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La paraula i la poesia. Interpretació ideal
per medi de l'art dels sons: la música
(Acabament)

La melodia, en l'Edat M i t j a , cs descapdcllava dintre un posat tranquil
i seré, i per molt temps la musa popular s'abeurà en la déu d'aigua fresca i
regalada que s'esmunyia pels plaents rierols del cant pla. Es en el segle x m "
que al tornar de l'Orient els cavallers de la Santa Creuada importaven els
trinos, les notes ràpides que volten una nota llarga, i lentament les cançons
dels trobaires s'impregnaren d'aquest istil, la melodia esdevingué més sensual, més humana, i en les tonades s'hi reflexà l'esllanguiment i la tristor
d'aquella raça somniadora. La cançó popular L'enyor n'és una mostra. Com
s'endinsa en l'ànima aquesta tonada! En escoltar-la m"hi sembla ovirar les
agulles de les grans mesquides penetrant en l'intensitat lluminosa del cel, i
la claror trista de les nits de lluna, al lluny Ics piràmides colossals, i la beta
d'argent del X i l . cl riu sagrat de les llegendes d'amor "i de misteri.

* **
L a música purament melòdica que amb el ritme lliure de la paraula era
l'única forma de composició en els primers segles, a l'aplicar-se la polifonia
en el segle x n * va empendre volada per més amples espais; la diversitat de
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valors i de ritmes revestiren galanament la paraula vigoritzant-la amb l'accent rítmic, la repetició periòdica d'aquest accent creà la m i d a : l'accent mètric ; i als himnes i salmòdies de Sant A m b r ó s i del Cant Gregorià, i als Laudi
espiritualis dels segles i x * al x v i * van seguir els Madrigals, i d'aquests florí
j a l'interpretació de la paraula per la música en el Drama sacro musical, anomenat m é s tart Oratori. L'inspiració divina de Sant Felip Neri instituint
humilment en el seu hostatge particular de l'església de Sant Jeroni de la
Caritat, i m é s endavant, al créixer el nombre de penitents que en aquell lloc
s'hi congregaven, en una capella construïda en la pròpia església, va portarnos el fruit m é s saborós de l'Oratori amb la Rappresentatione di Anima e di
Corpo, escrit per E m i l i del Cavaliere, l'any 1600.
Aquesta obra, ben nova per la disposició de les diferentes parts que la
integren, per la forma del recitat i on l'acompanyament pren la seva vertadera i justa accepció; ço é s : no doblant el cant, sinó subratllant amb una part
h a r m ò n i c a adequada la melodia o part cantada o principal, fou la primera
guspira d'un art més h u m à , més expressiu, m é s enfonsat en l'esperit de la
poesia, i les Àries, els recitats i els chors interpreten ben pròpiament el medi,
l'estat psíquic, dels elements metafísics els uns i simbòlics altres, que intervenen en l'acció.
De l'Oratori amplificat i perfeccionat per Bach i Haendel en primer lloc,
pot ben afirmar-se que fou el pedestal on va aixecar-se esplèndid, segles més
tard, el drama líric.
I aquest té el seu proper antecedent en el lied. Som j a a la veritable forma d'interpretació de la paraula per el so. E n el Utd, la paraula i la música
formen un tot, donant una versió justa i equilibrada. L a idea i el sentiment, l'abstracció i la realitat, el comentari ideal de la bellesa i la seva representació rítmica per les formes de l'acompanyament, són expressades per
la veu humana que és com lo extern de la poesia (sons successius: melodia)
i el ritme humanat, l'essència del poeta, que és l'harmonia (sons simultanis),
complexitat del medi en que es desclou la poesia.
E l lied, si b é sovinteja en disposició normal i preconcebuda, és ben lliure
com a composició, i es comprèn, perquè essent la paraula feta poesia ben neta
de regles i principis, el so, ritme subtil i idealitzat, plasmació de l'ànima del
poeta, inducció de la bellesa per la realitat de la forma, com aquesta, no pot
tenir m é s límit que l'imposat per les lleis de la Naturalesa, i com dintre Pnnmensitat d'aquestes lleis la bellesa es mou amb tan gran llibertat, lliure deu
ésser també la forma del lied.
Jo crec, i a això anem amb la moderna concepció dels lieder de W o l f ,
que la melodia deuria ésser no una melodia en el sentit de la proporció del
ritme mètric i en l'equilibri i ponderació dels encisos i les cadències, sinó una
mena de successió de sons entre la salmòdia i el recitat, i que aquests sons
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fossin ben bè l'esperit de la paraula viva, de manera que aquesta paraula viva
feta so i lligant-se amb altres paraules, es descloguessin en sons i altres
sons en melodia infinita, en ritme deslliurat i voleïador movent-se en l'espai
infinit, sols lligat a l'acompanyament per l'essència, com els astres en el món
sideral per la llei de la gravitació.
Wagner va endevinar tota l'idealitat del so per la paraula, i per ço al crear
el drama líric restà un esclau, un observador fidel d'aquesta, i sols quan la
paraula esdevé acció del concepte poètic és quan confia a l'orquestra, elemeni
sonor, vibració del medi on es desclou la poesia, el comentari, i llavors calla
la veu i aquella dinàmica de les coses ve expressada per les combinacions i
ritmes orquestrals.
Quina paraula, quina frase poètica podria suggerir-nos l'ambient tranquil
i suau del Hoc i del moment com el comentari anomenat remors de la selva?
L a sensació d'abatiment i virilitat, de mort i resurrecció en aquells accents
immortals de la marxa fúnebre en l'enterrament de Sigfrid? L'asprositat i
grandesa de la caz-alcada de les l'alkyries? N o cerqueu pas en les altres aris
l'impressió total d'aquests moments: sols per la música podem fruir-los.
Wagner crea la melodia infinita perquè infinit és el valor espiritual de la
paraula, i les seves idees musicals sols prenen el sentit de la simetria en els
accents i cadències, donant l'impressió de frase, quan comenta fets concrets, i
sempre en els temes que es refereixen a les persones (temes de Sigfrid, dels
gegants, d'Hunding, Wotan, etc, etc), i l'esperit ponderat i just posa al
servei del seu ideal, ultra la poesia i la música, totes les demés arts, per aconseguir aquella homogeneïtat i fusió entre els diversos elements que integren
la complexitat del seu sistema.

* **
La evolució que dugué el comentari musical wagnerià creà elements polifònics, no del tot ignorats, car en algunes obres de Bach i de Beethoven ja
es presentien. L a contraposició dels diversos temes en la trama orquestral
teixiren noves sonoritats i la melodia va ésser revestida amb cascates de sons
i matisos esplendents, i enlluernats els pobres d'invenció i de fantasia, emparant-se en lo extern, en lo mecànic, tallaren belles imatges sense ànima, i llurs
obres mancades d'emoció i d'estètica, qui podria saber on ens haurien portat
a raure arrebassats per la torrentada del snobisme i del mal gust, si en la
pensa d'un home ( i ) tot cor i idealitat no hagués plasmat la idea de crear
una agrupació que artísticament cantés les nostres cançons, recollint cl tresor
de tonades populars i que a l'oposar el mur deturador del seu sentiment de pàtria a la inondació forastera que se'ns venia a sobre fonamentava la primera
(i) En Lluís Millet.
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pedra al monument de la renaixença de la nostra música i plantava l'arbre
sagrat d'on tants i tants rebrots han florit pels ubèrrims prats i les altives
serralades ?
I els nostres músics varen gustar tot seguit la sentor de cosa verge i jove
i forta i embaumada que es desprèn de la cançó popular; la cercaren, l'harmonitzaren, i començà, un xic per intuïció, aquella meravellosa tasca de reintegrar al poble lo que d'ell n'havia sortit, i j a en possesió del seus art, educai lo i conduir-lo ardit i triomfalment pel camí Uiberador.
U n dels primers assaigs, per cert ben sortós, d'harmonització de cançons
populars, ve a ésser la que del Cant dels Ocells escrigué E n Millet. Escolteu-la
com a evocació d'aquells temps de lluita, d'afanys, de neguits i d'esperança.

* **
Els temps j a eren uns altres: el poble en fugia d'àries i romances i concertants a pinyol l l i u r e ; les llamenques melodies a lo Tosti varen ésser escombrades; la perfecció s'apropava; la fusió ideal de la paraula i la música
expresada per l'acoblament de les veus humanes es pressentia, i en un cervell
prodigiós s'hi covava a l'escalf d'un ardent caliu de catalanitat l'obra excelsa i
perdurable, feta de paraula i poesia i m ú s i c a ; engendrada pel cant de D é u :
el gregorià, i el cant del poble: la cançó popular, les dues fonts inestroncables
que vivifiquen el nostre art musical, el poema choral, en fi, encarnat en aqueixes obres pròcers que s'anomenen L a mort de l'escolà i Captant. Obert n'era
el camí, i per éll, envolcallades per la lluminositat radiant de la bellesa, varen
fer via les obres successives d ' E n Nicolau, les de Pedrell, Millet, Morera, i
tants altres que ens han llegat nn art nostre, moll dels nostres ossos i sang
de les nostres venes, escometedor i serè, altiu i bondadós, imatge fidel d'aquest
poble que aferma la seva unió i fortalesa aplegant les veus quan canta i estrenyent-se les mans en l'ampla rodona de la sardana.
Idea i sentiment, paraula i poesia; la música engarlandant aquests conceptes, i la veu humana, l'instruinent musical per excel·lència, fent-nos sentir
els accents d'amor, de fe i de pàtria, ço és, el poema choral, síntesi de tot art,
de tota bellesa, de tot ritme, de tota harmonia, i que purificant-nos les idees
en la pensa i exaltant-nos la caritat en el cor, ens deslliga de les vanitats i
odis de la terra i ens enlaira a l'infinita Sapiència, al Verb justicier i magn à n i m , sever i a m o r ó s , encarnació suprema d'idea i sentiment. Heu's-la aquí
la més pura idealitat de la música en l'interpretació de la paraula i la poesia.
A r a , i que sigui també com a homenatge al mestre, per dissort desaparescut del m ó n dels vius, escolteu l'inspirat poema choral Don Joan i Don
Ramon, d'En Pedrell. E l ben trobat cmpeltament de l'element popular amb
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les fórmules artístiques fan d'aquesta obra un model superb d'intima i corprenedora expressió.

* **
I per finir, que ja n'estareu frisosos, dues paraules a vosaltres, cantaires.
E l cant és la força que serveix de resclosa a la humanitat, dominant les
passions i barrant la sortida als mals pensaments. I quan cantem som sempre
bons, perquè la cançó és sempre una emoció alegre o trista, però sempre sana
i vigorosa i honrada i bona; i sinó, digueu-me: sabeu de cap acció dolenta
engendrada per una cançó? Quan l'home comet Un crim, canta? No, perquè
la cançó ha fugit de la seva ànima envilida com Terminí fuig del fang i de
Ics aigües pantanoses per a no tacar la puresa de sa vesta blanquíssima. L a
cançó sols hi nia en aquells cors plens d'amor, i d'aquí precisament, l i ve tota
!a seva força. I quina força la de la cançó! Tot ho sojorna, tot ho domina,
tot ho endolceix, tot ho amanyaga; en la tristor ens aconsola, en la lluita ens
anima, en la derrota ens aconhorta, en la opressió ens esperança i en la plenitud ens confirma. Beneïda i per sempre beneïda sias, cançó! T u ets l'única
religió sense heterodòxia, i vosaltres, cantaires, sou els sacerdots que ofrenen
llurs sacrificis, i vosaltres, dones, sou com les vestals que guarden el foc
sagrat de la cançó, en aquest temple immens, que és tota la terra catalana,
on les cançons són les pregàries que munten vers l'Infinit. Catalunya canta,
i és el seu cant fonda melangia i neguit de pretèrits esplendors; és el seu cant
esplai i joia de l'esperit, i és el seu cant esclat de la virilitat de la seva ànima.
Cantem, doncs, companys, cantem amb veu clara i plena la cançó nostra,
la cançó augusta que ens farà més dignes i triomfants.
FREDKRIC A L F O N S O
Aquesta conferència fou iHiutrada amb l'audició, per l'Orfeó Germanor Empordanesa,
de les següents composicions: La Nina donnida al bosc (fragment de l'acte segon), de
F. Alfonso: L'enyor, cançó popular: E l cant dels ocells, de Lluís Millet; Don Joan i
Don Ramon; de F. Pedrell. i E l cant de la Senyera, de Lluís Millet.
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Des de Paris
Amb els concerts Koussewitzky a l'Opera ha començat la fuga musical d'enguany.
Programes interessants, orquestra esplèndida composta amb lo bo i millor dels proíessors parisencs i amb la que Koussewitzky obté, amb relativament pocs assaigs,
execucions, sinó impecables, molt notables.
Del primer concert retenim: la Simfonia d'Albert Roussel. obra de grans dimensions, d'estructura clàssica, peró que ens semblà poc interessant, malgrat una factura
de bon músic. Manca d'emoció i d'elevació i l'orquestració és monòtona i espessa.
En canvi, Le Festiu de VAraignce, ballet-pantomima del mateix autor, és una
bellissiraa obra. plena d'esperit impressionista i de musicalitat, i sobretot la Dttnce
dc l'Ephemcre i el Cortège fnnébre.
UAlborada del Graciosa i La Valsc de Kavcl, aquestes dues flors del jardi voluptuós del gran impressionista, obtingueren una execució magistral, i la gràcia perversa
de Im Valse creuà la sala com una llambregada pecadora.
En el programa del segon concert hi havia les següents primeres audicions: ò"imjonia de Polaci, d'autor desconegut — segons deia el programa — del segle x v i .
Concert per a violi i orquestra de í'rokoficff. Octet per a instruments de vent. de
Stravvinsky.
La diguem-ne Simfonia de Folaci no és res més que una sèrie de peces de forma
bastant indeterminada, acostant-se. però, molt més a la forma Suilc que a la Simfonia.
La música és simple, ingènua, i en alguns moments realment expressiva.
Amb Prokofieff ens trobem als antípodes de l'art de Polaci. La música del compositor rús porta ben visible el segell dc l'època; Prokofieff és un modern o un
modemíssini, si es vol, però d'un modernisme de bona llei. Les idees melòdiques, d'un
sentiment viu i penetrant, són molt característiques i es destaquen de seguida per
damunt de l'hamionia. Aquesta composició és una prova — d'altra part innecessària —
de que modernisme no és necessàriament sinònim de cacofonia.
De VOctcl de Stravinsky no en podem dir gran cosa, perquè és dificil de parlar
de lo que no s'entén prou bé. L'impressió que ens va fer aquesta obra potser l'hauriem
de rectificar a la segona audició. Strawinsky és desconcertant: a cada nova obra es
renova i sembla fugir de les fornies que semblava havia fixat en les precedents. La
tendència de Strawinsky és de reduir i de simplificar les proporcions de l'orquestra
i la recerca de timbres nous i de sonoritats curioses sembla inclinar-lo a les formes
de música de cambra. Ha reinstrumentat YAitcell dc Foc i el Rtissinyol, suposem que
no pas per facilitar economies d'execució; i en les seves últimes obres, el nombre
d'instruments és cada vegada més reduït.
En VOctct que ens ocupa, utilitza una flauta., un clarinet, dos fagots, dos trompetes i dos trombons. Amb aquests vuit instruments obté efectes verament sorprendents, però efectes solament i malgrat l'estructura aparentment escolàstica — car.
comença i acaba dins l'ordre clàssic, i vers la meitat hi ha unes variacions i un mo-
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viment fugat. — no vàrem lograr penetrar a través d'aquella agressiva selva de dissonàncies, les més virulentes, de solucions les més àcides, que de vegades recordaven
aquells primers assaigs de juxtaposició de melodies en el segle x m , sinó que aquella
bona gent dels segles passats feien contrapunts bàrbars perquè no en sabien gaire,
però preparaven el camí a l'excelsa polifonia del Renaixement. Els músics moderns
obtenen un resultat semblant en quant a sonoritat, justament a causa de saber-ne
massa. Si almenys fossin també els precursors d"una època musical tan brillant com
el segle de Victòria i de Palestrina. •
Del tercer i quart concerts, recordem: Le Sacrée du Prinlemps, de Strawinsky,
obra prou coneguda per a parlar-ne de nou. Parada, de Erick Satie. Vieille Prière
buddhique, de Lily Boulanger. Overture pour «n ballet de l'avenir i tres Melodies, de
Maurice Delage.
Vieille Prière buddhique, de Boulanger, és agradable, però d'expressió grisa i poc
personal. En quant a VOverture per un ballet, de Delage, ja és quelcom d'excepcional.
El seu autor vol drescriure "Els ritmes diversos d'una fàbrica en moviment: els forns
elèctrics i els fars intermitents, il·luminant amb grans ondes un paisatge agradable
d'arbres i riuatges". Després descriu els sentiments que fa néixer en dues persones,
"l'encant d'una tendresa tranquila i l'atracció de possibilitats científiques inquietants".
No sabem si la música serveix per a descriure coses tan complicades; lo que si
sabem és que és molt més musical sentir els ritmes d'una fàbrica en ple treball, que
els sorolls formidables, misteriosos, minuciosament rebuscats que ha compost el senyor
Delage.
L'audició d'aquesta obra, una part del públic s'ho va pendre a mal i ho va manifestar també sorollosament.
Les tres melodies del mateix Delage foren més ben rebudes. Són originals i d'una
certa tendresa, lo que fa esperar que, si l'autor es calma, podrà fer coses de valor.
En els Concerts Colonne hi hem sentit les primeres audicions següents: Vuit
cants populars russos, orquestrats per Liadow; Poema pastoral de G. Soudry i una
sèrie de canqons populars russes cantades pel Chor Rús que dirigeix el mestre K i baltchitch.
Els vuits cants de Liadow son orquestrats hàbilment, però sense desenrotllo, tal
com fan els compositors catalans amb les harmonitzacions de cançons; tres o quatre
repeticions de la melodia, i a cada repetició harmonia i instrumentació diferent.
El Poema pastoral, de G. Soudry, ens va fer l'efecte d'haver-lo sentit tota la vida.
Es una encantadora evocació de vells records, tals com Le Matin, de Grieg, Pregària
de Tosca, etc, etc, el tot amanit d'una pobra harmonia i vulgar orquestració.
Els cants populars russos que ens féu sentir el Chor rús de Kibaltchitch, foren
tan mal executats i eren tan poca-soltes d'harmonia, que malgrat la bellesa melòdica
d'alguns, no arribàrem a entusiasmar-nos.
El mestre Kibaltchitch ens donà l'impressió que desconeix absolutament l'art
choral: efectes de mal gust, abús d'efectes de "boca closa" i una manca d'oït, car els
seus deixebles desafinen amb una convicció i una perseverança aterradores.
I pensar que aquest chor ha sigut admès dies Colonne i que els crítics de per aquí
troben que ho fa bé! Es veritat, per això, que en terra de cegos... Sort que després
En Josep Iturbi ens va treure de l'ensopiment amb una execució estupenda de la
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Fantasia hongaresa, de Liszt, i amb una interpretació del Concert en re menor, de
Mozart, que ni la Landowska hi hauria tingut res que dir... qua ja és dir!
La Sociélé des Concerts, sota la direcció de Philippe Gaubert, aguanta nobletnent
la bandera de la tradició. Alli no es fa la més mínima concessió a les tendències ultramodernes, ni al snobisme; l'esplèndida orquestra solament sona les obres consagrades o
les dels autors consagrats, per l'opinió general. Així, hom és segur de trobar-hi un refugi tranquil i sanitós quan l'esperit és las de politonies i d'enigmes sonors. Amb aquesta
seguretat ens hi encaminàrem l'altre diumenge i hi sentirem una Suite francesa, de
R. Ducasse, força interessant, sincera, ben orquestrada, però també sense emoció, i
de poca volada en el moviment lent. Vol ésser una suite del divuitè modernitzada.
A l nostre entendre, aquest gènere de Suite modernitzada és un gènere molt difícil de
tractar, car fàcilment s'estableix un desequilibri entre la forma antiga i el contingut
modern, lo que produeix una certa engúnia. Solament ha sapigut salvar aquestes
dificultats la traça prodigiosa i l'esperit subtil de Ravel amb aquell saborós Tombeau
de Couperin.
Volem fer constar també l'esplèndida execució del Concert en fa per a violí, flauta,
oboè i trompeta, de J. S. Bach. El flautista Moyse és un virtuós i un artista; la
puresa del so i l'expressivitat no l'hem sentit mai igualada per ningú més; lo mateix
podem dir del senyor Vignal (trompeta).
El baríton Panzera ens féu sentir: Invocació i himne al sol, Rameau- L a Mer,
Ropartz; Sur un vieil air de Ch. Bordes, Pranck.
El senyor Panzera és un cantaire i un músic — cosa rara en un baríton — de
bella veu, càlida,, àgil; interpretació musical sense rubatos estil tenor. Obtingué un
gran i merescut èxit.
El Doble Concert de Brahms, malgrat l'excel·lent execució dels senyors Fouche
(violí) i Marechal (cello), ens va semblar terriblement llarg i pesat. La música de
Brahms deu ésser molt profunda, molt seriosa, peró ens fa l'efecte d'aquelles persones
que sempre estan graves i transcendentals; a Brahms l i manca un element essencial
en l'art: la Gràcia; la divina gràcia, sense la qual, l'art, com la vida, serien insuportables.
A l teatre dels Camps Elisis, els Ballets suecs que dirigeix En Borlin ens han
donat L a Creation du Monde, ballet de Blaise Cendrars, música de Darius Milhaud,
decors i trajos de Leger i de Guerin.
Es tracta d'un ballet sobre una interpretació negra del Gènesis; així veiem els
grans mestres (!) de la Creació, els grans Fetiches, els insectes, els simis, els imprecadors, els bruixots, els vampirs, etc, etc, i , finalment, l'Home i la Dona.
Tot aquest món es mou, es desmanega frenèticament per a sortir del caos, però
els que hi entrem som els pobres espectadors!
La música de Milhaud ens semblà perfectament caòtica i sense cap interès, i
malgrat el públic snob, que no manca mai a aquesta mena d'espectacles, l'obra no
obtingué cap èxit.
El dansaire Borlin és, decididament, una calamitat, lo mateijí com dansaire que
com mestre coreogràfic. Manca de ritme, de tècnica plàstica, de gust, d'imaginació.
La dansa pot ésser un art, però, com l'exerceix el senyor Borlin, és una rucada.
Al sortir d'aquest espectacle, el cap ens rodava com si hens haguessin intoxicat.
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Entre l'art negre i l'art hòrdic, acabarem per asfixiar-nos. Oh clara llum del mar llatí,
com el món, ingrat, t'oblida!
Els Concerts Wiéner ens han fet sentir, com de costum, les últimes produccions
d'aiant-garde, entre les quals citarem: Sexta Simfonia, Estudis per a piano i orquestra, i dos quartets vocals de D. Milhaud, i E l Relablo de Maese Pedró, de Manuel
de Falla.
La Sexta Simfonia, de Milhaud, no és fàcil que la confonguem amb aquella altra
Sexta, honor de l'humanitat. Aquesta és escrita per a quartet vocal, oboè i violoncel.
Aquest conjunt produeix un pobre efecte; demés, la construcció no té res que veure
amb la forma simfònica; són tres peces sonores, terriblement politonals, però que no
tenen la força d'impressionar-nos ni físicament.
Els dos Quartets Vocals no els vàrem capir. En quant als Estudis, per a piano i
orquesta, n'hi han dos que fan impressió i revelen una grapa de músic.
Es llàstima que En Milhaud tingui tanta pressa per arribar a la glòria, la seva
gran facilitat el perd. Amb un xic de modèstia, de bona fe i de paciència, podria fer
coses bones, car el temperament és d'un gran músic, però ens sembla que en aquesta
cursa desenfrenada es trencarà el coll abans d'arribar a terme.
El Retablo, d'En Falla, que ja l'havíem sentit en una audició privada, és una
pura delícia; ple de caràcter, d'inspiració, de traça orquestral; en Falla és. al nostre
entendre, la primera figura musical de l'Espanya, l'únic qui, com l'Albèniz, però
amb més originalitat d'elements, ha sapigut retrobar l'ànima del seu poble.
Aquesta obra és feta amb l'episodi del Quixot, i sobre el mateix text de Cervantes, i és concebuda per a ésser representada per teatre de Marionettes, tal com és
descrit en l'episodi. Així hi ha la veu de Don Quixot (baix), la de Maese Pedró
(tenor), i la del vailet (mezzo-soprano). 21 instruments composen l'orquestra, entre
els quals hi té una part important el clavicèmbal i el llaüt. Aquests dos instruments
donen una sonoritat original i mordent que s'acorda perfectament amb el caràcter
rítmic i evocador de l'obra.
La forma d'aquesta obra s'apropa més de l'oratori que de la comèdia, i fou així
com la sentírem últimament, sense trobar a mancar-hi la visió de les marionettes.
L'execució, sota la direcció del seu autor, fou bona. El tenor Salignac. malgrat
l'extinció dels seus medis vocals a causa de la seva edat. es revelà l'excel·lent artista
de sempre, i la senyoreta Ampar Peris-Banón fou una vertadera revelació, car posseeix una veu formosa i una comprensió musical que fan esperar d'ella una futura
gran artista.
L'obra d'En Falla obtingué un èxit clamorós, i per una vegada el públic dels
concerts Wiener tingué l'ocasió d'ésser sincer.
Els concerts es succeeixen sense parar; molts devem deixar passar-los en silenci
per impossibilitat material d'assistir a tots. Malgrat això, encara ens queden una pila
de coses per a dir, que, si Déu ens dóna vida i salut, escriurem en la pròxima correspondència.
JOAN GIBERT CAMIN'S
París, desembre de 1923.
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CONCERTS, EN DIES FESTIUS, A L A TARDA
PRIMER CONCERT. — El diumenge, dia 25 de novembre, va tenir lloc, en la sala
del Palau, el primer de la tanda de concerts que anyalment organitza I'ORFEÓ CATALÀ,
anant a càrrec d'En Miquel Llobet, l'eminent guitarrista català. La personalitat d'En
Llobet, prou coneguda del nostre públic, tant pels seus constants èxits a l'extranger,
com pels anteriors assolits a casa nostra, atragué una ben nombrosa concurrència, que
tributà a l'eximi concertista continues i ben merescudes ovacions. El programa del
recital era compost per les següents obres: Minuet i Estudi, de Sors; Andante, de
Mozart; Sarabanda, de Bach; i Estudi en mi, de Sors, en la primera part. Estudi,
de Coste; Dedicatòria, Granados; Cançó del foc-follet, de " E l Amor Brujo", Falla;
Homenatge a Debussy, Falla; Preludi, Scherso i Somni, de Tàrrega, en la segona part.
Torre benneja, Albèniz; L'hereti Riera, E l mestre. E l fill del Rei, cançons populars
catalanes, de L'obet, i Dansa espanyola, de Granados, en la tercera part.
L'art d'En Llobet, tantes voltes justament lloat, es posà novament de manifest
en el recital que ens ocupa. La puresa del so, la netedat en el mecanisme, l'expressió
justa i vehement, sense caure en falsos efectismes i vulgars portaments, tan propis
en aquest instrument, són les característiques d'En Llobet, i ço que l i val l'èxit envejable que arreu del món ha assolit. Per Sors i per Tàrrega, els dos mestres de
l'instrument, tingué En Llobet moments sublims, d'un respecte i unció difícils d'igualar. Així mateix, amb els clàssics Bach i Mozart, com amb els moderns Albèniz, Granados i Falla, el seu temperament musical sapigué infondre, en cada una de les obres
llurs, les més riques sonoritats i l'emoció més expressiva. En les transcripcions de
cançons populars catalanes. En Llobet hi té un feliç encert; harmonitzan-les amb
traça i executant-les, ja no cal dir-ho, amb una exquisidesa inimitable. A precs insistents del públic, tingué que repetir E l Mestre i executar, fora de programa. E l testament de N'Amèlia i La filla del marxant, ambdues obres, encara que ja sentides altres voltes, novament admirades per la seva subtil i elegant bellesa.
L'èxit sorollós que obtingué el concertista fou una justa recompensa a la seva
tasca imponderable i un feli|Ç auguri, ensems que un encert ben manifest a l'encapçalar la tanda de concerts de la present temporada.
SEGON CONCERT. — Celebrat aquest, el dia 2 de desembre, anà a càrrec de I'ORFEÓ CATALÀ, dirigit pel mestre Millet, primera i tercera part, i de la sopran senyoreta Andreua Fornells, acompanyada pel pianista Baltassar Samper, en la segona.
Com és de consuetud, en els concerts de I'ORFEÓ CATALÀ, la concurrència era extraordinària ; comentant el programa amb l'execució del Cant de la Senyera, de M i llet, devotament escoltat i xardorosament aplaudit. Seguien les cançons populars harmonitzades L'hereu Riera, Cumellas; L a danuí d'Aragó, i E l pastoret, Millet; la primera audició de L'enyor, Cumellas, qual composició, sobre una glosa de Joaquim
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Ruyra, és d'una delicadesa subtil i exquisida, bellament treballada, sense apartar-se
del text, que glossa amb encert; La nina i el moliner, Pérez; E l Mariner, Pérez, i Els
Fadrins de Sant Boi, del mateix autor. Al final de la part es cantà la sardana del
mestre Morera, La nostra verema. Les ovacions es prodigaren després de cada obra,
tenint que repetir-se'n algunes. Les senyoretes Fornells, Ensenyat i Roca, i el senyor
Torra, als quals estaven confiats els diversos solis, foren justament aplaudits amb
el mestre Millet, per llur tasca.
A la segona part, la senyoreta Fornells, amb la seva veu agradable i delicada i
el seu art fàcil i correcte, secundada exquisidament pel pianista senyor Samper, interpretà les següents melodies: Cant popular, Reger; E l jovincel i l'abella, Wolf;
Prop del rierol, Grieg; Al meu fitlct, Strauss? Un so, Cornèlius; Allà en el prat,
Brahms; Soleta, Saint-Saèns; Chopin, Manen; i De bon mati, Morera; essent els
dos artistes justa i extraordinàriament aplaudits.
La tercera part tenia un especial interès per les primeres audicions i estrena que
s'hi donava. Després dels madrigals Pel maig que ve, de Jannequin, i Vols dir-me
amor?, de Dowland, sempre tan de bell sentir, vingué l'estrena del madrigal Ulls de
llum serena, i clara, de Brudieu, tresor de gràcia i encís, O" ,'ota la ciència perfecta
i inspiració abundosa del mestre cincccntista català hi són condensades i ofertes a
l'oïdor com un meravellós ramell d'una flaira exquisida. La primera audició de Comiat de Carnestoltes, escena de l'òpera La filla de la neu, de Rimsky-Korsakow, que
el mestre Schindler ha adaptat, és un coral bellament descriptiu d'una processó de
pagesos despedint-se de l'alegre platgeri carnavalesc, amb una melodia evocadora de les
belles tonades populars, plena de color i vida. I seguiren les dues primeres audicions de
Ravcl, Tres ocellets del paradís i Garidcta, on la tècnica poderosa del mestre francès en glossar aquestes cançons hi és tan feliçment realitzada, que, apart de la gran
dificultat d'execució, s'hi troben efectes de sonoritat vocal que són una troballa. En
la primera hi digueren la seva part, en el solis respectius, les senyoretes Fornells i Roca
i els senyors Torra i Crespo, de faisó exquisida; i el mestre Millet i la Secció Choral hi tingueren tan bell èxit en les dues que s'hagueren de repetir, pel goig de gustar-les novament. El concert va finalitzar amb el Credo de la Missa del Papa Marcel,
aquest grandiós monument que Palestrina, per homenatjar la Divina Majestat, ens
ha deixat com a penyora del seu geni portentós. En aquests dies. en que les gales i
oripells de les terrenes majestats passegen per la terra, la veu de Palestrina, lloant a
Déu. semblava que evoqués les paraules que l'immortal Maragall va posar en boca
d'Adelaida quan, enfront del Crucifixat, deia al comte Arnau: "Aquest encara és més
formós que tu".
El mestre Millet i I'ORFEÓ foren llargament ovacionats, tenint que sortir el Mçt
tre repetides vegades a l'hemicicle a rebre les mostres d'entusiasme amb que la concurrència s'acomiadava.
TERCER CONCERT. — A càrrec del quartet vocal Wormsbacher, d'Hamburg, fon
el tercer concert de la sèrie en dies festius. L'esmentat agrupament, compost per
Henry Wormsbacher i Johann Kòhler, tenors; Walter Sommermeyer, baríton, i Arthur Ram, baix, venia precedit de fama, la qual no desmeresqué en l'audició donada al Palau.
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Sota la direcció de John Julià Scheffler, que en les obres on hi intervé cl piano
actua de pianista, aquest quartet notable en primer lloc per la fusió de les quatre
veus, particularment en els pianos i mitja veu, on logren efectes sonors d'una bellesa remarcable, executà el programa anunciat, compost per les obres següents. Primera part: Himne a la nit, Beethoven; Cançó de Bressol, Brahms; E l lliri d'aigua,
Abt, o capella. El baix Arthur Ram, de bella veu, especialmente en les notes greus,
cantà l'ària de baix de La flauta màgica, de Mozart, i el brindis de Falstaff, de Les
alegres comares de l·Vindsor, de Nicolai, essent justament aplaudit per la correcció
i bon gust amb que cantà ambdues pàgines. Jubilate, madrigal de Wiyrsch, i E l gondoler, de Schubert, aquesta última amb acompanyament de piano, executades pel
quartet, clogueren la primera part. En la segona, el quartet va donar: E l llac adormit, Schumann; Del temps de joventut, Radecke; E l fill, Schubert, i Serenade.
Haydn, a capella. El tenor Henry Wormsbàcher, que és el qui dóna el nom al quartet, va entonar Cant de pastor, Mendelsshon, i Rosa boscana, de Schubert. El mestratge amb que juga la veu, especialment el falset, aquest cantant, l i compensa ço
que el temps, implacable, li ha pres. Frasseja i dóna bella intenció a les obres que
executa, essent força aplaudit. Calma dè la vall. L a non-non i Cançó-dansa de Suàbia,
cantons populars, executades a capella, valgueren un assenyalat triomf al quartet hamburguès.
A la tercera part executaren: En la llanura veneciana, de Scheinpflug. a quatre
veus; L a mort del traidor, Cornclius, paròdia a tres veus; Vida tranquila, Kirchl, i
IdiHi amorós, Piber, ambdues humorístiques, o capella.
L'assenyalat triomf que els cantants hamburgueses obtingueren, el palesa la
repetició de diverses obres, feta a instàncies del públic, i l'execució, fóra de programa, de dues pàgines del Mestre Pahissa. que s'escoltaren amb marcat plaer.
Sens dubte que els esmentats cantants s'emportaran una bona impressió de nostra Barcelona, i rependran, en altra data, la visita a nostra ciutat; en aquest cas, potser fóra remarcable l'inclusió, en els programes, d'algunes obres dels grans polifonistes en substitució d'algunes de les executades d'escàs interès musical.
J. M . i M .

PREMIS MUSICALS

Eusebi Patxot i Llagostera
A N Y 1922

IV CONCURS
VEREDICTE

L
PREMI DE 2,000 PESSETES a la més important col·lecció, tant en
quantitat com en qualitat, o'obres antigues (vocals, instrumentals o mixtes)
d'autors de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc.) anteriors a l'any 1650, no publicades en notació moderna.
N o s'adjudica.
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I I . PREMI DE 1,000 PESSETES (extraordinari, per no haver-se adjudicat en el Concurs anterior), al millor Poema choral a veus soles, sobre text
català.
S'adjudica al núm. 3: L a cançó del vell Cabres. Poema choral. Lema:
" L a Verge de Ciurana".
E l precedent veredicte, firmat pels mestres Antoni Nicolau, Lluis Millet
i Lluis Romeu, Pvre., que formaven el Jurat de l'expressat concurs, va
fer-se públic el dia 1." del mes actual.
Mossèn Vicents F. Casajús, que dirigeix actualment la capella de música
de la església de Nostra Senyora de la Bonanova, es manifestà tot seguit
autor del poema choral L a cançó del vell Cabres, amb l'envio dels compassos
demanats.
Endrecem a l'autor llorejat la nostra més fervent enhorabona.

* **
V CONCURS

ANY

1923

N'Eusebi Patxot i Llagustera, pianista empordanès, natural de Sant Feliu
de Guixols, mori en aquella ciutat cl 12 de juny de 1893, a l'edat de 47 anys.
L'ORFEÓ CATALÀ de Barcelona, associant-se als desitjós d'En Rafel Patxot i Jubert, el qual amb aquests Premis musicals ha volgut honorar pietosament i escaienta la memòria del seu difunt pare, endreça als compositors
catalans i als musicògrafs en general el present
CARTELL
I. PREMI DE 4,000 PESSETES al millor Poema simfònic per a gran
orquestra.
I I . PREMI DE 2,000 PESSETES (extraordinari, per no haver-se adjudicat en el Concurs anterior), a la més important col·lecció, tant en quantitat com en qualitat, d'obres antigues (vocals, instrumentals o mixtes) d'autors de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc.)
anterior a l'any 1650, no publicades en notació moderna.
Cada col·lecció h a u r à d'anar acompanjada de dades relatives als originals transcrits (lloc on es troben, descripció dels originals, data d'impressió
i lloc si es tracta d'original impresos, dades biogràfiques dels autors, si són
poc o gens coneguts, i si se'n poden haver, etc, i d'una fotografia d'una de
les pàgines de rm'isica de cada original. Si es tracta d'impresos, deurà també
acompanyar-se fotografia de la portada.
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Els compositors que concorrin al tema I del present Concurs han d ésser
de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosselló, etc, o
han de tenir, quan menys, deu anys de residència en alguna de les encontrades on es parla la llengua nostra. L'ORFEÓ CATALÀ podrà exigir dels
autors premiats la documentació necessària per a justificar aquesta condició.
Els concursants al tema I I no és obligatori el que siguin de naturalesa
catalana.
Les composicions no hauran d'ésser escrites de m à dels mateixos autors,
sinó de copista, procurant en elles la major claredat.
E n publicar-se alguna de les composicions premiades, serà obligatori estampar, en el lloc escaient, que l'obra ha estat premiada en els Concursos
Eusebi Palxot i Llagustera, devent així mateix precisar l'any corresponent.
En Rafel Patxot i Jubert es reserva el dret de publicar aquelles composicions premiades que bé l i sembli, retenint del producte de la llur venda
les despeses de publicació i deixant a benefici dels autors els rendiments successius.
L'ORI'EÓ CATALÀ es reserva el dret de fer executar, sempre que vulgui,
les composicions premiades, els manuscrits de les quals passaran a formar
part del seu Arxiu-Biblioteca i en cap cas podran sortir-ne. Si l'autor d'alguna de les obres premiades ne desitja còpia, I'ORFEÓ CATALÀ la f a r à treure,
essent-ne la despesa a càrrec de l'autor.
L a propietat de les obres premiades queda a favor de llurs autors.
Es potestatiu del Jurat el deixar d'adjudicar els premis, en tot o en part.
per raó del magre valer de les obres presentades.
Les composicions s'enviaran a I'ORFEÓ CATALÀ (carrer A l t de Sant
Pere, 13) a nom de Joan Salvat, Secretari dels Concursos Eusebi Patxot i
Llagustera, i cada una d'elles p o r t a r à un lema. Les que obtin al tema I hauran d'ésser rigorosament inèdites.
T E R M E D ' A D M I S S I Ó : Fins per tot el dia 1$ d'agost de 1925.
E l veredicte del Jurat es farà públic el dia 1." de desembre de 1925.
Per a conèixer els autors premiats quant es publiqui el veredicte del Jurat
aquest d e m a n a r à l'envio d'uns quants compassos de la composició premiada,
acompanyats del nom i residència del guanyador del premi. Els autors premiats seran degudament convocats a recullir els premis en una data compresa
dintre dels tres mesos següents a la publicació del veredicte. Els compositors
que, en circumstàncies normals i havent estat convocats per tres vegades, no
es presentin a recullir els premis dintre els tres mesos assenyalats, s'entendrà
que renuncien als drets llurs.
Les obres no premiades es retornaran a llurs autors durant els tres mesos
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següents a la publicació del veredicte, mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es retirin durant dit terme, I'ORFEÓ CATALÀ es desentén del compromís de guardar-les.
E l Jurat del present Concurs serà el mateix que actuarà per al I I I Concurs dels Premis Musicals Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera.
Barcelona, i . " de desembre de 1923.
JOAQUIM CABOT,

PASQUAL BOADA,

l'resident de l'Orfeó Català

Secretari de l'Orlcó Catalk

Obra del «Cançoner Popular
de Catalunya»
REGRACIAMENT A L DONATIU AGUILÓ
L'esplèndida cooperació que a l'Obra del "Cançoner Popular de Catalunya" apcrtà N'Angel Aguiló i Miró amb el donatiu de tots els materials canjçonístics aplegats
en mitja centúria per son pare. l'enyorat Mestre En Marian Aguiló i Fuster, mogué
espontàniament i per unanimitat cl Consdl Consultiu de l'Obra del "Cançoner" a
oferir al generós donant un perdurable testimoni de reconeixença.
Per això fou encomanat al dibuixant caligraf, senyor Figuerola, un artístic pergamí contenint la comunicació de regraciament que el Consell Consultiu dirigia a
N'Angel Aguiló amb motiu del seu gest exemplar i magnànim.
El dia 24 del passat mes de novembre, reunits al Palau de la Música Catalana,
els membres del Consell Consultiu de l'Obra, anaren corporativament a visitar N'Angel Aguiló, per fer-li remesa del pergamí de gràcies bellament executat i estotjat
dins unes luxosíssimes guardes que en relleven la vàlua.
L'entrevista, plena d'una efusiva cordialitat, tingué, dins el seu caràcter d'intimitat absoluta, una latent solemnitat, tant per raó de les personalitats congregades
i de llur significació, com pel fet certament memorable que en motivava l'aplegament.
Amb franca i senzilla expressió, bategant internament amb l'emotivitat dels grans
moments, fou feta l'entrega del pergamí; i unes paraules trèmules d'emoció i de
sinceritat regraciaren el present, intentant amb noble humilitat desvirtuar la irrportància de la generositat que donà lloc molt merescudament al silenciós, emperò fervent homenatge que estava celebrant-se.
Més endavant tenim intent de donar en un gravat a posta la reproducció del susdit pergamí, ric de sòbria catalanitat, perquè els nostres lectors tinguin un record
gràfic que, a l'ensems que perpetuï la memòria de l'exemplar cooperació que motivava
un tal testimoni de regraciament. els recordi la comunitat de sentiments que els
lliga amb els firmantï, en llur amor efectiu a l'Obra del "Cançoner Popular de Catalunya" i en l'agraïment germanivol envers tots aquells que semblantment l'estimin.
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Catalunya
BARCELONA
PALAU DE L A MUSICA C A T A L A N A : FANNY DAVIES I PAU CASALS. —Ja
no cal dir que aquest concert constituí un esdeveniment. No sempre poden, en efecte,
veure's aplegats dos artistes d'aquesta categoria. Tots els qualificatius han ja estat
emprats i fins gastats en tractar-se de les qualitats (so, interpretacions, etc), del gran
violoncel·lista català. Els aficionats barcelonins havien ja aplaudit també, més d'una
vegada, a la pianista Na Fanny Davies. Un públic devot acudi, doncs, al concert que
remembrem.
Fanny Davies i Pau Casals executaren la Sonata en do major, op. 102, núm. 1 de
Beethoven, i la Sonata en fa major, op. 99 de Brahms. Fanny Davies interpretà, demés, algunes pàgines de Byrd, Purcell i Bach, i el mestre Casals ens ofrenà una bella
execució de la Sonata en re major, de Locatelli.
Fanny Davies lluí un cop més, la seva sensibilitat de gran artista i el seu mecanisme pur, facilissim, d'admirable executant.
En Pau Casals, com sempre» encisà als auditors i palesà, segons costum, que ningú
al món posseeix un so tan dolç, tan natural com ell, ni un estil més acurat i equilibrat.
- igsllïtl
Ja no cal dir que els dos artistes afegiren més d'una pàgina al programa.
Una bella sessió, en veritat. — X .
ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA.—A. Brailowsky. — L'Associació de Música
da Camera organitza sovint, cal repetir-ho, sessions d'art ben importants i confia els
seus concerts a artistes ja ben coneguts i respectats. Cal agrair a la direcció de la
culta entitat, el fet d'haver presentat, una vegada més un artista encara desconegut a
Barcelona, però d'anomenada ja mundial.
Havíem llegit sovint, com tothom, grans elogis del pianista N'Alexandre Brailowsky.
Anàrem, doncs, a escoltar-lo amb ben desperta curiositat. Brailowsky dedicà tot el programa a Frederic Chopin. I executà els 24 Preludis, la Sonata en si menor, les Fotoneses en la major i en la bemoll major, la Tarantela, el Nocturn en M bemoll, la Massurca en si bemoll i el Vals en sol menor.
Brailowsky és en efecte, un gran pianista, un veritable concertista. Posseeix
una tècnica formosa, dúctil; pulsa el teclat de manera mestrivola i , malgrat la expressió
intensa, profunda — plena de malícies i tothora conscient — que dóna a les seves interpretacions, mai cau en el defecte, gaire bé comú en la majoria de grans virtuosos,
d'exagerar un accent, un moviment o un matís qualsevol, en una paraula. I les seves
execucions, ultra molt justes i ben sentides, són sempre, per tant, deliciosament assenyades. Ens agradà sobretot en interpretar els Preludis.
Servarem, en veritat, un record ben agradós d'aquest concert. — X .
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA. — Rudolf Bandler i Lilly Bandlcr. — Heu's
aquí un concert que esdevingué ínteressantissim. Fou consagrat a "L'humor en la Cam'ó".
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El sol fet de donar a un programa una direcció, una finalitat determinada, és ja, a
tothora, infinitament lloable. Però, en el cas que ens ocupa, cal afegir-hi un nou interès: el del gran talent de l'artista interpretador. Rudolf Bandler és un cantant expert. Diu les cançons amb una intenció (anàvem a escriure mala intenció!) de veritable artista. Artista oue sap, que sent, allò que exterioritza i que posseeix, demés,
el do de plasmar-ho. diem-ho així, amb admirable relleu. Rudolf Bandler cantà pàgines de Bach, Haydn, Mozart, Zelter, Weber. Laeve, Hermann, Pluedemann, Wolf,
Cornèlius i Mussorgsky. El programa fou, doncs, variat i oferí un interès vivíssim.
El públic fou prestament sensible a l'encis i a la força suggestiva del tan notable
cantaire i ei seguí, laplaudí insistentment.
El tercer concert de I'ASSOCIACIÓ D'AMICS DB LA MÚSICA fou confiat al Quartet
vocal Wormsbàcher, d'Hamburg. Henry Wormsbàcher, Johann Kòhler, Walter Sommermeyer i Artur Ram cantaren obres de Palestrina, Gastoldi, Adam de la Hale,
Thuile, Schubert, Beethoven, Kuhlau, Abt, Veit, Debois, Solbrugh i Berner. Interpretaren a més belles cançons populars. Cantaren molt bé, sobretot, el Madrigal, de Gastoldi, la Cançó de trobador, d'Adam de la Hale, i , en general, les cançons populars.
Però algún cop desafinaren un xic, mercès al tenor (un xic indisposat, creiem), senyor
Wormsbàcher.
El tenor Dr. Kòhler cantà correctament dues pàgines de Brahms, i el bariton
senyor Sommermeyer una producció de Carissimi i VHidalgo, de Schumann. — X.
SALA MOZART: ASSOCIACIÓ INTIMA DE CONCERTS. — La eminent cantatriu.
Vera Janacopulos, ha estat novament festejada en els concerts de la Intima, junt amb
la pianista L. Schlepianoff. que tan admirablement l'acompanya en el seu repertori
escollit de "lieder". L'art superior de la Janacopulos, d'un sentiment tan corprenedor i d'una expressió tan excelsa, es manifestà el mes de novembre, delitant-nos en
mantes pàgines de Campra, Caldara. Durante, Mozart. Borodine, Huré, Enesco, Ravel, Faure i Debussy. L'èxit de la cantatriu assolí el màxim grau en les obres de
Ravel, de Fauré i de Debussy, que produïren en l'auditori el major encís.
Així mateix en la sessió del mes de desembre, on el programa comportava únicament els noms de Schubert (sis números de Viatge d'hivern), Brahms, Mussorgsky
(Lo cambra dels nens) i Duparc. L'importància i novetat del programa aquest despertà el major interès, el qual no es vegé pas defraudat, ja que la referida sessió
es comptarà entre les memorables que la Intima porta realitzades amb bell encert.
I,a emoció que despertaren les pàgines admirables de Mussorgsky, d'una expressió
tan intensa, valgueren a les interpretadores els més grans elogis. Recordem també
la forta emoció que despertaren algunes de les melodies de Schubert i de Brahms;
interessant, així mateix, pel seu caire personal, les de Duparc. Les repeticions no
escassejaren pas, i la cantatriu i la seva excel·lent col·laboradora, senyoreta Schlepianoff,
foren ovacionades amb justificada insistència.
RECITAL PEPITA DIÈCUEZ — El dia 9 de desembre, la intel·ligent violinista senyoreta Dièguez ens mostrà una vegada més les excel·lències del seu art delicat que el
públic assaboreig sempre amb la major fruïció. El seu darrer programa, executat
amb la col·laboració de l'expert pianista senyor Garganta, comptava, com obres de
resistència, una sonata de Brahms, la Xacoua, de Bach i el Poema, de Chausson;
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oferint, encara, sota un aspecte de musicalitat més assequible al gust de la generalitat, el Conccrtstück de Saint-Saens, la Cançó india de Rimsky-Korsakow i la Polonesa de Wieniawski. La senyoreta Dièguez escoltà en el transcurs del seu recital
repetides ovacions, que assoliren el màxim d'intensitat en finir la concertista la difícil composició de Bach, el formós Poema de Cliausson i també la Cançó índia del
mestre rús, pàgina exquisida, que la violinista interpretà adorablement, vegent-se obligada a repetir-la.
E l nombrós i molt distingit auditori, que omplia la Sala Mozart, no volgué
acomiadar-se sense que la instrumentista reprengués la seva tasca, i molt amable la
senyoreta Dièguez, ens ofrenà encara una magnífica versió de la Rcnnança de Crickboom. — S.
ORFEÓ NÚRIA. — Reprenent aquesta entitat choral les sessions íntimes que
tan celebrades han estat sempre, va inaugurar el present curs el dia 18 de novembre
amb un recital de guitarra per l'exquisit artista senyor Nogués Pon, e! qual es féu
admirar en un programa on predominaven les obres dels esclarits mestres Sors i Tàrrega. Com peces de major novetat podem citar una Fantasia romàntica, donada en
primera audició, del jove compositor Marquès, i les dues originals del propi concertista senyor Nogués, Andalusia i Estudi cn la. L'èxit fou complet, tal com el talentós concertista es mereixia.
Una conferència-concert sobre el festival wagnerià Parsifal fou donada aquest
mes pel mestre C. Lozano, despertant la natural atracció dels habituals concorrents a
la sala Núria. Direm que la importància de l'acte fou realçada per la valuosa cooperació que hi prestaren el mestre Antoni Ribera, els solistes senyors Bracons, Pujolà,
Griessbach i Sabater i els orfeonisfes de la entitat, els quals donaren plegats una
audició ben notable de la gran escena de la Consagració del Graal.
! ORFEÓ L ' E C O D E C A T A L U N Y A . — El concert que el 25 de novembre dedicà l'esmentat orfeó als seus socis protectors, va deixar una impressir- immillorable,
evidenciant els avenços que realitzen els simpàtics cantaires de la barriada de Sant
Andreu, sota la direcció del mestre fundador, el nostre benvolgut company Josep
Maria Cornellà, sots-director, ensems, de I'ORFEÓ CATALÀ.
Es cantaren amb remarcable bon gust i justesa obres diverses dels compositors
de la terra, Clavé, Nicolau, Millet, Morera, Lambert, Cumellas Ribó, Pérez i Pecanins; tenint de repetir-se, per reclamar-ho així les ovacions de la concurrència. Els
fadrins de Sant tíoi (Pérez), La mort de l'escolà (Nicolau) i La sardana de les monges (Morera).
Al començament de la segona part, la professora de la secció de senyoretes. Na
Montserrat Rotllant, acompanyada al piano pel mestre Cornellà, cantà amb bonica
veu i perfecte estil Cançó muntanyenca, de Millet; Minuet, d'Apel·les Mestres i Brindis, de Pérez, havent de repetir aquesta darrera composició que interpretà amb molta
valentia.
La senyoreta Rotllant fou extraordinàriament festejada per l'auditori, i ens plau
afegir que les senyoretes Bachs i Cussó i el senyor Buyó es distingiren així mateix
en alguns "solos" de les cançons executades.
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T E A T R E T l V O L I . — L'èxit clamorós que a Madrid obtingué Dona Francisquila, del mestre Vives, tal com vàrem consignar en el número darrer d'aquesta REVISTA, s'ha vist confirmat a Barcelona, on es donà la referida producció per primera
vegada la nit del 13 de desembre. Els números principals de la partitura foren extraordinàriament aplaudits, i ovacionat el autor, també, diverses vegades en el transcurs de la representació. La importància de l'obra ens obliga dedicar-li un comentari
més extens, que la falta d'espai ens fa ajornar per al pròxim número de gener. Direm
només que l'èxit de Dona Francisquila ha estat aqui no menys viu que a Madrid,
reconeixent l'obra com una de les millors que el mestre Vives ens ha ofrenat en la
seva llarga carrera teatral.
IGUALADA
La festa de Sta. Cecilia s'ha celebrat enguany en el Conservatori de l'Ateneu, de
faisó ben joliua. Congregats en el Saló d'Audicions, tots els deixebles del dit organisme i de les Escoles de la benemèrita entitat, se'ls donà, a càrrec del Director i professors del Conservatori, senyors Borgunó, Serra i Sagrera, una selecta audició de
bona música, d'aquella música que purifica l'espeit, de les barroeries de moda: Mendelssohn, Beethoven, Bach, Saint-Saens, etc.
Fini la festa amb una ballada de sardanes per als petits oients, que les puntejaren com ampurdanesos de rància nissaga.

CONCURS DE COMPOSICIONS MUSICALS PER EI.S INFANTS
Publicat a mig de desembre el veredicte del Concurs de composicions musicals
per als infants, que organitzà el Conservatori de l'Ateneu Igualadi, no tardaren pas
gaire en declarar-se els autors premiats, que han resultat ésser els mestres Lambert i
Pérez iel distingit artista Apel·les Mestres, al quals han correspongui els premis següents :
1. Premi de 250 pessetes, ofert per l'Ateneu Igualadi, a la composició Abril,
chor a quatre veus d'infants. Autor: Antoni Pérez Moya.
U. Premi de 250 pessetes, ofert pel molt il·lustre "Ajuntament d'Igualada, a
l'aplec de Cançons catalanes per a chor d'infants, a tres i quatre veus. Autor: Joan B.
Lambert.
Ui. Premi de 225 pessetes, ofert per l'Excm. Sr. don Manuel Girona, a l'aplec
de Sis cançons populas catalanes, harmonitzades per a chor d'infants, a tres i quatre
veus. Autor: Antoni Pérez Moya.
V. Premi de 150 pessetes, ofert per l'Excm. Ajuntament de Barcelona, a les
tres cançons a dues veus i piano: E l Camí, E l ram d'or, La Cigala. Autor: Joan B.
Lambert.
VI. Premi de 150 pessetes, ofert per l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana, a l'aplec de Cançons Populars Catalanes a una veu, amb acompanyament
de piano. Autor: Joan B. Lambert.
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V I I . Premi de 125 pessetes, ofert per la Mancomunitat de Catalunya, a la composició a quatre veus Si n'eren Ires donzelles. Autor: Joan B. Lambert.
V I I I . Premi de 100 pessetes, ofert pel diputat de la Mancomunitat D. Josep O.
Guanyabens, a la col·lecció Pomeü de Cançons, a una veu amb acompanyament de piano. Autor: Apel·les Mestres.
S'ha deixat d'adjudicar el premi IV, a la millor sardana per a chor d'infants, com
tampoc es concediren als temes I I I i V I I , en defecte dels quals s'adjudicaren els respectius premis, amb autorització dels donadors, a les obres ja consignades dels mestres
Pérez i Lambert.

Noves
NOU ORFEÓ A SANTIAGO D E C U PA. —Uns enterem amb gust que el
mestre català N'Rrnest Cervera, que havia estat un excel·lent col·laborador del mestre
Balcells, a l'Orfeó Gracienc, ha creat, a Santiago de Cuba, un agrupament choral. S'intituHa: Orfeó Catalunya. Compta ja amb vuitanta choristes. La novella entitat, sota la
direcció del seu mestre fundador, donà el dia 2 del present mes el seu primer concert.
S'efectuà a la sala de la societat Catalunya, de Santiago de Cuba. Els deixebles de
N'Ernest Cervera interpretaren el següent programa: Himne cubà, Figueredo; FI cant
de la Senyera, Millet; L'hereu Riera. Cumellas Ribó; Cançó de Nadal, Romeu; Sant
Josep i Sant Joan, Pérez Moya; L'Empordà, Himne de l'arbrer fruiter. Sola l'olm.
La sardana dc les monges, Morera; L'Emigrant, Vives, Els Segadors.
Desitgem a la nova i ben simpàtica entitat catalanesca, els més grans èxits.
UNA SESSIÓ D E MÚSICA TCHECA A PARIS. — Sota el patronatge de madame Osusky, muller de l'ambaixador de Txecoeslovàquia a Paris, tingué lloc, a la
sala Pleyel, aqueixa interessant sessió musical. Mme. Osusky, que havia sigut l'admirable interpretadora de Smetana en l'Opera de Praga, es vegé bellament secundada
en la seva tasca.
E l doctor Emmanuel Siblik féu una ràpida i concisa història de la música a
Bohèmia, aquest planter de virtuosos i professors que justifiquen la dita de que "cada
txec neix amb un violi sota el braf;". V a definir el sentit exacte de la evolució musical en aquest país, llargament oprimit, presentant en just equilibri els diferents compositors. A Smetana, veritable exaltador de l'ànima nacional, li va donar l'importància que el seu reconegut mèrit requereix, i a Dvorak la que també li correspon,
així com a Novak i a Suk. Mr. Siblik s'escusà de no parlar dels músics novells, limitant-se a citar alguns noms; fou una llàstima, car la jove escola txeca, lliure de
l'obsessió d'alliberament que encadenava un xic els antics, té al seu enfront obert
un magnífic domini, sense límits.
Un dels seus representants. M. V. Kapral, participà en el concert que va seguir
3 la conferència. Executà excel·lentment al piano les seves Berccuses de Prinlcmps,
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on una fina emoció s'exhalà en belles sonoritats. Mme. liruskova tocà amb seguretat
i senzillesa la Sérénade, de Kesvera, la sonatina Les Brigands, de Novak, i la Fantasie sobre aires populars txecs, de Smetana. M. V. Pacner, fou un violinista brillant
en la Sonatine de Dvorak i la bella veu, ampla i flexible de Mme. Malnory-Marseillac,
demostrà la vàlua dels aires populars, txecoeslovacs de Kricka, plens de nostàlgia i
algunes vegades d'alegria.
NOU PROFESSORAT D E L CONSERVATORI D E PARIS. —Per a substituir a M. Alfred Cortot, que ha renunciat voluntàriament al seu càrrec, ha estat
nomenat professor titular de la classe de piano M. Lazare Lévy. i de la classe de
conjunt instrumental, que deixà vacant la defunció de Chevillard, ho ha estat M. Max
d'OUone.
En Lazare Lévy nasqué en 1882. Obtingué el seu primer premi al Conservatori
en 1898.
En Max d'Ollone, compositor ben conegut, nasqué en 1875. Obtingué el gran
premi de Roma en 1897, i ha estrenat a l'Opera Les Amants de Rimini i a l'OperaCòmica Les Uns et les Autres. Per a la present temporada, l'Opera té anunciada l'estrena de la seva darrera producció dramàtica, L'Arlcquin.
D E L S E S T A T S UNITS. — Per primera vegada Sigfrid Wagner visitarà
l'Amèrica del Nord. El fill del gran compositor alemany ha acceptat la invitació de la
Wagnerian Opera Company per a dirigir la primera representació en terres americanes de la seva òpera Der Barenhauter, la qual s'estrenà a Munich en 1899.
— E l director de la Schola Cantorum de Nova-York, el nostre excel·lent amic Kurt
Schindler, es proposa donar amb els seus cantaires dos concerts al Carnegie Hall, els
dies 20 de desembre i 26 de març. Les principals novetats consistiran en una Missa,
de Pizzetti, la primera audició de la qual es donà al Panteon de Roma; algunes cantons
populars eslovaques, de Bela Bartok; l'oratori Jcphtha, de Carissimi; nadales angleses
i alemanyes; chors, de Brahms; antigues cançons basques, i noves composicions d'autors catalans.
P E T I T E S NOVES D E L'ESTRANGER. — E l Teatre Reial de Liége ha posat en escena l'òpera de Georges Hüe, Dans l'ambre de la Cathédrale, basada en una
novel·la d'En Blasco Ibànez, que fa dos anys va estrenar-se a l'Opera Còmka de
París.
— E l "Quartet de Copenhague", que els melòmans han festejat darrerament a
París, ha dedicat una sessió a Mozart, Franck i Helsted, els quals foren interpretats
d'una manera molt curiosa, amb una homogeneïtat perfecta i dintre el millor estil.
—Els Concerts Colonne, de París, han celebrat un festival Berlioz i un festival
Beethoven, interpretant del primer autor L'infància de Christ i la Simfonia fantàstica, i del mestre de Bonn, l'obertura Coriolà, el Cinquè Concert, en mi bemoll, per a
piano: Al. Borowsky, i la Novena Simfonia. Aquests festivals han estat dirigits per
En Gabriel Pierné.
—En els Concerts I.amoureux, sota la direcció de Paul Paray, senyalem una
audició integral de Les Béalitudcs, de Cèssar Franck.
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—En Darius Milhaud ha dirigit, a Londres, una audició del Pierrot Lunaire, de
Schoenberg, havent produït en els aficionats londonecs una forta impressió. Farem
constar que la heroïna d'aquesta audició fou la celebrada cantatriu Maria Freund,
—Els artistes catalans Na Maria Barrientos i En Joaquim J . Nin han donat dos
festivals de música espanyola al Teatre dels Camps Eliseos, de París, amb un èxit
molt assenyalat. Interpretaren obres diverses del P. Soler (segle xvm), Falla, Granados, Turïna i J . J . Nin.
— E n Josep Iturbi, l'excel·lent pianista valencià, ha pres part en els Concerts Colonne (3 ï 4 novembre), interpretant, amb l'orquestra, la Fanlasia hongaresa, de Liszt.
i el Concert en re menor, de Mozart.
LA CASA D E B B L L I N I . — L a major part dels mestres italians s'han adherit
al Comitè format per De Angelis per a l'adquisició de la casa de Bellini a Catània. Un
àlbum posat a la venda per a recollir cabals conté els judicis dels més il·lustres compositors i crítics sobre el gran músic. Verdi el lloa per la seva originalitat més profonda que la dels seus contemporanis; Mancinelli el nomena reformador del melodrama italià i compara la seva acció en el seu país a la de Wagner en Alemanya: Gounod diu: "Que posseïa Bellini ? L'encís, do diví. E s per això que ha fet vessar tan
dolces llàgrimes"; Blaze de Bury: "Rossini fa l'amor, Bellini aima!" i Martucci
exclama: "Melodia, melodia, melodia!".
OBRES C O M P L E T E S D B B U X T E H U D E . — L a secció de musicografia de
l'Universitat de Friburg ha comentat, sota la direcció del professor Willibald Gurlitt,
la publicació de les obres completes de Dietrich Buxtehude (1637-1707).
La fama d'aquest compositor com organista era tan gran en el seu temps, que
Joan Sebastià Bach. a fï de poder sentir-lo, va fer un llarg viatge a peu, durant la
seva estada a Amstadt. Buxtehude organitzà per la primera vegada en 1673 les
"Abendmusiken", una mena de grans concerts de música religiosa, l'èxit dels quals
va fer-los propagar ràpidament. Les obres d'orgue i vocals de Buxtehude són en
noml-.re considerable.
UNA OPERA IRLANDESA- — A Dublin s'ha estrenat amb un èxit gran
l'òpera Moyle, llibre de Kelly, música de Molyneux Palmer, el qual ha tret gran
partit del folklore irlandès.
MONUMENT A BRUKNER. — A la Universitat de Viena s'ha erigit un monument a Anton Bruckner (el Cèssar Franck de la Germània), la I V Simfonia del
qual dirigí per primera vegada a Barcelona el mestre Josep Lassalle. Si per la seva
construcció orquestral recorda la manera de Wagner, per la idealitat dels temes fa
pensar en l'estil de Franck, amb la vida ignorada del qual tingué així mateix molta
semblança la de Bruckner. E l monument és de marbre vermell i porta la següent
lacònica inscripció: "Anton Bruckner, doctor honorari de la Universitat de Viena
(1824-1896)".
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Necrologia
Jeroni de Moragas. — En els nostres centres musicals ha sigut molt sentida la
mort d'En Jeroni de Moragas. — germà del nostre ben volgut vice-president don V i cens— el qual, si bé no exercia la música professionalment, de molt jove havia demostrat ja les seves felices disposicions musicals, sonant el violoncel amb un art remarcable que les seves amistats li havien reconegut en mantes sessions particulars.
El seu clar criteri i la protecció desinteresada que dedicà des dels primers anys de
!a seva fundació a la nostra institució, el portà a ocupar un lloc en la Junta Directiva
de I'ORFEÓ CATALÀ (cursos de 1901-1902), i al nostre costat estigué sempre fruint
amb les glòries de I'ORFEÓ, com darrerament ho testimonià en públic en la festa d'homenatge, celebrada el dia primer d'abril al Palau de la Música Catalana, commemorant
la primera audició a Catalunya de la Passió segons Sant Maleu, de J. S. Bach. En
Jeroni de Moragas, que presidia la Comissió organitzadora, en qualitat de President
de l'Associació de Música "da Camera", llegi el formós discurs que la REVISTA MUSICAL CATALANA va reproduir en el seu número doble 232-233. els enlairats conceptes
del qual, plens de fervorós entusiasme, prou recordaran els lectors habituals d'aquesta REVISTA. E l senyor Moragas, demés l'activitat desplegada a la presidència de l'esmentada Associació de Música "da Camera", exercí tota la seva força organitzadora
en la creació de la Orquestra Pau Casals, que tots els barcelonins hem admirat i
havem d'agrair.
Altres entitats culturals i artístiques ploraràn la seva absència i sentiràn la manca
dels seus savis consells i de les seves atinades orientacions.
Fervorós i exemplar catòlic, l'hem vist sempre figurar en primer terme en quantes manifestacions de pietat catalana eren aquí celebrades. La seva mort resignada,
cristiana i patriarcal, li haurà obert, confiadament ho hem de creure, les portes de
la Glòria.
Tomàs Breton. — El mestre Breton, mort a Madrid el dia 2 de desembre, era,
certament, una de les personalitats musicals més significades dintre d'Espanya. Era
un músic complet, seriós, entregat totalment al seu art, que estimava i procurava dignificar amb les seves obres impregnades de l'ideal més noble. Era, no obstant, un
músic eclèctic que s'adaptava l'estil que més li convenia pels seus propòsits. La desigualtat que d'aixó es desprenia perjudicava forçja l'unitat que aspirem trobar en tota
producció artística.
Però, repetim-ho. Breton era una de les glòries més legítimes de la música espanyola en finir la passada centúria. Havia venqut no solament en el teatre, sinó
també en el concert i en tractar la música pura. E l prestigi del seu nom, guanyat en
la més honrosa lluita, el portà a la direcció del Conservatori Nacional de Música, i
al front.de l'orquestra de la Societat de Concerts, de Madrid, reservant-li també un
lloc en l'Acadèmia de Belles Arts.
La producción musical del mestre Bretón era ben coneguda a Barcelona, i aquí
assoli l'autor de Garín èxits sorollosos i for^a populars. A partir de la seva òpera
Los Aamnles de Teruel, estrenada al Liceu l'any 1889, el públic barceloní festejà
extraordinàriament el mestre salamantí en la estrena de Garín, tres anys més tard
en el mateix teatre, reproduint-se l'obra l'any següent i representant-se també en el
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Tivoli i altres teatres populars. E l talent d'En Breton es manifetsà igualment a Barcelona al front de l'esmentada orquestra madrilenya, l' any 1893 (dirigí vuit concerts al Teatre de Novetats). En el gènere simfònic hem pugut admirar més tard
les seves saboroses Escenes andaluses (Concerts matinals de la Societat Euterpe,
1896), i no fa pas molt, també, el poema Salamanca (Orquestra Sinfónica de Barcelona, 1921). Recordem, encara, haver oït del mateix autor el bonic choral A la
mort de la meva mare, sobre lletra de Mossèn Verdaguer, interpretat fa alguns anys
per l'Orfeó Barcelonès, i la Dansa oriental i el Bolero, que el Trio de Barcelona ha
integrat en el seu repertori.
Els èxits mes populars, no obstant, els ha obtingut el mestre Breton en el teatre, els de sarsuela sobre tot. La fama de La Verbena de la Pcdoma (1894) ha repercutit fora d'Espanya i tot, i l'èxit gran de L a Dolores (1895) consagià definitivament la reputació del mestre.
Bretón, nascut a Salamanca el 29 de desembre de 1850, començà de petit els
estudis musicals, treballant de preferència el violí, jovenet encara, s'instakà a Madrid ; treballa i lluita, avença en sos estudis i triumfa, per fi, obtenint la pensió de
Roma en 1872. Resideix a Itàlia dos anys i composa l'oratori Apocalipsis, terminant
els Amantes de Teruel. De retorn a Madrid, comenta de nou el calvari del músic,
que dura per espai d'alguns anys. Malgrat els èxits que hem ja esmentat i la reputació ben assolida que li podia haver donat al mestre una vellesa assossegada, les Corts,
en relació als mèrits poc recompensats del celebrat compositor, li senyalaren recentment una pensió.
Demés de les obres que deixem consignades, podem citar encara entre la producció abundosa del mestre Breton, les següents:
Operes: Gusmàn el Bueno, Raquel, Farinelli i Tabaré (Real, 1913). Sarsueles:
E l domingo de Ramos, E l clavel rojo, Don Gil de las calsas verdes, E l guardià de
Corps, Los capitanes del Zar, Los amores de un príncipe, Piel de oso, etc. De concert:
La Alhambra (serenata), Los galcotes (poema sinfònic). Elegia, Canciones espanoL·s,
un trio, tres quartets de corda, un quintet amb piano i un sextet per a instrument
de vent.
r
Rosita Mauri. — Aquesta celebrada dansarina que fou primera estrella a l'Opera de Paris, i que ha mort darrerament, era catalana, nascuda a Reus l'any 1855.
Tenia solament deu anys quan debutà a Mallorca. La seva celebritat començà a Barcelona per allà 1870, recordant-se encara el seu gran èxit en el ball La Flama. Contractada per l'empresa de la Scala de Milà, el compositor Gounod. un dels seus més
fervents admiradors, influí perquè treballés a l'Opera, de Paris. Des de llavors, la
seva fama va créixer i s'estengué ràpidament per tot Europa.
Creà alguns ballets, tals com L a Korrigane, La Farandola, L a Maladetta, etc.
Retirada de la escena ja fa alguns anys, fou nomenada professora de la classe de perfeccionament, al Conservatori de Paris. La famosa Zambelli, admirada actualment
a l'Opera, ha estat deixebla de la Mauri.
El seu ritme, la lleugeresa aèria i precisa del seu impuls, la puresa del seu estil,
clàssic i imprevist al mateix temps, havien fet de la Catalana, com a l'Opera se l'anomenava, una dansarina sense rival.
Aquest n ú m e r o h a passat per l a p r è v i a censura
ATINIS A.
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