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Les Cançons d'un Poeta
[s el renaixement artístic de Catalunya ve de lluny l'amor dels
nostres poetes a la cançó, a la cançó completa, o Eia el pensament
poètic expressat per la paraula bella ordenada pel vers i per la
tonada voladora que intensifica, colora i completa la emoció estètica primordial del poeta.
Poesia lirica j a vol dir poesia per a éss€;r cantada; i per a i x ò el ver poeta
d'aquest gènere no solament versifica la intima emoció sinó que també canta
instintivament al crear la composició poètica. Nosaltres creiem que'l ver
poeta líric és en el fons un músic, ja que tota poesia lírica és com una poncella a punt d'esclatar a l'escalf del sol de la melodia. S i el poeta al menys
no pressent aquell esclat melòdic, com pot crear la obra amb eficàcia?
En el nostre renaixement literari veiem afirmada la nostra asserció. L a
nostra lírica literària no cobrà ales fins que va ésser vivificada per la cançó
popular nostrada; mes no solament per la ingenuïtat poètica del poble sinó
també per la tonada tradicional, que porta la virtut del fons sentimental de
raça.
E n Milà i Fontanals, el patriarca de les lletres catalanes, sentia profondament la nostra melodia popular. En ses observacions sobre la cançó del poble
diu coses que proven la seva intuició extraordinària sobre'l caràcter de la
nostra tonada; i quan va crear la bellíssima Camplanta d'En Guillem, l'acompanyà de una melodia que servava l'encant llegendari de la poesia. Nosaltres
havem sentit esplicar com després d'un dinar de Jocs Florals, essent pregat
de llegir alguna seva composició el mestre s'aixecà i amb accent solemne i
emocionant entonà els amors puríssims de Guillem de Deia i de Blanca
d'Espill:
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''Planyeu-vos camps de Deia
serra d'Espill,
la vostra flor m é s bella
no la teniu;
l'arbre de verdes branques
caigué i m o r í . "

Catalana

-:

Talment semblava un bard d'edats pretèrites amb el fervojr del cant llegendari als llavis.
E l príncep dels nostres poetes moderns, el gran Verdaguer, sentia la cançó
con el millor dels nostres músics. E l l cantava la cançó del poble com cosa
pròpia, i l'encant major de la seva poesia es deu a aquesta genial assimilació
de la poesia i tonada popular. Els seus versos canten sempre i el torment dels
músics compositors consisteix en no desflorar gota aquella neta música, en
ésser humils servidors de tant pura catalanitat estètica. E l l segurament molts
de sos càntics i idilis els creava a l'aire de iina tonada popular per ell estimada
des de l'infantesa. A i x í veiem en alguna de ses composicions com arriba a
indicar el timbre popular amb el qual vol que sia cantada, essent de segur
aquest timbre el que r i t m à i breçà la creació poètica.
E n Maragall fou un altre dels nostres poetes músics. L a seva intuició
musical fou e x t r a o r d i n à r i a . EU copsà com ningú la valor melòdica de les
sardanes d ' E n Pep Ventura. U n dia que'ls dos estàvem llegint alguna reducció a piano de les més distingides sardanes del nostre popular músic, davant
de qualque incoerència de la còpia, ell amb prompte intuició esmenava la
errada trobant la original línia melòdica. Altrament j o tinc una prova evident
de que el nostre poeta cantava per dins al crear la seva poesia lírica: Quan
en un assaig de I'ORFEÓ CATALÀ preparatori de la excursió a Montserrat per a
la benedicció de la nostra ensenya l i vaig fer sentir E l Cant de la Senyera,
del qual a petició meva havia ell escrit la lletra, després d'haver sentit el chor
en una de les estrofes centrals me digué amb aquella claror als ulls tant
característica de sos moments d'entussiasme: " A i x í mateix j o l'entonava; amb
aquests mateixos accents, quan l'escrivia."
U n dels poetes catalans de m é s intuició poètica musical ha sigut sens
dubte l'Apeles Mestres, les cançons del qual publicades suara han donat mot i u a aquestes ratlles. Les seves poesies després de les de Mossèn Cinto,
han sigut les preferides per a ésser musicades pels nostres compositors. L a
netedat de la frase clara i concisa, el ritme ben sostingut, la lluminositat de la
rima, el sentiment de natura servant cert regust v a g o r ó s del panteisme poètic
germànic, tot plegat pressent i demana el complement de la melodia. Són versos
que j a porten a dins una tonada que el poeta, amb tota espontaneïtat de
músic intuïtiu, sentia a l'escriure'ls. Jo recordo ( i perdoni el lector aquests
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meus records personals que retrec amb goig per les persones estimades i admirades que ells enclouen) que el malhaurat Granados, amic i admirador del poeta, un dia em feia sentir al piano i amb la seva veu sempre emocionant i càlida
la cançó de la poesia L a Cigala i la Formiga de l'Apeles, i recordo com restàvem els dos admirats del caràcter i frescor de la música del poeta.
Així ara al llegi^ les " C a n ç o n s " del poeta-músic no he tingut pas cap
sorpresa, solament he sentit renovada la impressió aquella que la exquisida
sensibilitat d'En Granados m'havia despertat j a fa una pila d'anys.
Naturalment que per el músic o amateur enamorat de les genialitats melòdiques i harmòniques, corrent moderníssima de desarticulació de lo que'n podríem dir lleis històriques fundamentals de tota música; que pe.r qui senti
menyspreu per la forma curta sense desenrotllament, cercant la riquesa musical en els trets pianístics i en les modulacions, no farà pas gaire estima d'aquesta música natural del delicat poeta. P e r ò qui sia humil per a copsar
sense perjudicis una vera cançó, qui sàpiga estimaf la espontaneïtat de una
ànima que canta, no deixarà de restar sorprès del bon gust i del just caràcter,
dintre la més gran naturalitat, de les variades cançons d'aquest músic intuïtiu.
L a melodia humil no vol tenir cap trascendència, no trasbalsa ni exalta, no
plora n i r i u desaforadament; es mou sempre dintre una normal elegància, la
mateixa perenne qualitat dels versos i dels dibuixos del nostre artista.
Jo trobo una gran unitat, una mateixa fesomia entre aquestes tres manifestacions de l'Apeles Mestres. Segurament que la tècnica del poeta i del dibuixant està infinitament per sobre de l'art rudimentari del m ú s i c ; però la valor
fonamental, essencial, per a nosaltres ès la mateixa; la mateixa distinció i elegància; la mateixa claretat de formes, espontaneïtat i senzillesa. Qualitats
sempre d'una gran valor, però avui dia d'un mèrit exemplar, j a que per múltiples causes actuals l'art modern, extremós i desorientat, no troba ressò en la
humanitat, ara més que mai sedenta de bellesa... d'amor i de bondat.
L a música catalana, gràcies a Déu, per ara es guarda de la secada moderna; és encara una manifestació d'art jove i amorós. E l desvetllament del
sentiment de raça, l'amor a les nostres coses, a la vetusta cançó del poble, ens
ha lliurat fins ara de l'eixarreïment de l'art decadent, cerebral i , en ses manifestacions populars, sensual dels nostres dies. En la música choral tenim
obres no superades en l'art mundial modern. E n el gènere popular religiós
tenim quelcom d'únic que altres paissos prou voldrien per ells. E n el gènere
de Heder es va creant una literatura ben pròpia, encara que no prou estimada,
com se mereix, per nosaltres mateixos.
Bona obra han fet, doncs, els il·lustrats amics de l'Apeles Mestres que
l'han decidit i . publicar les seves Cançons, aquestes flors humils que matisen
escaientment el flairós i j a esplèndit ram de la cançó catalana moderna.
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Cal estimar la nostra moderna manifestació musical, ja ben obiradora fins
pels artistes extrangers. Cal que'ns vigilem nosaltres mateixos per no caurer
en el vici racial de menyspreuar lo propi quan els altres h o estimen i ho
respecten.
Uuis

MILLET.

Concomitàncies de la cançó popular
catalana amb la d'altres païssos
(Conferència donada a l'Orfeó Gracienc el 15 d'abril d'enguany)
I . — ACLARACIONS
E l fet de les concomitàncies entre cançonístiques de diferentes nacionalitats, ens posa damunt de la taula un problema que, diríem, d'etnofonla, l'estudi i la resolució del qual no és fàcil d'assolir ni tampoc és fàcil de preveufCT cap on ens podria portar, sobre tot si tenim en compte que el principal
factor d'éll és el previ i detingut estudi musical de les modalitats ètniques,
factor essencialíssim sens el qual no es pot n i tant sols somniar en plantejar
aquest problema.
E n aquest moment ni en aquest lloc, però, no podem aspirar a profunditzar cap de les qüestions que es deriven de les concomitàncies, únicament
ens és possible donar una orientació abans de posar de manifest el fet, puix
així seran m é s comprensibles els documents que vénen a testimoniar-nos la
realitat d'éll.
A m b la denominació de concomitància, no volem significar el càs de la
variant; tampoc el de la modificació i t r a n s f o r m a c i ó d'un primer tipus elemental qu'evoluciona i's desenrotlla; tampoc volem significar, concretament,
el parentesc que pot existir, ètnicament, entre dues o m é s tonades pertanyents
a nacionalitats distintes. Es tracta, m é s aviat, de ço quen podríem di,r " m u sicalitat esporàdica" perquè trobèm realitzacions melòdiques, j a sien mirades
en la construcció com en la estructuració com, també, en el seu aspecte estètic
i d'emotivitat musical, que talment sembla que no poden ésser sentides n i
expressades sinó d'una única manera.
L a concomitància, entesa així, ens evidencia una possibilitat de relacions
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i afinitats per les quals es descobreixen els punts per on queden soldades modalitats ètniques diverses que així es troben, inospitadament, enllaçades i
agermanades talment com si fossin membres d'una gran i mateixa família.
No'ns endinzarem pas en la pretensió de dónar a compendrer com i de
quina manera dues tonades poden assemblar-se i en quines condicions d'estructuració fònica o de constitució melòdica han de trobar-se per a que puguin
ésser establerts els punts de contacte per on s'articulen una amb altra; aquesta
qüestió ens col·locaria de ple en el terreny de la especulació i de l'anàlisi teòric
que, de per sí, és àcid, fatigós i monòten.
Es m é s qüestió, doncs, de presentar-ne una explicació indirecta que ens
faci compendrer la possibilitat d'aquestes concomitàncies sens necessitat de
demostrar la raó d'elles.
Els exemples de melodies que presentarem, ens posaran de manifest
cl fet, el perquè, les causes d'ell, el compendrer com pot escaure's, podrem,
més o menys, deduir-les si donem, per a ben situar-nos, una llambregada a lo
qu'és la música popular i a lo qu'és una modalitat ètnica. Es dir, ens convé
saber què és una cançó popular, com ha esdevingut popular i com, per acumulació i per tradició, s'és formada i mantinguda una modalitat ètnica.

II. — UA MÚSICA POPULAR
Havem de començar establint una diferenciació substantiva entre dos conceptes, i é s : entre lo qu'es denomina wimíra popular i lo qu'es denominaí

múúca popularitzada.
Per música popular entenem aquella música que ha viscut i s'ha mantingut
arrapada a la t;radició d'un poble; aquella música que d'una generació ha
passada a l'altra com si fós cosa consubstancial amb la naturalesa i la cultura
de cada nucli social; és la música que totes les generacions, per un o altre
medi, han anat incorporant al seu patrimoni espiritual.
Per música popularitzada entenem la música contemporània, o gairebé,
que per portar una tonad^ agradable i fàcil de retenir en la m e m ò r i a corre
tot seguit de boca en boca, la canta tothom i assoleix, en un moment dat,
molta popularitat, però que, amb la mateixa facilitat amb que ha assolit
un èxit momentàni, amb la mateixa facilitat qu'ha impresionat el nostre
sentit musical, ens en desprenem en un moment qualsevol sens que tornem a
recordar-nos'en més. Es música destinada a ésser substituïda a cada moment
sens qu'arribi a estabilitzar-se.
Tenim, doncs, que la música popular és música qu'ha assolit la més absoluta permanència, mentres que la popularitzada és música que no ha assolida
aquesta permanència.
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D'aquesta diferenciació se'n dedueix alguna cosa interessant.
A l concretar el cas de la permanència, haurem d'acceptar, forçosament,
que si una cançó ha assolit el caràcter de permanent en el poble, ha d'haver
sigut per obra i gràcia de la popularitat de que un dia havia de gaudi,r, puix
si !no fós així, la cançó no existiria, els fills no l'haurien apresa dels nostres
pares. Per lo tant, havem de conclourer, evidentment, que la popularitat és
la primera etapa del camí que condueix cap a la permanència.
A r a b é : Com és qu'unes coses han assolit aquesta permanència i altres no?
N o és masa fàcil contesta,r a aquest interrogant perquè el fet obeeix a
causes aleatòries, però procurant sintetitzar-ho i reduir-ho a termes absoluts
podem ben creurer que tot obeeix a dos factors que s ó n : la longitud i la
modalitat.
Prescindeixo, deliberadament, de tota qüestió relacionada amb les lletres
i altres coses que de la cançó es deriven, puix no és el músic qui ha d'endinzarse per aquets viaranys sinó que de dret pertoca al literat i al etnògraf el seu
estudi.
Mantenint-nos extrincament en el terreny musical, trobem qu'una cançó,
encara que no ho sembli, està subjecte a certes condicions, entre les quals
les m é s importants, són la seva llargària i ' l seu modtis.
N o trobarem en cap cançonística del m ó n cançons verament populars,
que tinguin m é s enllà d'una vintena de compassos; entre dotze i setze compassos es troba comprés el promitg del tipus n o r m a l ; majors dimensions no's
veuen sinó excepcionalment i , les més de les voltes, és degut o bé a rescobles
que prolonguen la línia melòdica o bé a constitucions cícliques.
P e r ò la longitut, boi essent una condició a que està subjecte la cançó popular, podríem considerar-la purament material, un si és no és accessòria i fins externa; h i ha l'altra condició, la de la modalitat, l'ànima
de la cançó, l'escull formidable amb que topa tota música qu'aspírí a esdevenir popular, perquè esdevenir popular és fer-se inesborrable en la nostra
memòria, és viurer en nosaltres mateixos perquè en ella h i trobem el tremp
del nostre caràcter i ' l bategar del nostre cor.
I és que cada nucli h u m à , al viurer la seva cultura v i u també un modus
musical genuí, un sentit de musicalitat particularissima que no és trajectòria
progressiva n i regressiva, com no és tampoc estancament, però que, indubtablement, és atavisme qu'esdevé esperit de raça.
P e r ò ens colocaríem en un mal lloc d'observació si ens creguéssim que el
poble, o u n nucli colectiu qualsevol, pot tenir, musicalment un criteri conscient.
E l conjunt general d'un poble, en matèria de música ha sigut sempre,
com en tota llei de coses, un infant inconscient; si se l i ha donat una cançó
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i l i ha plagut l'ha cantada, i , anant-la cantant l'ha popularitzada entre ell
mateix i ha arribat una generació que se I ha trobada incorporada definitivament en la seva cançonística sens qu'hagi pogut saber-se d'on ni per on l i
havia pervingut.
I què és ç o que l i ha plagut al poble?
Per a saber-ho sols ens havem de mirar individualment cada hu de nosaltres, i trobarem que sempre, en tot acte, instintivament, inconscientment, adoptem la linia de mínima ressistència. E l judici musical, en qualsevol grau de
cultura, no és acte especulatiu ni acte intel·lectual, sinó moment d'exaltació
espiritual i per ésser aixís és per lo que exigim, fins a mostrar-nos intransigents, aquesta mínima ressistència.
L a col·lectivitat, musicalment, en qualsevol grau d'elevació cultural en
qu'es trobi, accepta o refusa les coses, sempre per impuls irreflexiu; però
ens havem de fixar en que aquest acte del refús té el seu fonament en un
principi de desequilibri que pot existir entre la valor que representa la cosa
a judicar i ' l mòdul estètic del qui judica, i aquest mòdul estètic, considerantlo existent en la masa general popular, es fonamenta en la suma senzillesa,
en la extrema simplicitat; per això és que aquesta masa popular refusa les
coses en quan troba que l i ofereixen una resistència puix aquesta resistència porta aparellat un principi d'incomprensió, i cosa que no és comprensible
fa nosa per inservible.
Heus-aquí la r a ó que'ns explica a que obeeixen les condicions a que's
troba subjecte una cançó popular. Una massa llargària en una cançó és una
resistència de caràcter mneumònic, la memòria ha de treballar, ha de fer
un esforç; una complexitat en la estructuració fònica és altra resistència,
puix exigeix un treball d'articulació i d'entonació fóra de lo corrent i usual;
una extralimitació de caràcter modal o tonal, també actúa com a resistència
perquè s'aparta de la manera de cantar i de compendrer musicalment qu'és
de consuetud.
Per la linia de mínima resistència ha anat seguint, sempre, en la seva
cançonística un nucli popular qualsevol; la extrema senzillesa; la naturalitat
en les formes meloditzants; una tonada breu, no massa llarga; una constitució lògica; el modtts musical genuí que s'ha viscut i's coneix des de la
infància i amb el qual estem familiaritzats; les mateixes estructuracions i ò niques que d'una cançó es transporten a altra boi diversificant-se. Heus-aquí
una sèrie de circumstàncies que totes venen a indicar-nos quines són les
condicions en que han hagut de trobar-se les coses qu'han plagut al poble
i que totes ens enraonen a favor de la nostra tèsi de la m í n i m a resistència,
o sigui del mínim esforç, del mínim treball.
A i x ò qu'acabo de dir, no és una suposició apriorística i sens un lògic
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fonament; ens ho demostra fins a l'evidència la mateixa cançonistica, tota
ella constituïda per tonades senzilles, de petita llargària, fàcils d'entonar i de
retenir en la memòria, argument de demostració qu'és reforçat pel fet de
descobrir, en una cançonistica qualsevol, tota una sèrie de tonades que poden
considerar-se com a variants dive1rsificactives d'un primer tipus d'estructuració i de constitució.
Heus-aquí com una realitat: la mínima resistència fonamentada en la
m à x i m a simplicitat, que no exclueix, jamai, una expressió de bellesa; i altra
realitat: l'existència dels tipus primaris fonamentals qu'es diversifiquen al
infinit, venen a explicar-nos amb lògica aclaparadora multitud de fets sobre
els quals s'ha fantasiejat molt i ha donat lloc a que s'hagin dit coses extraordinàries i a voltes absurdes a fqrça de substilitzar cercant la demostració
de miracles impossibles.
Que hi ha un sentit musical en el poble és innegable, però havem de
pensar que el poble no i constitueixen solament els individus que viuen a
Taltra part de carrer sinó que t a m b é ho sóm nosaltres de poble; cada hu de
nosaltres el posseix el seu sentit musical i ell és el qui'ns fa acceptar unes
coses i refusar-ne d'altres. I aquest sentit qu'ens capacita per a judicar no és
efecte de causes meravelloses sinó qu'és el produit natural de les coses que'ns
ha donat l'ambient de cultura en que des de infants ens havem trobat sumergits.
Si un individu, sórd de naixensa, esdevé de fet mut, no és pas per manca
d'aparell de la fonació ni per defecte o lesió en els orgues d'articulació i
emissió dels fonèmes, sinó perquè desconeix la paraula que no ha pogut escoltar jamai.
Cada individu, al tenir una oïda, sent i escolta cants i músiques, i , des de
petit, va .formant el seu sentit musical i aquelles coses qu ha après és alíò
que la seva veu reprodueix; és dir, pel fet de sentif i conèixer les coses es
troba en condicions per a compèndrer-les i per a reproduir-les, com que no és
sórd no esdevé mut.
E l mòdul estètic individual té el seu punt d'origen i el seu apoi en l'ambient cultural en el que s'ha viscut; i aquest mòdul vé a dir-nos que hi ha
una limitació en la capacitat comprensiva i assimilativa, per causa de la qual.
Tacte de fer j u d i c i està en raó directa amb la resistència qu'ens ofereixi
la cosa a judicar.
Heus-aqui, doncs, q u è és lo qu'ha fet el poble si lo que diem de l'individu
ho transportem al conglomerat col·lectiu.
L a permanència de tonades antiquissimes qu'es troben en totes les cançonïstiques, com la adopció de les noves fonamentades en una mateixa modalitat musical, són fets qu'obeeixen a una r a ó atàvica conjugada amb el
principi del mínim esforç.

Butlletí

de l ' O r f e ó

Català

241

Es troba, doncs, que el procés de la música popular és senzill, és lògic.
La musicalitat colectiva no és cap cosa extraordinària una volta la trobem
i la podem considerar en cada individu; la modalitat musical popular, lo qu'en
diem modalitat ètnica, no és cap miracle, el veritable miracle seria que no
la trobéssim establerta i que no la podéssim definir en el seu aspecte ètnicomusical.
P e r ò s'ha enraonat, potser un xic ditiràmbicament — i j o mateix ho
he fet en alguna ocasió — de la musicalitat popular, del sentit musical f i i
subtil del poble, de la música natural i de tota una sèrie de coses m é s conceptuoses que reals, que fins han arribat a fer di,r a un molt notable musicograf francès "el poble no és arquitecte, ni pintor ni esculptor, però és
músic..."
Aclarim aquets conceptes boi mirant què és la música natural.

III. — LA MÚSICA NATURAL
Es cosa corrent anomenar aixís, amb tota senzillesa, la música popular;
però j o diré que, amb tot i essent-me familia,r aquesta denominació, sempre
que se m'acut als llavis, un moviment inconscient d'interna reflexió me dóna
a compendrer i em fa pressentir l'existència d'un equívoc, d'una denominació
tota convencional, talment com si es tractés d'un concepte retòric tant abstracte
que no és capàç de dar-nos a compendrer ni un contingut formal ni una
realitat concreta.
Amb la denominació música natural vé a significax-se la música que se
suposa ha estada feta sens necessitat de cap estudi prèvi ni de cap coneixement tècnic, és dir, com si fós produit de la pura intuició sens que hi hagi
intervingut cap més altre factor ni tant sols admetent-lo com a guia d'aquesta
mateixa intuició.
Si mirem, però, l'aplicació qu'els homes dónen a llurs activitats i a llurs
aptituds, de coses que poden ésser realitzades sens necessitat de portar a
cap personalment un estudi aprofondit i conscient de les lleis i principis
científics en que poden apoiar-se, en trobarem moltes. Heus-aquí com, doncs,
poden existir una poesia natural, una astronomia natural, una arquitectura,
una pintura, una medicina, una química i fins una mecànica i una matemàtica
naturals, tant naturals com ho pot ésser la música.
P e r ò fixem-nos en que pera l'adquisició de tot coneixement com també
en la aplicació de tota aptitud, malgrat no hagin calgut estudis laboriosos,
ha calgut, imprescindiblement, una observació persistent, una comprovació,
una experiència i una registració dels fets, els quals, als ésser coneguts i
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constatats, han donat de si un coneixement, un tecnicisme, que diriem, qu'ha
estat la base per a que inteligències gens cultivades científicament i fins de
cultura molt limitada poguessen especialitzar-se en una o altra aptitud apoiantse en una experiència i en una lògica incontrovertible, i , mitjansant procediments empírics, j a creats per altri o pel mateix individu, pot arribar-se a
excel·lir en una especialitat determinada.
Tots haurem sentit enraonar de pastors que quan alguna ovella de la
remada es trenca una pota, ells mateixos, sens necessitat de recórrer a altra
persona, saben reduir la fractura de l'ós i saben fer tot quant sigui necessari
pera la prompta i segura cura. Es m é s , se sab de pastors que amb la mateixa seguretat han sabut reduir un desllorigament o fractura d'óssos soferta
per una persona.
H e u s - a q u í un cas que podriem nomenar de medicina o de cirurgia naturals.
Preguntem-nos: Aquest individu que exeHeix en semblant especialitat, on
ho ha après, quins han estat els seus estudis?... Q u i sab si amb prou feines
sab llegir; però malgrat aquesta ausència de cultura científica, pràcticament
té un coneixement i una experiència de certes coses que no són pas del comú
saber de les gents.
A i x í s trobem que poden haver-hi altres individus, els quals, sens necessitats d'estudis de cap mena, mitjansant la seva personal observació i una
pràctica reiterada, es troben en condicions de realitzar coses que, de primer
antuvi, sembla qu'exigeixin estudis seriosos.
Aquest és, doncs, el cas de la música natural que vé a concretar-se en un
individu, el cançonaire, el qual, dotat d'un sentit de musicalitat, ha de posseir
una experiència, un coneixement que l i han donat la observació i la repetició
pràctica dels fets qu'han vingut a ésser la base pera que pogués produir les
cançons qu'els seus semblants no sabien ni éren capaços de concebir, perquè
ni la intuïció n i la emoció més extraordinàries, per si soles, són capàçes de
transformar en realitat un pensament, una idea qualsevol; és indispensable
la substantiva valor de la aptitud, la capacitat en saber daf-li una forma i
erigir-la en realitat concreta. I aquesta capacitat, que no pot trobar-se, per
mes que s'hi busqui, en el conjunt col·lectiu sinó que es troba en un individu,
ens ve a delatar un grau de tecnicisme que serà de la mena i de la categoria
qu'es vulgui però que, en el fons, és i serà, sempre, un tecnicisme.
A i x í s ens trobem que el concepte de la " m ú s i c a natural" no diré que
se'ns esfumi o se'ns evapori, però si, al menys, que a l'escatir per a conèixer
la seva concreció, canvia per complert, puix se'ns demostra que la '"música
natural" és aquella que no han fet els pobles sinó que l'han feta uns determinats individus que s'han trobat en condicions pera fer una cançó i entregarla als seus c o t e r r à n i s ; el poble l'ha cantada i si l i ha plagut l'ha conservada
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i aixís s'ha anada trasmeten d'una a altra generació, i si no l i ha plagut l'ha
deixada de cantar i la cançó ha mort fatalment, necessàriament.
JOSEP B A R B E R À

(Acabarà.)

A la memòria de N'Amadeu Ferrer
ROP d'un any fa que en la secció necrològica d'aquesta revista donàvem
compte de la tràgica mort d'Amadeu Ferrer, ocorreguda en la ciutat de
Manizales (Colòmbia). Sabérem llavors, solament que en Ferrer era un
músic català que en el càrrec de director d'orquestra havia triomfat en
els teatres d'òpera de l'Amèrica del Sud, fent-se estimar pel seu talent i pel seu tracte
afabilíssim. Si bé cercarem aquells dies qui ens dongués notícies més àmplies de la
seva carrera, foren endebades les nostres investigacions.
Passaren dos o tres mesos i en trobar-nos al Liceu amb el nostre amic el mestre
Eusebi Daniel, aquest ens informà del malhaurat Ferrer, que havia estat deixeble seu,
i recordsjnt fets passats la simpàtica figura evocada aparegué ferma i precisa a la
memòria nostra, puix n'Amadeu Ferrer s'havia fet inscriure per allà els anys de
1898-99 en la llista d'aspirants al òhor de l'Orfeó Català.
i,
El mestre Daniel ens prometé redactar per a la REVISTA MUSICAL CATALANA algunes
ratlles on fossin traçades les fases principals de la carrera artística d'en Ferrer, i en
complir-se el primer aniversari de la mort d'aqueix (16 d'agost de 1922) ens entregava l'escrit que insertem a continuació, no havent-hi hagut temps de fer-ho en el
número precedent d'agost.
Hew's-aquí, doncs, la nota biogràfica redactada pel nostre amic:
Amadeu Ferrer, natural de Barcelona i batejat a la Catedral, nasqué el 31
de març de 1879, en la casa mateixa (Xuclà, 15) on finà l'immortal Clavé.
F i l l d'Edgard Ferrer, director d'escena del Gran Teatre del Liceu, i de Pilar
Riquero, excantatriu del mateix, rebé sa primera educació en el Col·legi de
Sant Miquel, dirigit pel P. Clergué. Des de la seva infantesa demostrà j a
son instint per a la música, recordant la seva família que el mestre Goula
(pare) anant d'excursió amb ell per Vallvidrera ,en adonar-se que el petit
Amadeu marcava el compàs amb branques collides de terra exclamà (en
sèrio o en broma): "Aquest noi serà director d'orquestra..." L a veritat és
que no s'equivocà.
E n 1896 fou quan Edgard Ferrer decidí confia1r al meu zel l'educació
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musical del seu fill. Gustós i sense retribució vareig acceptar i complir el
delicat comès, dispensant vasta instrucció al novell deixeble, el qual temps
a venir, gràcies a les seves excel·lents facultats, gran docilitat i constant aplicació, havia d"arribar a ésser l'orgull del seu mestre. Efectivament, deixant
a pa,rt els escassos i rutinaris coneixements adquirits pel jove Amadeu, començarem (com és de suposar) pels estudis de teoria i solfeig, als quals seguiren
els de piano i harmonium i més endavant els d'harmonia, transposició i acompanyament, en qual pràctica demostrà tals aptituds que prompte els aficionats
al "bel canto" trobaren en ell l'acompanyant preferit. Com a complement
seguiren la composició i la instrumentació, ambdues aparellades amb l'estudi de
contrapunt, fuga i orgue, aquestes últimes assignatures cursades en les respectives classes que ja en aquella època desempenyava j o en l'Escola M u n i cipal de Música de nostra ciutat.
L'afany d'aumentar els guanys per a poguer ajudar millor els seus pares,
l i feu acceptar les ofertes de varis empressaris com a director d'orquestra
(suplent o efectiu) en sales i teatres d'algunes poblacions de dint,re Catalunya
primer, i fóra d'ella després. A i x í s'explica la correspondència que durant
aqueixes excursions artístiques anava j o rebent d'ell, des de l'any 1900, de
Vilafranca, Tarragona, Girona, Saragossa, Bilbao, Madrid, etc.
Mes endevant, animat per l'èxit de la seva primera campanya, emprengué
nou vol cap a la Lusitània, anant-s'en després a recórrer les primeres ciutats
d'Itàlia, en una de les quals. Milà, la seva família hi a n à a viure. Des
allà, en plena activitat artística, escriu al seu mestre en 1912, donant-li interessants detalls: en el descans de les " t o u r n é e s " teatrals, dona lliçons de cant,
comptant-se entre els seus deixebles la Conxita Supervia; a Gènova firma
una escriptura per sis mesos, havent de dirigir algunes òperes modernes de
Puccini, Franchetti, Zandonai i W o l f - F e r r a r i , j u n t amb la Salomé i la Blectm de Strauss i Bis fills del rei d'Humperdick. Termina la seva carta molt
esperançat en la carrera empresa, i es despedeix del seu mestre ple d'entusiasme i agraint sempre les ensenyances rebudes.
Allavqrs, nova volada a les grans Antilles i d'allí cap als Estats Units
(Nova Orleans, Nova Y o r k , Sant Francesc de Califòrnia), i darrerament vers
les repúbliques de l'Amèrica del Sud, visitant Perú, Equador, P a n a m à , V e nezuela i Colòmbia, en una ciutat de la qual, Manizales, trobà tràgica mort.
Com fou aquesta? Era el dia 15 d'agost. Sortint de l'assaig amb la companyia
Bracale, de la que feia set anys no s'havia separat, es projectà una excursió
a cavall. Ferrer els va dir que comensessin a passar, que ell anava a canviarse la roba i prompte els aconseguiria. Una vegada canviat de trajo i cercant
els companys, es troba amb un oficial amic seu que l i ofereix el brios cavall
que muntava per a guanyar camí. Ferrer accepta. Acte seguit puja sobre el
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nou corcer, el qual, en notar el canvi d'amo, comença a esvalotar-se, tirant
a terra el seu cavaller, i sense tenir temps aquest de desenredar el peu seu
de l'estreb, és trepitjat i arrossegat en bestial carrega de 150 a 200 metres...
Trelladat a una finca propera i malgrat els aussilis prodigats, el malaguanyat
Amadeu sucumbi el dia següent. De l'ocorregut el seu pare no'n tingué noticia per telegrama fins el 24 d'agost, i per carta el 12 d'octubre. Aquí ens
arribà la trista nova a principis de novembre. En quant al sentiment general
i honors pòstums tributats a la víctima a Manizales, la premsa d'aquella capital, i en particular " L a P à t r i a " va donar-ne tota mena de detalls.
E n començar aquesta relació s'ha esmentat el mai superat Clavé, i en
acabar haig de tornar-ne a fer esment ja que el meu biografiat (que Déu t i n gui en sa Glòria) resulta que era nebot de N'Aurea Rosa Clavé, la filla (que
tots coneixem) del més popular dels músics catalans.

EUSEBI D A N I E L
16 d'agost de 1923.
1• • •

PREMIS MUSICALS

Eusebi Patxot i Llagustera
IV Concurs

Any 1922
LLISTA DE COMPOSICIONS REBUDES

Num. 1. — La Cançó de Na Ruxa Mantells. Poema choral a veus soles. Lema: "L'extranya cançó".
Núm. 2. — La font del Miracle. Chor. Lema: "Del Monserrat".
;
Num. 3. — La cançó del vell Cabrés. Poema choral Lema: "La Verge de Aurana".
Núm. 4. — Rosa d'amor. Poema Eucarístic. Lema: "Catalunya Eucarística per Maria".
Núm. 5. — Col·lecció de set obres antigues, originals dels mestres Joan Pujol, Pet. Coll,
J. Borgueres, Vila i d'autor desconegut. Lema: "Laudate dominum... in...
choro".
Barcelona, 15 d'Agost de 1923
EL SECRETARI

JOAN SALVAT
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Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE D E L LICEU. — í l a n començat els preparatius per a la temporada pròxima del Liceu, la inauguració del qual desperta sempre la major espectació
entre la societat barcelonina.
Se sap que figuraran al programa els mestres Weingartner, Coates, Abdal i Pollak;
els més cèlebres elements amb que compta avui l'art líric, bona part d'ells ben coneguts
i festejats pels nostres aficionats, i els famosos directors d'escena Alex Sanine, per
a les obres russes, Franz Ludwig-Horth, per a les alemanyes, Jaroslav Kpavil, per a
les txecoeslovaques i Gaspare Barterra, per a les italo-franceses. Un cos de ball rus
compost per 32 dançarines de l'un i l'altre sexe, cooperaran a les obres sota la direcció del mestre i primer ballarí Theodor Wassilieff.
Quant al repertori, ateny des de l'escola antiga a la més moderna: Wagner amb les
seves IValkyria, Parsifal i Tristany i Isolda; Strauss, amb el seu Cavaller de la rosa;
Mussorgsky, amb el seu Boris Godunoff; Borodine, amb E l Príncipe Igor; Verdi,
amb falstaff, Un ballo in maschera, Aida i Trowtore; Giordano, amb Andrea Chenier; Puccini, amb la seva Manon; Rossini, amb el seu Barbero de Sevilla; Bretón,
amb la seva Dolores i Pahissa, amb la seva Marianela.
Es donaran a conèixer obres tan importants com Kovanichina, òpera russa de
Mussorgsky, que en l'última temporada de la Grand Opera de Paris, assoli el màxim
dels èxits; Els contes de Hoffmann, la deliciosa òpera de Offenbadi; La núvia venuda, la coquetona òpera còmica de Smetana, i La Ruscalla, de Dvorak.
El més importants elements artístics del Teatre Nacional de Praga, amb decorat,
vestuari, adrqç, etc, d'aquell important centre artístic, i sota la protecció del govern
txec, interpretaran les dues últimes obres esmentades.
EXPOSICIÓ D E L MOBLE. — EI festival que l'Associació de la Premsa celebrà
diumenge dia 16 a la tarda a la sumptuosa Exposició del Moble, a la muntanya de
Montjuic, resultà un èxit complet.
El programa anunciat es desenrotllà amb tot lluïment i contribuí a fer créixer
el poderós atractiu de la visita a l'Exposició, congregant a una gentada enorme.
A la plataforma central tingué lloc el Concurs de sardanes, en el qual prengueren
part 29 "colles" que competiren amb gust i elegància.
La sardana inèdita del mestre Juncà, titulada "Busqueta Russinyolenca", dedicada
a l'Associació de la Premsa, obtingué un gran èxit.
La Banda Municipal executà, d'una manera superior en un dels salons, un brillant
programa sota la batuta del Mestre Lamote de Grignon, essent aplaudidíssima la
seva tasca.
Altre tant ocorregué amb el programa que anà a càrrec de l'Orfeó de Sans, que
dirigeix el mestre Solé, que fou molt escoltat amb religiós silenci i xardorosament
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aplaudit en totes les seves parts, despertant un veritable entusiasme E l Cant de la
Senyera, que fou cantat amb justesa i precisió dignes de tot elogi.
Un dels números més importants del programa els constituïa la primera audició
pública de telefonia sense fils, per a la qual audició s'utilitzaren els aparells que la
casa Esteve Marata té allí instal·lats. Un crescut nombre de concurrents pogueren
escoltar la música que en aquell moment s'executava a la Torre Eiffel, de París, amb
gran claredat, i amb una transmissió perfecta, ja que resulta veritablement meravellós
estar sentint la música que s'executa fins a milers de quilòmetres de distància, com
si els executants es trobessin a l'estada veïna. Fou un nombre suggestiu i extraordinari,
del qual poden fruir tots els qui visitin l'Exjposició del Moble.

IGUALADA
El concert tradicional que per la festa major organitza l'Ateneu Igualadi, enguany
ha anat a càrrec d'una nombrosa orquestra dirigida pel Mestre Borgufió, que va
interpretar obres de Brahms, Greig, Gironella, Bizet, Wagner, Saint-Saèns i Granados
amb una cura sorprenent,, inesperada, donada la premura amb que calgué preparar el
programa i amb músics de les més variades procedències.
Obtingueren el mestre Borgufió i els seus generosos col·laboradors un memorable
triomf, essent ben digne d'esment la tasca del violoncel·lista Sants Sagrera que va
interpretar la part de solista de l'Allegro appassionato de Saint-Saèns de faisó justa
i acabada.
El públic va sortir sumament complagut del selecte concert, evidenciant-se l'oportunitat i encert d'aquestes audicions que celebrades en diades de festa major, en les
que ordinàriament coincideixen en una mateixa població nombrosos elements musicals,
podrien constituir un acte altament orientador d'una valor cultural indiscutible.

Vida musical dels Orfeons de Catalunya
durant el primer semestre d'enguany
Orfeó Germanor Empordanesa de Figueres: Director, Marti Llobet. Concert dia
12 gener en el Casino Menestral, cantant en primera audició: Els fadrins de Sant Boy,
Pérez Moya; E l pastoret, Millet; Remers del Volga, popular rusa; Cançó de nois,
Grieg; Sant Dilluns, Otto, i La Birondó, Llobet.
Orfeó Reusenc: Director, Estanislau Mateu. Concert dia 28 gener en el Teatre
Bartrina, cantant en primera audició: E l Pardal, Pérez Moya; Fum, fum, fum, Lambert; Capvespre, Saint-Saèns; Les flors de maig, Clavé; L'Hostal de la Peira, Mateu,
i Les fulles seques. Morera.
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Orfeó "La Formiga" de Castellbell i Vilar. — Director, Florenci Vila. Excursió
artística a Sant Vicens de Castellet, el dia i . " de febrer, i concert en el local de
l'Ateneu, cantant en primera audició: Sant Josep i la Mare de Déu, Pérez Moya, i
Oh quin bon eco, R. de Lassus.
Orfeó Doctor Robert, d'Hostpitalet. — Director, Llorenç Carbonell.
L'Eco de Catalunya, de Sant Andreu. — Director, Josep M . ' Cornellà. ^jutjeSí i
Orfeó del Patronat Social, de Sant Joan de Vilassar. — Director, Jaume Pujol.
Concert .
ïl dia 19 de mar^ en el local social,
cantant en primera audició La Sardana de la Patiria, Morera.
Orfeó Lleydatà. — Director, Antoni Mateu. Concert en el Saló Npva Catalunya,
el dia 25 de marjç.
Orfeó Tarragoní. — Director, Joselp Gols. Concert en el Cóliseo Mundial el dia
20 d'abril, cantant en primera audició A Santa Cecília, Pérez Moya.
Orfeó Garriguenc. — Director, Josep Aymerich. Concert extraordinari dedicat a
la cançó popular catalana, en el Saló Sport el dia 2 de febrer. Estrena de Nostra
Cant (Himne de l'Orfeó Garriguenc), de J. Aymerich, i primera audició de nadales
populars, E l dimoni escuat, de Cumelles Ribó; E l carbonerot, de Blancaflor; Margarida de Castelltersol, de Lozano, y calçons populars de Francisco Alió, amb acompanyament de piano per Josep Ruaix.—Concert en el Saló Sport el dia 1." c^abril,
cantant en primera audició: L'Estany de Banyoles (sardana), Sancho Marraco; EU
tres tambors (cançó pdpular), Lambert; La Sardana Gran, Morera, i Retorn (sardana),; Sancho Marraco.
Orfeó Nova Solsona. — Director, Mossèn Josep Lhicià. Va celebrar durant la
Quaresma un curset de conferències i en els intermedis de les mateixes l'Orfeó cantà
diverses composicions. La darrera de dites conferències va donar-la el director de
l'Orfeó, Mossèn Llúcia, essent il·lustrada amb composicions musicals que dirigí el
sub-director N'Isidre Calmet
Orfeó Badaloní. — Director, Antoni Botey. Concert a benefici de la Casa-Ampar,
en el Teatre Victòria, el dia 14 de mar^. — Concert en el Centre Regionalista, el
dia 19 del mateix mes.
Orfeó Joventut, de Sarrià de Ter (Girona). — Director, Josep Baró. Excursió
artística a Girona, el dia 4 de març i concert en VAteneu Social Democràtic, amb
cooperació de l'Orfeó Cants de Pàtria. Foren repetides, entre altres composicions.
Enyorança, de. L I . Figueras; E l Cant de la Senyera, de L I . Millet, i La Masia Catalana, de J. Baró. — Vetllada literària-musical, celebrada en l'hostatge social el dia
18 de març. En Martí Batalla hi donà una conferència sobre: "Els orfeons, escoles
de ciutadania". — Excursió artística a Sant Pere Pescador, el dia 8 d'abril. — Missa
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de la Mare de Déu de Núria, de Mossèn Romeu, a l'església parroquial i concert en
el Teatre de la vila amb la cooperació de la Capella del
-'.-««MÍMS "Clavellines
d'Empordà".
Orfeó Nova Tàrrega. — Celebrà el mes de marjç una conferència sobre el músic
noruec Ed. Grieg, il·lustrada amb l'execució d'algunes compoiscions del mateix autor
del propi conferenciant, l'exquisit violinista Enric Roig, i el pianista Juli Estèban.
Orfeó Renovació, de Picamoixons. — Director, Joan Vilà. Cantà l'ofici el, dia de
la festa major del poble i donà a la tarda una audició de cançons.
Schola Orpheònica, de Barcelona. — Director, Adrià Esquerrà. Donà un concert
el dia 18 de març a l'Associació de Veïns i Propietaris del Guinardó.
Orfeó de Salt. — Prengué part en la vetllada literàrio-musical que va celebrar la
societat obrera "Amistat", de Girona, el dia 19 de març.
Orfeó del Noia. — Director, mestre Jordana. Executà belles composicions chorals
en la vetllada celebrada el 19 de mai]ç al Centre Catòlic d'Obrers d'Igualada.
Orfeó Misericòrdia, de Canet. — Prengué part en la Festa d'Homenatge a la Vellesa, celebrada a primers d'abril, cantant algunes composicions del seu repertori.
Orfeó Montblanquí, de Montblanch. — Prengué part en els solemnials cultes que
se celebraren en dita vila a llaor i enaltiment de la Sagrada Família, els dies 7 i 8
d'abril.
Orfeó Falsetà. — Director, Mossèn Tomàs Galve,
Qt ui mim nhAt
o i n i «waw
^ «g$
IS nET«rsfe pjfgjm
latam^. , mm

» ^ « ^ » *íS»ií ia^Sí

TJUBemiina ^ v^.- -

—*»„.

a IIIHÍ<I „....

ç S^iï^a^S i Ips*
««•«•••«BBe -«»

üSÈrMBfes

iàaxiü; a i v a s g ttx M ^ v s r ÍOSEM»

, ,,

„ .-• « m p i i iç
^«ÍMM

«amwt.

...

í. Sortint de l'ofici,

es donà la salutació a Casa la Vila, cantant l'Orfeó per primera vegada E l Cant
de la Senyera (Millet), i la Sardana de la Pàtria (Morera). A la tarda, donà l'Orfeó
Falsetà un gran concert al teatre de l'IHustració Obrera, interpretant-se composicions dels mestres Millet, Lambet, Pecanins, Pérez Moya, Sancho Marraco, Morera, Llongueras, Castellà Ferrer, Molera, P. Sans, Cumellas Ribó i Gibert.
Orfeó Vigatà, de Vich. — Director, Mossèn Miquel Rovira. Celebrà una excursió artística a Vilanova i Geltrú, el dia 6 de maig, amb motiu de la magna assemblea de Congregacions Marianes, efectuada en la mateixa vila. Prengué part en el
solemnial ofici del matí celebrat en l'església de Sant Antoni, en la magna Assemblea
de la tarda, i a la nit donà un concert en el gran teatre Apolo, interpretant obres
clàssiques de Palestrina, Bach, Handel, Mozart, Wagner, i altres del repertori modern de Millet, Romeu, Cumellas Ribó, Pérez, etc.
Orfeó Esbart Cantaire, del Foment Catòlic, de Pobla de Lillet. — Entre altres
noves composicions catalanes, interpretà per primera vegada, en son concert celebrat
el 20 de maig, Cançó de l'cspadà, d'en Josep Samper.
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Orfeó Montserrat, de Calella. — Prengué part en la festa de Corpus celebrada a
Palafolls, interpretant ben apropiades peces de caràcter religiós.
Orfeó Sant Josep, de Vilassar de Dalt. — Director, Joan Roldós. S í p£
j^iwwwtit W»
- — - =r..
: -'rr^s. En sortir de l'església foren
entonades a la plaça diverses composicions i ,finalment,El Cant de la Senyera, d'En M i llet. A l'ofici, l'Orfeó cantà la popular Missa de la Mare de Déti de Núria, del mestre
Romeu, alternant el chor d'homes a dalt i el de senyoretes a baix, i .r...
-, va interpretar-se la Pregària a la Verge del
Remei, música oferta expresament pel seu autor el mestre Millet.
Orfeó de Sabadell. — Director, Josep Planas i Argemi. Després de la brillantíssima excursió efectuada darrerament pel Rosselló i la Cerdenya, aquest orfeó ha
dedicat als seus socis protectors el concert tradicional de tots els anys. H i foren
donades en primera audició; Margarida de Castelltersol, I.ozano; L'aplec de l'ermita,
Baró; Nocturn, Llobera, i La sardana gran. Morera.

Noves
L'ORQUESTRA P A U CASALS I N V I T A D A A PARIS. — S t ' m diu que l'Orquestra Pau Casals ha rebut invitació oficial del Comitè d'organització dels "Jeux
Musicaux de Paris 1924" per a pendre part en les grans festes que a la capital de
França es celebraran durant les Olimpíades de la vinent primavera.
ï^o cal dir que la nova ha causat el millor efecte en els nostres centres musicals,
ja que es considera un honor molt senyalat per al mestre Casals i els seus subordinats
la invitació esmentada.
AUTORS PREMIATS. — E n els Jocs Florals celebrats el dia 8 del present mes
a Vilassar de Mar resultaren guanyadors dels dos únics (premis musicals que figuraven
en el cartdl els coneguts artistes compositors En Gaspar Cassadó, per una sardana,
i En Joan B. Lambert, per una marxa cerimoniosa.
També Mossèn Lluís Romeu, tan admirat per les seves composicions religioses,
ha aconseguit dos premis en el Certàmen convocat amb motiu de la Coronació de la
Verge de la Gleva. Les noves composicions llorejades consisteixen en una Missa per
a chor popular, que porta el títol de Corpus, i un recull de cantons Marianes.
Rebin els esclarits mestres la nostra enhorabona.
U N B E L L GESTE. — El distingit i ben reputat violer català En R. Parramón,
amb el fi de contribuir a fomentar en d nostre país l'estudi dels instruments d'arc, ha
instituït un premi anyal que consistirà en un violí o un violoncel de concert, de la
seva marca, equipat amb els seus corresponents estotx i arc de mesrte, que serà adjudicat al deixeble de qualsevol Conservatori, Acadèmia, Institut musical, o bé d'un
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mestre particular, el qual en dia i hora prèviament indicats, executi en el violí o
violoncel—segons el cas — amb més art i competència, a criteri d'un jurat competent, una obra musical que amb temps s'assenyalarà.
Aquest premi s'adjudicarà, com deixem dit, una vegada l'any i s'escollirà sempre
l'exemplar més perfecte dels produïts en la referida casa Parramon.
Les bases del concurs es faran públiques dintre poc.
Heu's aquí, doncs, un bell gest que cal aplaudir, tot desitjant que trobi imitadors.
UN M O T DE H A N S DE BULLOlV. — m musicògraf Sigfrid Ochs, que ha
publicat darrerament un llibre de records, els més antics dels quals es remonten prop
de mig segle enrera, conta en l'esmentat volum nombroses anècdotes sobre Hans de
Büllow, que fou, com és ben sapigut, el primer marit de Còsima Liszt, emmaridada
més tard amb Wagner.
Un dia Büllow dirigia a Florència una orquestra d'aficionats. S'assajava res menys
que la Novena Simfonia de Beethoven i l'infortunat timbaler no podia agafar el ritme
dactylic del scherzo. Exasperat Büllow, per al qual la música consistia essencialment
en el ritme, exclamà als pocs compassos, dirigint-se a l'instrumentista: Però llegiu,
doncs, el mot que encapsala la vostra particel·la: Timpani, timpani, timpani, i trobareu
seguidament el ritme!..." L'aficionat seguí el seu consell i tot marxà com una seda.
HOMENATGE A DEBUSSY. — Saint-Germain-en-Laye on va néixer el 22 agost
1862 el gran artista que honora la música francesa, acaba de festejar la memòria de
Claudi Debussy. A la façana de la humil casa natal de la "rue du Pain" on hi tenia
la seva botigueta de faiances Manuel Aquille Debussy, s'hi ha col·locat per la cura
del sindicat d'iniciativa de Saint-Germain una placa commemorativa.
La cerimònia fou d'una gran simplicitat, tal com l'hauria pogut desitjar el mateix
Debussy. Entre altres personalitats admiradors de l'exquisit mestre, va parlar N'Alfred Bruneau, que duia la representació del ministre de Belles Arts, evocant corprenedors records.
A la tarda un homenatge no menys delicat fou retut al compositor per les veus
encisadores de les deixebles del Conservatori de Saint-Germain, que porta el nom
de Debussy.
Heu's aquí, doncs, un homenatge que Catalunya deu encara al seu músic il·lustre
Isaac Albèniz.

Necrologia
Claudi Terrasse. — El dia 30 de juny morí a Paris aquest músic distingit que,
ultra el càrrec d'organista que tenia a la Trinitat, s'havia fet un nom prestigiós en
el teatre, sobresortint d'una manera especial en l'opereta bufa, ja que semblava haver
heretat la musa picaresca d'Offenbach. Les seves obres de música lleugera aconseguí-
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ren, per tant, gran popularitat a França. Cal fer constar com obra més seriosa, el
seu Mariage dx Télémaque, que fou estrenat a l'Opera-Còmica. Terrasse havia fet
els seus estudis musicals a l'Escola Niedermeyer, i comptava a la seva mort cinquanta sis anys.
Asger Hamerick. — Era aquest compositor, mort a Frederiksburg el 14 de juliol,
una de les personalitats més significades de Dinamarca. Havia nascut a Copenhague
en 1843. Fou deixeble de Gade, i a Berlín, més tard (1862), estudià el piano amb
Hans de Büllow. Amic de Berlioz, aquest el protegí durant la seva estada a França,
guanyant medalla d'or a l'Exposició de París de 1867 per un Himne a la Pau. Dos
anys després feia una visita a Itàlia i estrenava a Milà la seva òpera La Vendetla.
De 1871 a 1896 fou director del Conservatori de Peabody (Baltimore) i de la PeabodySymphony, però deixà aquests càrrecs per a fixar novament la seva residència a
Copenhague, havent-li conferit el rei de Dinamarca cl títol de cavaller. Composà
vàries òperes, 5 simfonies, obres chorals i instrumentals {Trilogia israelita i Trilogia
cristiana), música da camera, peces de piano, melodies, etc.
Conrad Fontova. — Un cablegrama expedit de Buenos Aires el 24 d'agost ens
anunciava amb el laconisme acostumat la mort del pianista català Conrad Fontova.
Era, aquest, fill del genial actor Lleó Fontova, el qual amb tant d'amor i entusiasme
havia cooperat a la creació del Teatre Català, i germà de l'eminent violinista que
porta el prenom mateix del pare. En Conrad havia estat deixeble d'en Vidiella, però,
jove encara, acompanyà el seu germà Lleó a BruseHes, on seguí l'estudi del piano
i la composició. De retorn a Barcelona, els dos germans donaren un concert al Teatre
Principal, aconseguint un èxit memorable. No obstant, trobarien aquí llur camp d'acció
petit, quan decidiren marxar a la República Argentina. A Buenos Aires fixaren, doncs,
llur estada, fundant allí un Conservatori que els donà foi(Ça glòria. Després de molts
anys de treballar junts els dos germans, en Conrad emprengué sol la fundació d'una
nova Escola, que suposem dirigia encara. L'activitat d'aquest es manifestà igualment
en la constitució d'un conjunt vocal, on el repertori choral català trobà la més simpàtica i natural expansió.
Com hem dit ja abans, en Conrad Fontova s'havia dedicat també a la composició.
De Buenos Aires ens era arribada fa alguns anys una Cantata, per a chors i orquestra, on s'hi revelava prou el seu talent. Recordem també dels seus primers temps
una bonica cançó catalana: Seré papallona, la qual, dedicada al gran artista Víctor
Maurel, meresqué dels cantants d'aquella època i dels aficionats el millor aculliment.
Reposi en pau l'esclarit músic català que, com tants d'altres no ha pogut reveure la seva (pàtria.
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