus amb acompanyament d'armònium.
X I . Premi de la Casa "Unió Musical Espanyola", filial de Barcelona. "Col·lecció
completa de Les Nostres Cançons'' a la millor composició sobre la pregària popular:
"Sia vostra gran puresa..." a una veu amb acompanyament d'orgue o armònium.
CONDICIONS:
Totes les composicions hauràn d'ésser originals, inèdites y no estar copiades
per ma del mateix autor, sinó de copista.
Totes les composicions han de dirigir-se al Casal de les Congregacions Marianes
de Vich, (Plassa de les Garcés) a nom de Mn. Miquel Rovlre Pbre., per tot cl dia 20
d'Agost d'enguany i cada una d'elles, portarà un lema.
Per a conèixer els autors premiats quan es publiqui el veredicte del Jurat, aquest.-enviaràn, amb la major brevetat, els cinc primers compassos de llur composició,
ucompanyant-hi el nom i l'adreça corresponent.
Els autors no premiats podràn recollir dintre el terme de dos mesos després de
celebrada la festa, les seves obres, presentant, per identificar sa personalitat, els
cinc primers compassos de llur composició. Les que no's retirin durant dit terme
la Junta de Festes es desentén de guardar-les.
La Congregació Mariana de Vich tindrà dret de fer executar, sempre que vuTgui,
>s composicions premiades, comprometent-se a que el dia de la festa se'n executin
el major nombre possible.
FORMES EL JURAT MUSICAL:
Lluís Millet; Vicens M.» de Gibert; Mn. Miquel Rovira. Secretari.
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BARCELON'A
P A L A U DE LA MUSICA C A T A L A N A : ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA.—
El concert setzè fou confiat a la ben coneguda i notable contralt senyoreta Concepció
Callao. La dita talentosa cantatriu interpretà pàgines bellíssimes de Caccini, Cesti,
Caldara, Marcello. Beethoven, Schumann, Brahms, Franck, Fauré, Cornelius, RimsUy-Korsakoff i Ravel. La senyoreta Callao lluí un cop més la seva veu bonica i la
seva ja coneguda correcció i ductilitat d'estil. I cal fer constar que fou exquisidament acompanyada per la senyora Antònia Sancristòfol de Folch.
Els concerts dissetè i divuitè de VAssociatió d'Amics de la Música foren notabilíssims. Volem esmentar els programes, per tal que el llegidor que no pogué
assistir als concerts que ens ocupen pugui sentir llur interès, llur importància.
Concert dissetè (5 de Juny): Euryantc, obertura, Weber; Rnerie ( i . * audició),
Scriabin; Dos retrats ( 1 . ' audició). Bela Bartok; E l bitrgrs gentil-home, suite d'orquestra per a la comèdia del Molière, Strauss; Pastoral à'cstin ( 1 . ' audició), Honegger; Glosses de Cançons (estrena), F. Pujol; Priímvera, suite simfònica per a
orquestra i piano a quatre mans, en dues parts, (i.a audició), Debussy.
Concert diviuitè (11 de Jbny): Concerto grossa, Corelli; Xovena Simfònia,
Beethoven.
Figuraven, doncs, en el primer d'aquest concerts dels Amics, quaire primeres
audicions i una estrena.
La Réverie, de Scriabin, ens agradà força. Es una pàgina certament elevada
íeró que no fuig, que no va més enllà de l'ambient sonor creat pels grans mestres
del romanticisme.
Els dos retrats, de Bela Bartok, els considerem dues obres mestres. El músic
hongarès s'ens revela un artista personalíssim i extremadament traçut. Els dos
retrats son diferents, fins antitètics. El primer te un caient somniador, especulatiu,
idealista. El segon és netament irònic i més justament dit encara, burlesc, humorístic,
gaire bé caricaturesc. Amdos revelen la mà d'un músic extremadament expert i
original.
Pastoral d'estiu, d'Honegger, és una obra molt pura i assenyada. Quedaren enganyats, desil·lusionats, els que esperaven una estridència sorollosa. Honegger ha
escrit l'obra en qüestió amb la més agradosa i atractívola delicadessa. Pastoral d'estiu apareix sobriament escrita. No hi sobra res en la producció que comentem. No
hi ha un , episodi, una sola nota poc sentida o inoportuna. El que l'ha escrit te el
ïentiment de la proporció justa. I tot sona deliciosament.
Primavera, de Debussy, sona també admirablement, com s'endevina. En general, però.
l'obra no és encara (malgrat Ics seves troballes d'escriptura) del tot Debussysta. Es
t.acta d'una producció de joventut. No és. doncs, encara tant personal com altres
obres posteriors de l'autor de Peüéas.
Les dues Glosses de Cançons, (Els estudiants de Tolosa, Els fadrins de Sant

Revista Musical

Catalana

201

tíoi), del mestre Francesc Pujol, triomfaren plenament, facilissimament. I és que.
uitra ésser bella, aquesta música és clarament, victoriosament nostra. Són nostres
ds temes, les cançons que En Pujol glossa, i són nostres, d'altra part. els elements
polifònics que En Pujol empra en són treball, en són teixit orquestral. I tot és
elarissim i ple de franquesa. El que això ha escrit, camina ja amb peu ferm. Sab
on va i sab ja anar-hi.
El públic, nombrosíssim, acollí l'obra d'En Francesc Pujol amb entusiasme.
L'orquestra de l'Associació d'Amics de la Música, sota la direcció experta de!
seu mestre En Francesc Pujol, tocà el programa amb just estil. I cal fer notar
que el programe que acabem de comentar era variadíssim. Res de més distint, en
etecte, que els dos retrats de Bela Bartok, que E l Burgès gentil-lwmc, de Strauss
(obra saborosissima, plena de malícies, i en la qual la menuda orquestra sona amb
timbres de gran orquestra!), que l'obra d'Honegger o de Debussy o que Euryante!
Tot sorgí, però, amb bella justesa.
Fem constar els noms dels solistes que col·laboraren al concert que acabem de
ressenyar: Blai Net, J. Rovira, Eduard Toldrà. Antoni Phnàs. Joan Petit.
El Concert de clausura, el programa del qual havem ja esmentat, fou també
dirigit pel mestre Pujol (palesà un cop que és ja, decididament, un veritable rf.írrclor). Aquest concert va cloure de manera digníssima i , d'altra banda triomfal,
l'esforç realitzat, enguany (com sempre), per l'Associació d'Amics de la Música.
El Concerto grosso, per a orquestra de corda, de Corelli, {ou escoltat dfevotameat. L'art correctissim, purissim, del gran mestre, del gran violinista italià, encisà
com sempre.
Però la gran emoció de la vetllada havia de comumcar-nos-la, evidentment, la
Novena Simfònia, obra cabdal de l'art dels sons que representa i representarà sempre un dels més bells i victoriosos esforços que ha fet un músic, un home, per
lal de poder expressar, initjan?ant sons, els dolors, els sentiments més pregons, més
essencials, no solament d'ell, de Beethoven, sinó de tots els homes (de tots els homes,
loiem dir, veritablement honws — homes que per tal de viure, plenament, la vida
espcritual, sentimental, s'allunyen i es diferencien, cada dia més netament, dels
altres... diem-ne també homes!). I com aquesta obra, tant pregonament humana,
.tissona, en veritat, (en el bon sentit de la paraula!), en sentir-se al costat d'altres obres
modernes! I com, al seu costat, moltes pàgines dels nostres dies — amb tot i les
novetats, les curiositats, Ics troballes sonores, les lleminadv.res d'escriptura — semblen,
en llur fons, puerils!
Aquesta obra complexa, dificilissima, fou dirigida pe! mestre Francesc Pujol
.imb innegable intel·ligència. Els músics, els solistes i els coratjosos choristes de
ÍORI··EÓ CATALÀ (í-igilats per llurs mestres) obeiren, tothora, a la ferma suggestió
Jcl director, I aixi el Sclur:o ple de vida (car el moltó viiace o segon temps te el
-•aracter d'un Scherto), com l'admirable primer temps, com VAdagio moltó é cantabUe (un dels ad<jgis. un dels cants, una de les volades líriques més pures i elevades
que l'home ha pogut sentir i escriure.'), com el final de la Simfonia, amb l'Oda
famosa del gran Schiller, tot sorgí entès i ple de vida. L'oda fou exterioritzada amb
d més comunicatiu entusiasme i amb la més bella i segura plenitud. Molt be. cho.
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ristes admirables i tothora incansables i abnegats. Oh el bell exemple que haveu
sempre donat i que doneu avui! En mig del materialisme, dc Hegoisme, de la
heslialilat (el mot és just) que ens volta, vosaltres creieu i us dediqueu encara
(r.cabada la tasca del dia), a les altes coses creades per IVsperit! Molt be, molt be'
Esmentem ara els noms dels solistes que col·laboraren amb extraordinari encert,
a l'execució de la Novena; Andrena Fornells, Concepció Callao, Emili Vendrell,
Sandro Grifï. En escoltar l'esmentat quartet vocal, sentirem, com rares vegades,
l'impressió que tot era segur. I ja és sabut que la tasca dels solistes, en la Novena
.Siw/om'a, és ben difícil.
Fem constar que N'Emili Vendrell cantà com sempre amb bella veu i amb puresa d'estil, malgrat la punyida dolorosissinia que el seu cor de pare sentia. El públic
agrai al conegut i talentós tenor, el sacrifici que aconseguí realitzar, per tal de no
crew un conflicte.
I heu's aquí una bella, inoblidable interpretació de la Novena Simfonia que honora als executants i a llur director, el mestre Francesc Fujol, i a la simpàtica Asfociació d'Amics de la Música que volgué cloure el present curs amb formosos
i importantíssims concerts. — X .
ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA, CAMERA. — Ela concerts tretzè i catorzè (4 i 6 Juny)
organitzats per l'Associació de Música da camera foren també importantíssims (la
culta direcció de l'entitat que ens ocupa organitza sovint, com ja és sabut, concerts
interessantíssims). 1 foren confiats al Trio Cortot, Thibaud, Casals, que representa,
realment, un dels agrupaments dedicats a la música da camera més admirables que
arreu existeixen. A l'interè* ja conegut, de l'execució de quiscun dels artistes
esmentats, el Trio Cortat, Thibaud, Casals uneix l'interès, la puresa, la perfecció
del conjunt. Ja no és possible somniar, en efecte, una mer. completa fusió. A voltes
fa talment l'efecte d'un miracle. I a la bellesa del conjun», a l'interès de l'execució,
a l'encís de l'estil, cal afegir, tothora, quan del Trio Cortot, Thibaud. Casals es
iracta, la bellesa del so. Tot ha estat ja dit a propòsit del so admirable d'En Casals.
Tothom coneix el so també bellissim d'En Thibaud. Què dir ara del so — de la seva
qualitat i de la seva varietat!—d'En Cortot?
La primera de les sessions ofertes als aficionats que assisteixen als concerts
de l'Associació de Música da Camera fou dedicada a Schumann. Oirem els tres Trios
op. 63, 80 i 110. La segona fou dedicada a Beethoven, del qual s'interpretaren els
Trios op. 1, n.0 3. op. 70, n.c 1, op. 9?.
Servem, sobre tot, el record de la primera sessió. Els tres admirables instrumentistes rivalitzaren. En Cortot va fer coses inoblidables. Execució, interpretació, tot
tou pietòric, realment, de espiritualitat. I el mot perfecció apareixia, als nostres
llavis, a cada moment.
Confessem que no fruirem ja tant en escoltar les pàgines (no totes extremadament importants!) de Beethoven. I ho direm amb franquesa: En Thibaud no el
tiobarem tant just com altres vegades. El seu estil era, sovint, inoportunament dolç...
Però la sessió lliscà, amb tot, de faisó agradivola.
Repetim-ho: el Trio Cortot, Thibaud, Casals representa, realment, un dels agru-
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painents dedicats a la música da camera, més admirable, més perfectes que arreu
existeixen. Això ja ho sab tothom, en efecte. Però és agradós dir-ho i repetir-ho.
Cal desitjar que els tres grans artistes ens visitin, de V i l nou, ben aviat. — X.
ESCOLA VIDIELLA,—FOU en la gran sala del Palau que celebrà enguany la
Escola Vidiella cl concert de piano que donen a fi de curs les alumnes mes aprofitades dels diversos cursos de la Escola. Un concurs selectissim, que omplí completiament les llotges i sillons de pati, assistí a l'acte, dedicant als novells concertistes
sengles ovacions per la cura i la expressivitat amb que saberen interpretar les obres
als mateixos confiades. A la primera part del concert sorprengueren ja per la seguretat de llur execució el nen Joan Girona i les nenes Maria Compta, M.* de la
Mercè Moll i Teresa Quintilla, distingintse d'una manera especial aquesta darrera
en la interpretació de dues petites pàgines de Haydn i Schumann. A la segona part
IM senyoretes Encarnació Bargalló, Enriqueta Guimó, Encarnació Cachot, Elvira
Maragall i el jove Arthur Sarró, interpretaren amb bell estil diverses pàgines de
Rossi, Bach, Mozart, Mendelssohn i Weber. Un èxit igualment brillant aconseguiten a la última part les senyoretes Josepa Girona, Dolors Robert i Teresa Castella
dels cursos superiors, les quals lluïren llurs dots artístics, de preuda valor, en la
interpictació d'importants composicions de Beethoven, Kleinmichel, Chopin i Albèniz. La senyoreta Castella va haver de repetir al final la Tr'ana d'Albèniz, escoltant
aplaudiments interminables que volgué compartir amb la directora de la Escola
Vidiella, Na Carlota Giró.
El concert referit deixà, per tant, una impressió for(~a excel·lent, i demostrà l'intel·ligència, plena de fervor, que el professorat de dita Escola ve dedicant a la continuitat de l'ensenyament pianistic que tant enaltí el nom de l'inoblidable mestre
Vidiella.
CONCERT DE PIANO. —Altre concert de piano tingué efecte el dia 13 de juny en
la Sala d'audicions intimes, confiat aquest a les senyoretes Maria Cusi, Agnès de
Moxó, Eulàlia Julià, Joana Massanes, Anna Cullell, Ampar Dalmau, Beatriu Hueim i Dolors Cebreiro, deixebles de la experta professora Antòï.ia Sancristòfol de
Folch.
Un programa molt ben triat, on hi predominaven els noms de Bach, Beethoven,
Mozart i Chopin, i executat amb singular destresa, posà en evidència els mèrits
de les jovenetes concertistes, les quals escoltaren grans aplaudiments del concurs
que amb llur insistència imposaren l'audició d'algun número més a c^la part,
rebuts aixi mateix amb un acolliment entusiasta.
La senyora Sancristòfol de Folch i les seves deixebles reberen, amb tal motiu,
un sens fi d'enhorabones.
ORFEÓ L L E V A N T . — Aquest orfeó que tant es desvetlla en fomentar la bona
musica choral a la barriada marítima de la Barceloneta, celebrà solemnials festes
el dia 20 del çassat maig amb motiu de la benedicció de la seva senyera, que apadrinaren NAgapito Blasco Mora i N'Antònia Soldevila de Blasca.
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Reunides les autoritats i delegacions d'entitats convidades a Tacte a l'estatgfe
iocial, soi tiren abans de les deu del matí envers l'Església Parroquial de Sant
Miquel del Port, amb acompanyament de la renomenada Banda Bonanova.
Abans de començar el solemnial ofici, fou benehida la senyera pel Rvnd. senyor
Kector de la Parròquia, doctor Nicolau Casarramona. El sermó, a càrrec del doctor
N'Eduard Roman, fon molt elogiat. Durant l'Ofertori la secció de noies de l'Orfeó
Llevant entonà la Pregària a la Verge del Remei del mestre Lluís Millet, havent-se
interpretat també per tota la massa choral l'AHeluia gregorià Psallite.
De retorn a l'estatge social es procedí a la donació de la Senyera a l'Orfeó,
entonant aquest el Cant de la Senyera del mestre Millet, en mig d'eixordadors
aplaudiments.
A les autoritats, al mestre Millet i als representants d'entitats se'ls obsequià amb
un xampany d'honor.
A la tarda hi hagué audició de sardanes a la Plaça de Sant Miquel per l'acreditada cobla "La Principal Barcelonina", executant-se boniques danses originals de
Grau, Carbó, Molins, Mercader, Serrat i Bou; i , a la nit, l'Orfeó, sota la direcció
del seu Mestre-Director En Josep Marimon, donà al seu estatge un notabilissira
concert, on s'hi cantà per primera vegada La Cacera del mestre Marimón, alternant
jolius cantons populars amb eixerides tonades infantils dels mestres Marimón, Cu^icllas Ribó i Morera, i les més celebrades sardanes d'aquest darrer autor que
cloureren l'important programa ofert.
Aquestes festes hauràn deixat un viu record que farà créixer més encara l'enlusiasme del jovent cantaire de la Barceloneta.
A tots la més coral enhorabona.
TEATRE P O L I O R A M A : CATALUNYA NOVA. —Organitzats per l'entitat choral
"Catalunya Nova," s'han donat en el Poliorama div«r-5os concerts populars, el
primer dels quals valgué un bon èxit als cantaries que dirigeix el mestre Cassià
Casademont i a la gentil cantatriu N'Andrena Fornells, solista de I'ORFEÓ CATALA.
I^a secció choral de "Catalunya Nova", formada d'homes solament, cantà amb viIrant accent composicions clàssiques i d'autors catalans, algunes d'elles en primera
audició, com «ren: L a Musa del Treball, d'En Morera, i les populars L a filla del
marxant i L a filadora d'En Casademont. El públic les aplaudí ben agradat, i més
d'una fou repetida. Les cançons interpretades a la segona part per la senyoreta
Fornells produireu un encís marcat, amb tan exquisit gust foren traduïdes; ajudant a l'èxit immillorable de les mateixes el pianista Joan Suné que les acompanyà.
Els cantaires de "Catalunya Nova", ben eminestrats pel seu mestre En Casa.
demont, faràn be de perseverar en el repertori llur, que compte amb obres de prou
mèrits per a imposar-se sempre.
COLISEU POMPEIA: ASSOCIACIÓ ÍNTIMA DE CONCERTS. — N'Antoni Brosa, l'inteHigent violinista que aplaudirem el curs passat en són retorn de BruseHes, s'ha
manifestat novament en el concert de clausura que la Intima celebrà el 16 de juny
Va sonar d'una manera perfecta amb l'autoritat que l i otorguen les seves brillants
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qualitats el Concerto en re de Brahms, que l'orquestra de la mateixa associació va
acompanyar-li, i el públic va festejar-lo merescudament. L'orquestra, dirigida pel
mestre Enric Ainaud interpretà per primera vegada un bonic Adagio de Lekeu, d'expressió patètica, completant el programa la ben coneguda Serenata de Mozart, aplaudida ja sovint, la obertura Ifigènia in Aulis de Gluck-Wagner i la Petita suite de
Debussy, amb la qual terminà el concert. El públic molt ben impressionat alabà la
execució d'aquestes obres, distingint amb sos aplaudiments el director i els seus
subordinats.
ORFEÓ GRACIENC. — La vida activa d'aquesta institució s'ha manifestat aquests
darrers mesos amb una continuïtat exemplar, ja que ultra els concerts matinals al
Teatre Eldorado dels quals donarem ja compte en les darreres edicions, han sovintejat
també les sessions de caràcter íntim en el local social de l'Orfeó. A títol d'informació
senyalarem les més importants.
Una selecta sessió en homenatge a l'eximí poeta Àngel Guimerà va tenir efecte
el 29 d'abril. Col·laboraren en aquesta festa els notables artistes Maria Josepa Reymrd, sopràn; Anna Aymat, pianista; l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, que dirigeix
N'Adrià Gual, í l'Orfeó Gracienc. Ja és sabut el gran nombre de composicions que
sis versos del gran poeta, glòria de la escena catalana, han inspirat als nostres compositors. Tot el programa de la festa era, doncs, a base de les mateixes. L'èxit
popular que han assolit moltes sardanes del mestre Morera, qui negarà la gran part
deguda a l'autor de la lletra? L'homenatge retut a l'inclit Guimerà per l'Orfeó Gracienc no podia ésser més oportú. Tots quants s'hi associaren festejaren amb vibrants
aplaudiments l'execució de l'escollit programa, precedit d'un parlament a càrrec del
president de l'Orfeó Gracienc, En Josep Rodergas, agermanant autors i interpretadors
en un mateix esclat d'entusiasme.
Cal esmentar també el concert a dos pianos a càrrec dels notables artistes Na
Genoveva Lluch i En Joan Molinari, en el qual s'hi donaren en primera audició les
transcripcions a dos pianos fetes pel mateix Molinari de La rtuit cide au jour de
Bartholiní i Triana de Albèniz, i l'audició de cançons amb gestos, dels mestres Dalcroze i Llongueras, a càrrec de la secció d'infants del Pomell de Joventut "Entre
flors" que dirigeix la senyoreta Eulàlia Torras. En aqueita sessió hi col·laborà la
secció d'infants de l'Orfeó Gracienc, entonant xamoses cantons de Cumellas Ribó,
Mas i Serracant í Lamote de Grignon. Per a tots els artistes esmentats hi hagué
abundosos aplaudiments.
Un concert en homenatge a la distingida compositora Narcisa Freix'as, el programa del qual comportava únicament obrse originals de la mateixa artista, va cele^
lirar-se el dia 27 de maig davant d'un públic nombrosíssim que trobà en l'audició el
major gust. La intel·ligent cantatriu Mercè Plantada, en el repertori de melodies
amb piano, i l'Orfeó Gracienc, en les peces restants del programa, foren objecte
•le manifestacions vives d'entusiasme, de les quals en participà, com ja és de suposar,
'"autora homenatjada. H i foren estrenades en aquesta sessió les cançons^ d'infants
Vareta el foc, Cascabeü d'argent i E l didal i un Cant a la Pàtria, que posà terme al
concert, interpretat per tota la massa choral.
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ORFEÓ NÚRIA. — El diumenge 6 de maig, a la tarda, dintre les festes que l'Orfeó
"Núria" celebrà el mateix dia) honorant el qui fou fundador i primer president de
l'entitat, mossèn Carles Vilar, va donar-se a l'estatge social del dit Orfeó, un bonic
concert, en el qual, ultra les tres seccions que el componen, hi cooperà la notable
cantatriu Na Mercè Plantada, la qual, acompanyada al piano pel mestre Lozano, va
fer-se aplaudir justament en la interpretació de diverses cançons russes i catalanes,
de les quals va haver de repetir Xamosa noia, de Dargomirgsky; Hopak!, de Mussorgsky, i Preludi, feliç inspiració d'En Lozano. Després de la joiosa canjço E s juny!,
d'En Lamote, la senyora Plantada cantà encara, fora de programa Lo que et diria,
d"En Morera, i la cançó popular L'hereu Riera.
L'Orfeó, sota la direcció del mestre Lozano, dedicà una part del programa als
primers cants que entonà, havent de repetir L'Empordà, d'En Morera, i mereixent la
secció de senyoretes una llarga ovació, en finir Les ballades de Lormont, de César
Franck. També s'aplaudi forjça la bonica cançó del mestre Lozano L a creu de la
platja.
A la part final del concert, les tres seccions plegades de l'Orfeó interpretaren,
plenes d'ardor, triades composicions de Morera, Mendelssohn, Palestrina, Morlev i
Lozano. Cal assenyalar, per la importància i novetat que oferien, el motet Exultate
Dco, de Palestrina, i el madrigal Veniu, enamorats, de Thomas Morley, donat en primera audició.
Els Segadors posaren fi a la sessió, plena d'entusiasme artístic i patriòtic.
En concerts posteriors celebrats a l'estatge social de ia mateixa entitat s'hi han
fet aplaudir les joves artistes Maria Lluisa Willem (pianista), Maria Teresa Muntades (vilonceHista) i la celebrada sopràn lirica nord-americana Miss Mary Harrys.
Les dues primeres interpretaren escollides composicions de Haydn, Mozart, Schumann, Chopin, Debussy, Albèniz i altres autors, entre les quals hi figuraven dues
primeres audicions: Joiós viatge, de Bizet i Preludi, de Liadow per a piano. La senyora Harrys, acompanyada pel mestre Lozano, donà una audició de meritíssimes
cançons d'autors clàssics i moderns, havent de repetir, entre altres números, dues
melodies de Brahms, Una üar a Orient, del compositor anglès Lohr, i Les Roses,
d'En Lozano.
Un concert extraordinari dedicat als socis protectors s'efectuà el 17 de juny a
la tarda. Les tres seccions de l'Orfeó Núria, sota la entesa direcció del mestre Lozano, hi feren oir composicions ja ben conegudes de Cumellas Ribó, Pérez Moya,
Morera, Lambert, Millet i Lozano, i a la segona part s'aplaudí la bella tasca dels
solistes senyoretes Tarragó, Guinart, Raventós i senyors Mestre i Baqué, els quals
interpretaren pàgines de diversos estils, quedant en molt bon lloc les dels mestres
Lamote, Morera i Lozano.
IGUALADA
El dia 12 de juny va efectuar-se al saló d'Audicions del Conservatori de l'Ateneu
d'Igualada el cinquè concert del corrent curs, que fou dedicat a Mendelsshon, Chopin, Schumann i Gade, a càrrec dels Srs. Borgunó, Serra i Sagrera, piano, violí
i violoncel respectivament, sortint el públic sumament satisfet de l'acurada interpre-
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tació de les obres executades pera trio, piano sol i violoncel i piano, i el dia 13 va
repetirse al Saló Teatre el concert donat el passat més de maig al Palau de la
Música Catalana pel Chor Infantil de les Escoles que sosté l'Ateneu Igualadí.
La sala presentava brillant aspecte i el programa compost de 25 cançons va
anar desgranant-se en mig del més franc entussiasme. Difícil té d'ésser assolir una
més acurada interpretació i el públic encisat obligà a bisar gran nombre de cançons,
essent el mestre Borgunó i els seus deixebles calurosamenf felicitats i aplaudits.
El Sr. President de TAteneu N'Emili Sabaté va dirigir la paraula al auditori i
va iniciar l'idea de dedicar un homenatge de gratitut i admiració al mestre Borgunó
i els seus alumnes i la festa va acabar amb l'Himne Català de N'Apeles Mestres
que el públic va escoltar a peu dret.

Noves
PEPITA JIMÉNEZ D'ALBÈNIZ A L'OPERA CÒMICA DE PARIS. —LA
primera representació d'aquesta deliciosa comèdia lírica del nostre immortal Isaac
Albèniz a Paris, que havíem ja anunciat en el número d'abril-mag, tingué efecte
ei 18 de juny aconseguint un èxit molt viu.
Heus aquí en quins termes s'expressava en "Le Journal" de Paris el conegut
crític musical S. de Pawlowskí en comentar l'expressada partitura a l'endemà de
la seva estrena:
"L'Opera Còmica acaba de donar-nos una comèdia lírica en tres quadros, de
Isaac Albèniz, que data del 1896 i és veritablement una petita obra mestra musical.
EI llibret, degut a la col·laboració de diversos autors, adaptadors i traductors, no
deixa d'ésser banal: una vídua jove, "Pepita", estima un minyó que ha d'entrar 3
una ordre religiosa i pel qual, no obstant, també és estimada. Els dos enamorats
es sotmetrien a llur destí, però un jove oficial calumnia "Pepita"; el minyó "desgrieux" es bat amb ell, el fereix i en anar a acomiadar-se de sa estimada que vol
matar-se, el minyó renuncia la seva vocació religiosa.
En l'obra la cosa important és la partitura, que és esplèndida. Albèniz és home
de geni més que de talent. El talent és sempre igual i sgradivol; el geni juga al
vaitot. L'obra d'Albèniz sembla, de tant en tant, ofegar-ss sota una inspiració massa
abundosa i massa tupida; el seu caràcter espanyol, ardent i àgil, s'inspira ben sovint
de l'amplitud nostàlgica de la música russa i també de les snvies claredats debussystes.
llom comprèn que l'autor ha sentit i estimat totes les músiques veritablement belles
i que ell voldria expressar tota la música. Quan d'aquest conjunt d'impressions complexes i sovint oposades al seu geni personal es deslliga, tot el cel apar iHuminaf-se
de llampecs magnífics.
El preludi del segon acte, imposat a l'atenció del públic per Mr. Albert Wolff,
ha estat repetit a precs de tota la sala: és una pàgina de tota bellesa, una veritable
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revelació. En cl segon acte, igualment s'expressa i es descabdella tota la noblesa
flexible de l'ànima espanyola, tots els seus gestos arrogants i gelius que s'emparenten
estranyament amb els dels russos i que el geni d'Albèniz ha musicalment sintetitzat
ea una doble i igual expressió de gràcia i bellesa.
Els chors són deliciosos, el decorat agradable, la interpretació bona. Margarita
Carré interpretà 'Tepita"; les seves excel·lents qualitats de comedianta expressaren
a meravella totes les seduccions de la coqueteria espanyoa. Mr. Max Bussy cantà
cl paper del minyó i els senyors Azema, Dufré i Bourdin composaren de faisó pintoresca els papers del pare, d'un reverend i de l'oficial. Ca! fer particular esment
de Mlle. Estève, qui, per raó de la seva jovenesa, interpretava, seguint el costum
dels teatres subvencionats, el paper de vella serventa, demostrant molt bones qualitats de cantatriu i d'alegre comedianta."
Tota la premsa parisenca s'expressa en termes semblants, elogiant la franca inspiració de la música, la seva vivesaj el seu apassionament, l'orquestració joganera
plena de fineses que embolcalla l'acció prestan-li el color local que el quadro reclama.
L'èxSt brillant de Pepita Jmènes a l'Opera-Còmica de Paris hauria de decidir,
per tant, l'Empresa del nostre Liceu a presentar-la de nou en les condicions que els
seus mèrits imposen, no solament pel quc's refereix a la seva interpretació sinó també
% la mise en scène.
Volem afegir que la traducció francesa és deguda al que fou col·laborador de la
REVISTA MUSICAL CATALANA, l'elegant escriptor i infortunat capità Josep de Marliave que, com recordaran els nostres llegidors, fou una de les primeres víctimes de
la guerra.
A R T I S T E S C A T A L A N S Q U E T R I O M F E N A P A R I S - K n Plàcid de Montoliu, un dels deixebles més distingits de Jaques Dalcroze, a l'Institut d'Hellerau,
ha estat nomenat director de la classe de rítmica a l'Opera de Paris. Si be compta
encara amb elements escassos i poc formats, el seu gust artístic ha pogut comprovar-se
írn la realització de Fresques de Felip Gaubert, així com en un adorable Concerto de
San Martini, on les seves idees originals sobre la dansa han merescut l'elogi de tota
ia critica parisenca.
En un pla menys elevat, ha triomfat també darrerament a Paris En Rogeli Huguet, del qual s'està actualment representant amb un èxit extraordinari la opereta en
ires actes L a Pupille a Popos, que omple totes les nits el Moulin-Bleu.
UNA GUITARRA HISTÒRICA. —Na Hermínia Vineta, mercès a les gestions
del lletrat, son marmessor. En Jesús Pinilla, ha fet donatiu al Museu del Teatre de
dues precioses guitarres, dintre de llurs estoigs, que foren les peces més importants
de la col·lecció d'En Josep Francesc de Paz. L'una, ultra son valor intrínsec (caixa
de "palo-santo", amb taracees de nacre i filets de vori), té el gran interès històric
d'haver estat la guitarra preferida d'En Tàrrega. Porta a dins la següent inscripció:
"José Pagès — me hizo en Cadix, en 1806 — callc de la Amargura, 14." Mestres
professionals en fan grans lloances.
Atenes A. G., Provença, 157, Telèfon 216 G.—Barcelona

