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A b r i l de 1904

MÜSICHS VELLS DE L A TERRA
(C'ÍNTINUACIÓ)

FI.ECHA
A i x i s com l'apellidü V i l a , tant celebrat en
els fastes de la Música catalana, forma una
petita dinastia de dos individuus, oncle y nevot,
Pere Albert y L l u í s A l b e r t , aixis mateix la dels
l·lecha se composa de duas personalitats, oncle
y nevot t a m b é , confosas baix la d e n o m i n a c i ó
de Fray Mateu Fleclia, que c o m p r è n i a b d ó s
individuus.
Q u a n se tracta de comprovants escrits de
tonadas de c a n ç o n s antigas pera reintegrarlas y
lerlas entrar en el f o l k - l o i c musical corrent, provenint y tot de fonts tant antigas com vivas pera
l'obra de v u l g a r i s a c i ó , y tals s ó n , pera'l cas, els
De Musica H M septem, del íiimós cego Salinas,
els cintars y cansonetas de respectable aplecli
de mestres de m ú s i c a dels sigles X V y X V I , els
tractats de nostres famosos vilmclislas, riquissim
venero d'hermosas tonadas de r o m a n ç : poca
cosa m é s podria afegirse, si sortosament y ,
encara que t a r t , no h a g u é s aparegut de sobte
u n l l i b r e , tant sols recordat bibliogràfica y p l a t ò nicament per N i c o l à s A n t o n i o , nostre Torres
A m a t y altres bibliògrafs, que d e s p r é s treurem
a c o l · l a c i ó ; llibre que ofereix tota una nova
font de c o m p r o v a c i ó y r e s t a u r a c i ó de cosas perdudas, m é s abondant, si pot ser, que la variada
y copiosa d o c u m e n t a c i ó que ofereixen al estud i ó s las obras esmentadas y altras que havem
o m i t i t pera abreviar.
El poligraf N i c o l à s A n t o n i o , el bisbe Torres
A m a t , el mateix F é t i s , que no feu m é s que
repetir lo que d i g u é ' l poligraf espanyol, tots
nos havian parlat ab escassissims detalls biblio-
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gràfichs d'un llibre d'Hnsaladas, produhit, entre
altras obras purament polifònich-litúrgicas, per
Fr. Mateu l·lecha, « m e s t r e de capella que fou
de las Serenissimas Infantas de Castella, y prefecte dels m ú s i c h s de Carles V » . En aquests
termes anaren repetint tots la noticia.
Si algún dels esmentats bibliòfils vegé'l llibre,
pot afirmarse que no 1 va e x a m i n a r / y autor y
títol del llibre quedaren com senvalament tradicional bibliogràfich, que repetiren en obras
posteriors tots els autors successius.
El llibre acaba d ' a p a r è i x e r , com dich, y pot
afirmaise que la forma y estil de las composicions que c o n t é no s ó n tals nisaladas, com l i
p l a g u é , per gust, classificarlas o batejarlas a son
autor, s i n ó villancicos en la veritable accepció
literària y musical del n o m .
Vegemlo, y a v e r i g ü e m , de p r i m e r , q u è s'entén en literatura per ciisahidns. Segons Rengifo,
en son Attt. poélko, eran unas composicions
formadas de coplas, ríJotidillas, entre las quals
s'hi barrejavan totas las diferencias de metres,
no sols espanyols, s i n ó d'altras llenguas, sense
ordre d'unas a altras y ' a l gust del poeta, y
segons la varietat de las ideas s'anava cambiant
la m ú s i c a , anomenantlas per aquesta r a h ó é k u ladas.
Segons a i x ò , entenguis l i t e r à r i a m e n t per
amtada la c o m p o s i c i ó lirica en que s'empleyan
ad lihilum metres diferents. Musicalment se
donava antigament aquest n o m a unas composicions en las que s barrejavan diferents g è n e r o s ,
religiós y profà, diferents idiomas, llatí, francès,
italià, espanyol, català, p o r t u g u è s , etc.
T a m b é s barrejan y confonen aquests diferents g è n e r o s , religiós y profà, en el clàssich
villaucico espanyol, y entenem que l·lecha anom e n à las composicions de son llibre eiisaladas,
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apartantse de la tradició espanyola y seguint
un precedent de forma literària més italià que
espanyol.
El cas d'aquesta singular calificacio es abillat,
perquè en bibliografia musical sols se coneixen
las ensaladas del llibre de quin nos ocupem.
Què són las ensaladas en qüestió?
Un arranch genial d'humorisme, abont campeja com a rasgo dominant una candidesa infantil, unida a certa picaresca intenció y a l'alegria
ingènua d'aquells seriosos ca%'allers y senyorassos de vell llinatge del sigle X V I , que si eran
formals en els assumptes d'Estat y batallavan
mostrant tant bon coratge com bons punys,
sabian també riure a boca plena y divertirse
quan se tractava de donarse un espectacle, una
estona d'espargiment promogut per uns villancicos o unas ensaladas, pessas poètich-miísicals
destinadas a celebrar la Nit de Nadal, en sos
propis palaus o en el dels reys y magnats principals.

l'estil solemne y majestuós de la música religiosa
quadrava bé ab la sentencia llatina: la sortida ignocentona y burlesca s'aveniaperfectament ab las
ximplesas, ocurrencias y eixidas de tò; y no hi ha
que dir si en las ditas vulgars del poble, que
sobressortian en las ensaladas, cantaria aquest, el
poble, en son llenguatge natural en lo mateix
que ell canta, sent y inventa la eansò popular,
treta sovint a col·lació com el més bell incident
de la composició que's desenrotlla ab un deseníado y una frescura admirables al brodar ab la
música aquell quadro abigarrat y pintoresch en
el qual el bri que li dona alt relleu sempre es
la tonada popular. D'aquesta manera, entre
música y text, entre una lletra amanida ab tant
rara invenció de música, deuria lograr Flecha
captivar l'afició de la més escullida societat del
seu temps; y ja no hi ha que dir si las ensaladas
alcansarian boga y falaguer renom.

Tals foren las ensaladas, compostas sense
oblidar la referència al Naixement del Salvador
o a altras festas, ab llibertat d'assumpte, a voltas
estrafalari, estil, llenguatge y versificació, salpicadas de ximplesas y d'eixidas de to, de sentencias elevadas y ditas vulgars, abont alternavan
en humorística confusió disparatats y heterogenis textos de diferentas llcnguas.

de la especialíssima manera d'esser de la societat
espanyola d'aquell temps, y que per la llanterna
màgica del seu teatre social desfilessin estudiants
noeherniegos, soldats, escuders, patges, arriers,
mossos de mulas, pillets y gent malejant, etzivant textes ben trets humorísticament a qüento,
disparant refrans, tramant mil ardits enginyosos,
y rihentse ignocentonament de tot. Celebrant
sorollosament las aparicions de la llanterna
màgica allí estavan embadalits contemplantlos
els grans senyorassos, sentintse pessigollar ei
riure per tot el còs, dibuixada en son rostre la
complacencia y'l gust al escoltar aytals humoradas, de tal manera que fins las negrors dels
vells murs del palau dirías que, desapareixent
de sobte, se desvaneixian al contacte d'aquella
franca alegria, comunicativa per lo sana, ingènua y natural.

Pot donarse com inventor d'aytals pessas
poètich-musicals a Flecha, y ho afirmo aixis,
perquè encara que son invent no va tenir conseqüencias en lo que s refereix al títol à'ensaladas que li plagué donarli, el nom que li donà
es el més adequat pera designar tant extranya
barreja d'elements artístichs.
Se concebeix, fàcilment, que a qui sè li
varen ocórrer las trassas d'aytals despropòsits
literaris, y'ls concebí, com a músich que era,
units a una forma musical determinada, no li
havia de faltar xispa ni ingeni pera posarlos en
solfa, com se diu vulgarment, o sia pera que,
engalanada ab l'encant dels sons, adquirís poderós y genial relleu l'obra del seu bon humor.
La forma de la composició quedava indicada
pel text escullit ad h e , y, com es de creure, a
priori. «Això es lo que vuy dir musicalment»,
se deuria proposar per endavant en Flecha,
buscant la varietat en la unitat, y lo que deya
corresponia perfectament ab lo que resava'l text:

Res més natural, donat el procediment, que
la ensalada fos, com si diguéssim, lo haleidoscop

L'autor parteix sempre del peu obligat de
festejar en la Nit de Nadal el Naixement del
Salvador, baix l'apariencia sensible del triomf
del bé sobre'l mal, de la gràcia sobre la naturalesa corrompuda y extraviada, en fi, de Déu
sobre Llucifer. Un naufragi, un combat, etc,
són las alegorias de que fa ús, els símbols gastats
y las figuras que utilisa pera sos quadrets, però
sens perdre de vista, may, l'element festiu que
localisa la imatge y dóna a las figuras el segell
y aire de son temps. En això es mestre Flecha,
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y ha dc sobreposarse a lo vulgarot dels recursos literaris empleyats, pera estimar en lo
que s ó n y lo que significan ètica y e s t è t i c a m e n t
lo caractciísticli y propi dc las eitsaladas; y dich
aixís, p e r q u è , en comptes d'empleyar el símbol
abstractament, lo caracten'stich y lo propi'l
dcterminan.
A t o t a i x ò cal preguntar, abans de passar
avant, si aquestas pessas poèticli-musicals pogueren potser representarse, encara que escritas y ,
per lo tant, car.tadas en estil madrigalesch, a
quatre, cinch o sis parts, segons els casos. La
forma dialogada de las composicions los acusa,
p e r q u è , nomcnantse en cada cas especial el t ò ,
tonada de r o m a n ç o de cant vulgar que'ls interlocutors de l'acció demanan que canti determinat personatge, h i cab suposar que'ls tals
fragments de la c o m p o s i c i ó ' s parodiarian representantsc o faciendo escarnio, seguint la tradició
joglaresca. Si aquesta h i p ò t e s i s es ben rahonada, t e n i m a q u í u n còs de composicions que
poden parangonarse ab las que forman el teatre
p r i m i t i u del renaixement italià, la commedia
musicale d ' O r a z i o Vecclii, predecessora de la
ò p e r a dels monodistas de F l o r è n c i a .
Ve ara a t o m explicar com se representavan las pessas de la commedia musicale italiana
d'Orazio V e c c h i : escritas en estil madrigalesch
polifònich, sense que Orazio Vecchi n i cap de
sos contemporanis tinguessin la idea d'escriure
ni de saberlo escriure u n a solo o una melodia
qualsevulga destinada a poder expressar la personalitat abillada d ' u n interlocutor, conliavan
a n'aquest l ' e n c à r r e c h de representar, cantant,
una part del conjunt o rcprcsentantla ab muecas o gestes m u t s , mentres els cantors polifònich-madrigalcschs interpretavan en el fons de
la sala senyorial y en u n escenari p r i m i t i u el
conjunt de las parts vocals de la c o m p o s i c i ó .
P o g u é donarse aquest cas ab las ensaladas
de I·lecha? Creyem que s i . L a estructura dels
textes d ' O r a z i o Vecchi t é complerta analogia
ab las ensaladas dc Flecha.
N ' h i ha p r o u ab examinar algunas mostras.
En la Ensalada Yubilale d i u la S a n t í s s i m a
Verge al pecat o r i g i n a l :
Pollron Françoi
layssame pasar,
que soy infantina
de bel maridar,

y després l i tira en cara al d i m o n i :
Nou far cavaglier,
nou far tal villauia,
que fillola me soy dc Dios Je Abraham,
seíior de la jerarquia...
La interlocutora a q u í , com se veu, es la
mateixa Verge. Y cal preguntar: çfingiria, senzillament, l'executant, la veu de la Verge, o la
representaria realment m i m a n t l a , mentres els
altres interlocutors vocals cantavan Va quatre
o Va ciucb polifònich-madrigalista?
Esmento aquests passatges com contradictoris p e r q u è , no estant escrits en forma dialogada,
no provan m o l t , en apoyo de ma hipòtesis.
Qualsevol, ab t o t , se convens de la probabilitat
de que aquestas pessas fossin, a la vegada que
cantadas, mimadas y representadas quan las
composicions en diàlech ho evidencían d'una
manera potser incontrovertible.
En la Ensalada la Biuda ( l a viuda aquí en
la m ú s i c a ) diuhen els cantors:
Fada est quasi vidua domina genlium.
— jQiiiéii cama lamentaciún
en noche tan sin dolorcs?
— I.os cantores, seíiores,
por la poca esiimación
en que Música cs tenida.
F.sa fué nuestra venida
a esta conversacién.
( Q u i f u i del Pa[>a U à n ?
I Los reyes y los seíiores
dà se fueron í
(Que fué de aquel gualardón,
las mercedes que à cantares
hicierou ? '
Rey Fernando mayorazgo,
sus favores a dó estàn ?
tu, r u , t u , tu, t u . . .
que fuiste la mejor lanza
que en Francia comia pan ?

Jhipbisfit de Toledo
óigovos t non vos veo'
1) Tothom coneix el text original que íqui's parodia.
2) Parodia del romanç ;
Campanilas ie Tcltdo,
óigoiví € MM '"s

tw.

L» imitació dels roman; es evident, y ja tornarem sobre això.
perquè la matèria interessa.
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El de Fonseca seria,
que en música se perdia,
por tomalla y por dejalla,
àgora que la queria,
sc m u r i ó en esta batalla.
El duquc de Gilabria es
con quien no ha habido revés,
es su amiga muy amada '
Viuda enamorada
geniil amigo lenéis;
por Dios, uo le maltraléis.

Y el dicho vulgo ha inventado
nueva música dc raorteros
perdidos por majaderos.
Teca, toca
con el piese toca
la Juana malroca.
Freguelé, freguelé,
bueuo à f é .
Freguelé, freguelé.
Un cantar sin disparate,
que solamente trate
del Infante descado,
del sacro Verbo encarnado,
Dios y Hombrc verdadero.
Ninica Juei a Caballero
à tienas tan bien venido.
A s o m ó por este ejido
hecho pastor el Mesias:
la humanidad 1c decía,
viéndose de fuerzas flacas:
guàrtiame las vacas
Carilló y besarle bé.
UI piipillam oceuli sub umbra alarum tuarum
prolege nçs.

De iglesia en igleúa
me quiero yo andar
por no malmai idar'.
Ante el juez singular,
el cabildo de Valencià
adoiuie por excelencia
lo siònte,
yo la Música prcsente
doy querella criminal.
Y del vulso en seneral
me querello
porquc tiendc màs el cuello
al lin tm de la guitarrilla,
que à lo que es por maravilla
delicado.

He copiat tot aquest text en apoyo de ma
h i p ò t e s i s y a d e m é s pera donar una idea aproximada de lo que s ó n las Ensaladas.

1) Alusiò al protector dc Lluis Milan, el vihnclisln, ttacla-

disia y traJuclor acomodador d'i:7 CorUsatw de Cartiglione,
gran alïcionat y Mecenas de inúsichs.
2) Aquí aludeix el romaní; de In inal tuariditdit.

LA

CELESTINA

l'espina al cor per lo que ell creu desamor de
Melibea, escolta distretament a son criat Sem-

DEL MESTRE

p r o n i o , que

FELIP PEDRELL

cassera,

s
(CONTINUACIÓ)

l i conta alguna peripècia de la

mencres

l'orquesta

glosa

aixerida'l

m o t i u de la mateixa ( e x . I ) . Se fa vespre. E l

El tocli dels corns de cassa y ' l s crits dels
cassadors se senten l l u n y ( e x . I I ) . C a l i x t o , ab

IX

FELIP PF.DRHI.I.
ISrgmrà)

jove enamorat, ab tristesa p u n y e n t , ab el cor
desolat, llensa sospirs y queixas:

legatissimo
sf:
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Es el motiu de la tristesa de Calisto. Sempronio s'atreveix, interrompent a son amo, a

—

-—
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preguntar quin mal es aquell; el seu amo, ab
ràbia, el fa callar y li amenassa la vida:

síi

' ^~—-

H

X

J^?í> I^ ::
Es el tema que'n podriam dir dels enfadós
de Calisto: valent y francb de ritme, reposa ab
tristesa de balada en sa cadensa plagal, concordant ab el fons patètich dels sentiments del jove
que pateix el mal d'amor. Ell vol cantar pera
esplayar la seva ànima, y demana el llaüt a son
criat, y canta el cant d'enamorament (ex. I V ) ;
però son llaüt no està acordat: l'instrument
acompanyant arpegía ab una falsa relació d'octava disminuida. Allavors entrega a Sempronio
l'instrument pera que canti la canso més trista
de totas. Sempronio no'n sab de cansons tant
tristas com son amo voldria, y n'entona una
de gran caràcter, de ritme francb y modalitat
oriental bisantina:

Mira Nero de larpeya
a Roma como se ardia:

:

grilos dan tiejos y liinos,
y él de vadn se dolia...

Calisto interromp que més gran es son foch
y més petita la pietat de la dóna que estima. Y
això ho diu ab un semi-recitat de cadensa anyorívola, com un recort de cansó de bressol de
modalitat oriental, d'aquellas que encara gronxan els infants en la part occidental de Catalunya, y segurament que gronxaren també'ls
somnis lleugers del autor dt l'obra que estem
analisant.
Sempronio es un criat que sab fer l'honrat
y fins el temerós de Déu tot adulant las passions
del amo y proporcionant-li medis de satisferlas;
es un cínich acanallat; y això'l compositor ho
expressa eloqüentment ab un motiu d'una
cruesa extraordinària, ahont la quinta justa nua
hi fa de protagonista:

sf\ moltó

Quin realisme a n'aquesta successió d'intervals, y com expressan el sech egoisme del mal
servidor de Calisto! Més aquest no té res més
que l'idolatria del amor en son cor y no escolta
sinó la veu de sa passió creixent; ell no es
cristià: es melibico, y per això vol que cuiti son
criat a buscar a la que li ha de proporcionar el
compliment de sos desitjós: la Celestina.
En tot aquest diàlech el tema de caràcter
popular hi domina, sols interromput pels de
caràcter amorós de Calisto y pel tema acanallat
de Sempronio. Més un n'apareix de nou que
mereix tota l'atenció: es el que'n podriam dir
motiu de la Celestina, y que per lo tant té
molta importància en l'obra:

XII

Aquesta es la primera fornia armònica que
pren cl motiu, quan e! criat diu a son amo que
li va a buscar la vella que li ha de curar son
mal. Quina gènessis té aquest motiu guia ?
Serà casual o intencionat el cas de que
aquest motiu tinga precedents en el folk-lorc
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nacional y extranger: tant se val; però sempre
serà curiós fer notar que aquest motiu forma
part d'una melodia bretona de la canso A r Rantiou, cansó d'origen druídich, ja que tota ella es
un diàlech entre una druida y un noy, y que
segurament servia pera ensenyar als petits els
misteris y enigmas de las doctrinas druídicas.
Es sens dubte la cansó més antiga bretona'. Els
dos compassos que forman el motiu de la
Celestina, repetits tres vegadas, forman el segon
membre de frase de la melodia popular. Ara
bé: no es veritat que s'hi veu relació de sentit
entre la cansó enigmàtica y la vella Celestina
que'l poble la tenia per bruixa y que usava de
sortilegis pera lograr sos fins maléfichs? Més
no es aquest l'únich antecedent del motiu de
que tractem: aquesta forma melòdica es la
mateixa d'una uam recullida a Sevilla', y per
lo tant ben espanyola.

Al anàrsen Sempronio, queda Calisto sol
ab sa tristesa. Al lluny se sent el chor de damas
y cavallers cantant un vell romans d'un gran
color d'època y d'una melangia profonda que
armonisa ab l'hora baixa de la tarde y ab els
sentiments del jove enamorat.

Y que bé diu aquest terna'l caràcter de Parmeno, de fons honrat! Y ab quin garbo reapareix ab tonalitats diferentas cada vegada que'l
diàlech ho requereix, alternat ab els accents
passionals dels temas d'amor y el de Celestina!
Més Calisto veu arribar la seva salut, com

diu ell: Celestina arriba. Sempronio, que ve ab
ella, s'alarma al veure a son amo junt ab son
criat fidel; però la vella astuta li diu: «Déixamel per mi, pobret, que jo te'l faré un dels
nostres ».

XIV

U

J?

Y quan ella, hipòcritament, parla a Sempronio, com si no hagués vist a Calisto y Parmeno,
de h gran pena que tenen del dolor del enamorat y del desitg sincer que'ls anima de curarlo,
(1) Vegis Viüeni.irqué. Barziz Breiz.
Rodríguez Mirin: Canlos populares r-·f'ifioles, tomo V.

El tema que'n podriam dir de Parmeno es
d'un caràcter plascèvol, ingenuo, de fesomia
popular com tots o quasi tots els que serveixen
pera expressar els sentiments dels personatges
que portan lo que resulta la part còmica de
l'obra.

I

L'armonisació del motiu de Celestina es
curiosa y justa ab el sisè grau del modo menor
pujat d'un semi-tò (mi natural). jCom aquesta
tonalitat, extranya al art modern, nos dona'l
sentit de la manya y falsetat de la vella astuta!

(2)

Se presenta en escena Parmeno, un altre
servidor de Calisto, un jovenot de fons més
noble que Sempronio, qui diu a son senyor la
mala fama de Celestina y com ell en pot donar
fe per haverla servit curt temps. Calisto, tot reconeixent la honradesa de Parmeno, no se l'escolta pas: ell no més sent la forsa de sa passió.

i ;

l

I.

continua la mateixa modalitat ab una altra
frase insinuosa, ab un no sé què de seductor.
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Aquest primer tò de cant pla, que en el
cant litúrgich nos encisa misticament, que he
expressa aquí las enganyosas paraulas de la vella
serpent!
Y en Calisto com s'entusiasma al sentir l'interès que tenen per ell aquell parell de brètols!
Prou s'exclama Parmeno, prou li diu que tot
allò es falsetat, que es engany, y sos motius
musicals acompanyan sos consells ab son caràcter
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de bonesa barrejat ab el motiu de Celestina,
que sembla que triomfi de las bonàs intencions
del fidel servidor; però la passió regna en el cor
jove encisat de Calisto y el clam apassionat
vibra, y un tema amorós que ja s'havia sentit
al final de l'escena d'amor, esclata aquiabforsa,
apagant tots els demés temas d'aquella gent
que volta a Calisto ab sentiments tant diferents y oposats.

•A-s
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Desseguida'l tema acanallat de Sempronio
s'aixeca enèrgich ab ritme animat, indicant las
intencions de Celestina y Sempronio de tapar
la boca de Parmeno ab diners, mentres aquest
s'exclama de veure la gentilesa de son amo als
peus de la mala vella. El clam d'amor, donat
fortíssim per la orquesta, resol aquest excelent
fragment.
La Celestina apaj'baga a Calisto dientli que
ella anirà a Melibea pera contarli son mal; y
mentres Calisto se separa pera treure diners de
sa bossa pera interessar més fortament a la
missatjera de son amor, aquesta s'acosta a Parmeno, y ab la seva astúcia, coneixedora dels
cors joves, l'engueja ab la promesa de que pera
tots n'hi haurà dels resultats d'àquell negoci, y
li parla de plahers y d'una tal Areusa, de la qual
Parmeno n'està engrescat. Las paraulas dc
Celestina lliscan suaument plenas de temptació;
la música las hi dona més forsa seductora ab
una tonada oriental d'aquellas que són tipo de
la vena melòdica del mestre Pedrcll; las exclamacions del bon criat rebutjant las temptacions
agafan son tema de bonesa; els nousatachs temptadors de Celestina prenen els temas de Sem-

pronio y ademés un de nou a cinch temps, caracteristich, bulliciós, que'! podriam anomenar el
tema o motiu del plaher, per la reaparició .que
fa en certas escenas successivas de l'obra, com
farem notar quan siga hora. El pobre Parmeno
a l'últim se queda aturdit y ab el cor que
flaqueja.
La Celestina reb els diners del jove enamorat, y Sempronio s'ho mira cobdiciós:
Calisto despedeix a la vella ab el cor ple d'esperansa. Els temas reapareixen a son torn ab la
seva diversitat de caràcter, segons conveniència
del diàlech. Fa nit. Calisto puja a cavall;
els corns dels cassadors indican que aquests
s'acostan; la escena s'anima ab tota la comitiva,
que marxa a ciutat cantant a chor las aventuras
del dia; tota la música de la cassera del comensament del acte se reproduheix aquí, enquadrant pintorescament la iniciació dels apassionats amors de Gilisto y Melibea y l'exposició
dels elements que han de portar aquests amors
a un fi tràgich.
LL. M I L L E T
(Seguirà)
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A N T O N I NOGUERA
La hcnnosa illa de Mallorca acaba de perdre un
dels arlistas més distingits de son modern renaixement artistich: Antoni Noguera morí'l dia 28 del
mes passat ( A . C. S.).
Era en Noguera'l porta-esiandart de b bona
música en aquella illa. Era un músich d'esperit enlairat, d'aquells que pressenten primer que'ls altres
la nova modalitat artística que vaga en l'ambent
especial de cada generació, y que ells, els elegits,
els dels sentits més subtils y ànima m é s desperta,
són els primers en revelar a sos germans de temps
y lloch, quins, dc facultats més grolleras, y encani/fl/i encara per la rutina, rebutjan al nou artista fins
que la nova realitat se'ls imposa.
Fill en Noguera de sa època, del monlenl actual de renaixement anistich de Mallorca, germà
bessó del de Catalunya, ne tenia totas las qualitats
més caracteristicas. Fills dels romàntichs de la meitat del passat sigle, havem arribat a tenir conciencia de nostra passada grandesa, y aquest coneixement a m o r ó s nos ha portat a estudiar tolas nostras
manifestacions caracteristicas de rassa;y veus-aqui
la cansó popular de fesomia de nostra ànima inspirant la major part de nostra literatura m é s notable
y quasi simultàniament las produccions dels nostres músichs. A Mallorca y a Catalunya aquest moviment ha sigut paralel en quant al camp literari:
en el musical, la personalitat d'en Noguera quasi
queda isolada en l'illa daurada, y això nos la fa més
respectable.
L o primer que coneguerem d'en Noguera fou
sa Memòria sobre'ls cants populars mallorquins. Es
un estudi notable fet ab mètode y que la part musical hi està tractada seriament com no ho està en
cap recull dels que tenim de cansons catalanas. La
cansó popular es el fons de totas las composicions
d'en Noguera. Ell la melodia original se pot dir que
no la posseia, però la cansó se la fcya seva y la doblegava a son temperament de músich exquisit. Y
aixó s'observa en sa Bolniiguera, que es una armonisació animada, viva, de la cansó popular, encara
que adoleix de certa deficiència en el tractament de
las veus, per ésser una de sas primeras composicions
chorals; la Hivenitnca, en la que'ls cants del poble

prenen una volada misteriosa en mitj d'un ambent
pinturesch, y quina música anima exquisidament el
sugestiu text d'en Miquel S. Oliver; L a Sesla, lo
més hermós que coneixem del malaguanyat artista
y una de las composicions m é s inspiradas de l'actual moment artistich del renaixement català; aquella mitjdiada es un moment cscullil, un unís del
artista ab la natura en sa hora del sol; l'Alomar
el poeta, y el músich, ab aquest cant han fet quelcom que dura sempre... Y alló es la cansó popular,
es la cansó filla de la planura llarga, y del bes del
sol ardent que'l senzill pagès la UHi y la canta armonisada per les vibracions del sol y tota la natura,
y que l'artista conscient cn sa casa ciutadana prosaica ha evocat y ha reproduït dictada per son ànima
exaltada.
Totas aquestas composicions y altres que escrig u é p'era la Capella de Manacor, com Lo fill ite
l'àniíKii y el Caní de la Ensenya, són pera chor, però
també escrigué en Noguera pera piano; aixis una
de las primeras cosas que l i coneguerem fou unes
composicions pianisticas també sobre cants populars de sa terra, en las que ja s'hi veyan totas las
bonàs qualitats que avaloraren sas composicions
posteriors.
,
Mes c l malaguanyat artista ha fet molt més
encara: ha fet propaganda continua tota sa curta
vida pera la cultura artística musical de sa estimada
Mallorca, y se pot dir que ell ha sigut l'ànima de
tot lo serio que s'ha fet en música en aquella terra.
Ell movia y engrescava a sos amidis d'art a fer
anar a Palma moltas de las notabilitats que visitavan Barcelona. T o t just fa un any que h i feren
anar al mestre Nicolau ab una orquesta escullida y
nombrosa de nostra ciutat pera donar una sèrie de
concerts ab la millor música clàssica y moderna
simfònica. A mes en Noguera fou l'inspirador de
la Capella de Manacor, d'aquesta institució que
resulta lo que I'ORFEÓ CATALÀ es a Catalunya,
essent la primera entitat que cantà cansons de la
terra armonisadas y la que tornà a fer sentir la polifonia clàssica del sigle X V I cn aquella terra germana nostra. Un capellà entusiasta, inteligent, constant dc caràcter, Mossèn Antoni Pont, fou el director fins ara fa poch de la Capella de Manacor.
Mossèn Pont ha sigut cridat, com saben nostres
lectors, pera exercir dc mestre dc capella de la Catedral de Palma, pera fer sentir en aquella iglesia
la vera música religiosa; y com que Mossèn Pont
havia rebut d'en Noguera la influencia de sa cultura musical, fins d'aquest benefici seran deutors a
n'en Noguera els palmesans.
En Noguera ha mort jove. Quina llàstima! La
mort del artista haurà adolorit profondament als
mallorquins aymants dc son art; pensin que nostre
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dolor no menys sincer los acompanya; l'art mallorquí y l'art català son branques d'una mateixa soca,
y una pèrdua d'un arii>ta com en N'oguera quasi
nos toca tant d'aprop a nosaltres com a ells.
Déu l'hagi perdonat y hagi donat a son ànima
sedenta de bellesa'l gaudiment de la Sfsla eterna
de la Bellesa increada.
I.L. M I L L E T

BALLS

POPULARS C A T A L A N S

BALLET, BALL CERDÀ Y ESQUKRRAXA
A m i , que no som musich n i ballador, me fan
pendrc part en aquesta roda de dansas. Veyam com
me'n sortiré.
Se tracta aqui de tres dels notables balls que nostra entusiasta *s>ociació Caialuuya Vella, composta
en sa majoria de jovent, acaba de restaurar, no ab
cl limitat intent de tancarlos en una sala sempre esquifida, sinó de veure si'ls pot tornar en el seu dia
a la.plassa pública, com ja en la ciutat y en la comarca ho ha lograt de la Sardana. El plau es fer lo
mateix que s'ha fet ab la cansó popular que, armonisada y propagada pels grans mestres, iia tornat
de dalt a baix, ha tornat de la ciutat als pobles y
masias.
Per ara ja tenim que las noyas més primateras
y més senyoretas no las menysprean aqueixas dansas populars, l'encis de las quals es cosa de mal
explicar a qui no las ha vistas. Catalunya Vella ne
va fem aplech y's proposa ballarne a cada sessió al
menys un parell de novas. Las que per ara ho seràn
per la majoria de lectors d'aquesta simpàtica REVISTA MUSICAL són el Ballcl. el Ball Cerdà y Esquerraua, de las quals miraré de dir lo suficient pera que
tothom las eutenga.
El Ballel es de totas tres la m é s variada y la més
gcueralisada. La essència es en totas parts quasi bé
igual, perd las formas varian segons las comarcas y
poblacions. E l Ballel s'es defensat més que las altras
dansas, pel prestigi popular de que gosava, y encara
avuy el trobariam en varias poblacions hont la tradició y la costum no han sigut encara íuterrompudas. A Viladrau cl ballan avuy en dia, si bé frag-
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mentariament, després del ofici, el dia de la festa
major.
Estudiat una mica, me resulta que'l Balltl, tal
com el vaig a explicar, regnà en tota la Montanya,
desde la Plana de V'ich fins més enllà del Pireneu.
Ve a tenir tres parts: la primera, que consisteix en
un vol que donan las parcllas a la plassa, ja de ball,
ja purament de passeig, lo qual forma el Irencnilaiisa.
La segona part es el verdader ball, y el lector ja
entendrà per la nota quan se comensa. Ballador y
balladora se posan de cara y comensan a dansar ab
vivesa; ell s'aparta y ella'l segueix, y , viceversa,
ella fuig y la segueix ell, sens perdre'l compàs.
Aquest joch, de molta gentilesa y fins, com se
veu-, de molta filosofia, acaba reuiiintsc duas pareUas y formant quadro, y alashoras la dansa se teixeix, crenautse, sempre ab vivesa de moviment, ells
ab ells y ellas ab ellas. Finalment, els quadros se
converteixen en sardanas, la música se fa encara
més viva, y giravoltan tots durant lo que s'anomena
corranda, la qual acaba ab un salt que fan ellas, o
bé tots plegats, enllassant prèviament els brassos. El
bailel, pròpiament dit, el cos de la dansa, se repeteix tres cops; la corranda no se sol fer més que una
vegada.
No sé si'l lector m'haurà comprés: la veritat es
que trobo difícil fer entendre una cosa de que jo
no m'he fet càrrech sinó vejentla.
El 'Ball Cerdà es tant hermós, o més encara,
que'l Ballel. Es dansa de Pabordes. El Paborde primer trenca dansa ell sol ab totas las Pabordesas,
donant la mà a la primera, que fa seguir las demés.
Aixis donan, puntejant, un vol o dos per la plassa,
després de lo qual cada un dels Pabordes, fins ara
quiets, sc fa cirrech de la respectiva parella, quedantse ab la seva el Paborde primer, y alashoras
cada Paborde y Pabordesa fan la seva dansa particular. Ell queda al mitg dansant sense parar y ab
lleuger moviment de traslació; ella fa al voltant
d'ell un moviment de rotació, que's repeteix en
sentit invers, segons marca la música. Aquests dos
moviments d'ell y d'ella han d'estar combinats y
ajustats de tal manera que, quan cada dansa particular s'acabi y toqui el torn a una altra parella, ballador y balladora se trobin l'un davant de l'altrc
sense esfors y sense necessitat d'acelerar el moviment, es dir, sense alterar poch ni molt el ritme.
Poden a un mateix temps ballar duas parellas, encara que sia creuantse els balladors y balladoras;
però sempre independentment l'una parella de l'alira y cuydant molt de no confondres. Excusat es
dir que, si això's porta bé, la dansa encara resulta
més bonica.
Acabada aquesta dansa particular, tornan a sortir las parellas, una darrera de l'altra y sempre'Is
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primers Paborde y Pabordesa al cap, y van voltant,
ab moviment de ball, donadas las mans, fins que en
cert indret de la música, sense deixar cl moviment,
forman dos cercles, un interior las balladoras y altre
exterior els balladors. Després se fa la cosa a l'inversa, ellas fóra y ells dins, y s'acaba tot plegat,
com en el Ballet, ab una sardana molt viva, p e r ò
sense'l salt final de la corranda.
Y parlem, finalment, de YEsquerrana. Aquesta
es una dansa del Pallars, hont se balla encara ab
fervorós entusiasme y quasi quasi ab fanatisme. Es
un ball senzill, al aicans de totas las edats y de totas
las iiabilitats, que causa poca fadiga. El nombre de
parelias no té limit. Lo mateix poden ballar \ ' E s qnerrana sis parelias que cent: lot depèn del espay
de que's disposi. Entran las parelias en la plassa y's
par.in formant cercle, el ballador de cara a la balladora, y viceversa. El moviment comensa donant
ell y ella, sempre de cara, dos passos ara a la dreta,
ara a l'esquerra, ell a l'inversa d'ella, es dir, ara aixís - = _ ara aixis
. Aixó durant la primera part
de la música, que ve justa, p e r q u è , cn el mateix
instant de comensar la segona, ell se trobi ab la mà
dreta al alcans de la mà dreta d'ella y pugan fer,
ara ab la dreta, ara ab l'esquerra, un mitj giravol o
lleuger moviment d'ondulació: aixis W '"N y aixis
- w El final d'aquest moviment deixa ab tota naturalitat la parella del un ballador ab el ballador
immediat, y torna a comensarse la dansa, fentse
sempre lo mateix y cambiantse continuament ballador y balladora, fins que cada un troba la seva parella, cn qual moment queda'l ball acabat.
L'Esquerrana es realment senzilla, però necessita bastant cuydado pera que's balli ab la gràcia
deguda. Quan se fa aixis, vista desde un lloch en
que puga ésser dominada, es d'un efecte hermosissim. El moviment ycambi incessants de balladors y
balladoras es d'una elegància exquisida. A l Pallars
constitueix una festa popular molt anhelada, y l'empenyo està en que las parelias sian moltas pera que
la dansa duri més estona. Es veritat que la música
es sempre la mateixa, però passa com ab la cansó

popular, que aquesta mateixa repetició arriba a
ubriagar, y l'afany es cada vegada més v i u , y en la
dansa, naturalment, més encara que en el cant.
Però, si vol evitarse aquesta repetició, poden fersc
varis cercles, ab sis, v u j t o déu parelias, y aixis el
ball té una durada prudent y no cansa.
L'Esquerrana se popularisaria molt si fos coneguda. Aqui la tenim ja de repertori desde fa dos
anys y s'es ballada cn salas closas y al prat en las
tornabodas.
Y ara b é : quina antiguitat cal donar a n'aquests
tres balls? L'investigació d'aixó es un treball a fer,
y potser més llarch de lo que sembla. Els dos primers m'apar a m i que són de feixa remota; però
aixó es una conjectura y prou. Q u i la pogués fer
aquesta investigació obraria molt bé dedicantshi.
El tema es de gran interès y crech jo que resultaria més interessant com més fonda's fes l'investigació, que enllassaria aviat el tema ab el dc las
costums y fins potser ab cl del idioma.
Ab quins instruments se ballavan? L'hipòtesis
feta en l'article anterior de que l'instrument p r i m i tiu fou el sach de gemechs, m'apar molt fundada,
y crech que'l sach de gemechs es el qui'ns ha conservat la música. He sentit ara'l Ballel ab cobla de
sardanas y va b é .
Es impossible, com no sia en una festa especial, resucitar els trajos propis. P e r ò , a d e m é s ,
quins són els trajos propis? ijNo ha variat continuament la moda a Catalunya com en totas parts, encara que no fos ab la freqüència que la facilitat de
comunicacions ha portal en nostras temps^? La
qüestió es que, a travers dels temps y de las modas,
las dansas se conservan y que's restauran ara aplicantlas als trajos y costums del dia, sense perjudici
de ferho m é s pintoresch cn ocasió determinada,
servintse dc trajos d'altras èpocas, ab l'escusa de fer
una festa artística.
Y ara prou, que no sabria què m é s d i r h i .
LLUÍS B. N A D A L
Vich, 2 Abril 1904
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LA MISSA DEL «PAPA MARCELLO»
A L'IGI.ESIA DE SASTA MARIA DEL PI
EI dia 24 de Mars, festa del Beat Joseph O r i o l ,
se cantà en Tiglcsia de Santa Maria del Pi la missa
a sis veus de Palestrina, dita del «Papa Marcellu»,
per la Capella de Música que dirigeix el reverent
Masvidal.
L'execució d'aquesta obra, una de las mes importants de la polifonia vocal religiosa, ens sugereix una sèrie de consideracions que anem a exposar, guiats per nostre amor a la dretura y inspirantnos >cmpre en el Còdich de la Música religiosa de
nostre Sant Pare Pius X .
Es innegable y digne dc tota llohansa la bona
intenció que guià al reverent Masvidal a executaria
Missa del «Papa Marcello», deimstrantse aixis francament encaminat a la restauració tant desitjada.
Més, donada la manera d'esser actual de las Capellas de Música, constituhidas per elements arreplegadissos, disgregats, sens aquell contacte constant essencialment necessari pera fer bo'l conjunt, y
sobre tot sense educació prèvia al istil polifónich,
pera'l qual no senten pas gayrc inclinació, potser a
conseqüència de sas dificultats y de l'austera severitat que'l caracterisa y que tant fortament contrasta
ab l'istil dc las musòfuèbtt imperants; a conseqüència, donchs, de tots aquests defectes, totas las execucions que de dit istil s'intentin han de resultar
mitjanas, quan no dolentas del tot.
La fusió de las veus, l'arrodoniment total del
conjunt, s'arriban a lograr poquissimas vegadas y
sols en algun dels passatges cantats f/Viw. En quant
als forts, qui es capàs d'aturar als choristas acostumats a cantar WCÍ dc lluhiment y forsa? La qüestió
es abocar tot el bé de Déu de veu que posseheixen,
sens preocuparse gens ni mica dels companys de
corda, n i de que'ls sopranos siguin flachs y'ls c e n trals no se sentia.
Y ja que hem parlat dels sopranos, no podem
deixar de remarcar l'efecte esgarrifós que produheixen els homes cantant de falset. Crej'em que ja cs
hora de que'ls mestres de Capella's decideixin a
emplear exclusivament las veus de noy y desterrin
per complert las veus blancas artificials. Naturalment que l'empleu exclusiu de noys no es pas molt
c ó m o d o , p e r q u è implica la creació y ensenyansa
d'una nombrosa escolania que vingui a reforsar la

mitja dotzeneta de uoys cantors que a tot estirar
posseheixen avuy la majoria de las Capellas.
Altra observació s'ens acut també referent al
moviment en que acostuman a ésser portadas las
obras religiosas, polifònicas o no, antigas o modernas. Aquest moviment acostuma a esser moderat,
molt moderat, tant, que las obras quedan desfiguradas y aqucllas en que las veus treballan constantment en tessitura aguda, no's poden escoltar, produhint penible impressió, els esforsos impotents
dels cantors pera abastar y sostenir las notas agudas
cn un moviment que la major part de las vegadas
tindria d'esser doble viu de lo que's porta, donat el
caràcter de la composició.
En quant a las obras polifònicas dels sigles X V
y X V I , moltas d'cllas editadas sense indicacions de
cap mena, són executadas quasi sempre ab una
lentitut uniforme que arriba a engendrar monotonia y desdiu del caràcter de ditas obras, escritas en
general pera esser executadas a temps v i u , cosa que
salta a la vista a la lectura y examen dc las matcixas, encara que, com ja hem dit, estiguin editadas
sense indicacions.
Com a conseqüència de tot lo d i t , pot deduhirsen que, interinament no puguin millorarse las
condicions de las capellas, cosa que sols pot obtindres treballant molt y ab elements fixos, lo millor
fora que'ls mestres, desitjosos de que la restauració
de la música religiosa sigui un fet, procuressin
portar a cap dita restauració d'una manera gradual, comensant per executar composicions de
bon istil, antigas 0 modernas (que d'aquestas últimas n'hi ha fetas a posta pera esser executadas ab
tota mena d'elements), però fàcils, o tot lo més de
mitjana dificultat, fugint de la temptació d'executar
per ara grans obras polifònicas, plcnas d'esculls,
que sols poden evitarse ab elements que posscheixin las condicions oposadas als defectes que hem
fet ressortir. H i ha una bona part de públich y de
clero que, per ignorància o per haver sentit solament execucions defectuosas, senten abuniment
per l'istil polifónich, y fóra ben trist seguir donant
fonament a las sevas preocupacions.
FRANCESCH P U J O L
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ho feren d'una manera digna de llohansa; per lo
mateix, els aplaudiments ressonaren ab freqüència,
convertintse en una franca ovació al acabament
del Oclel.

CATALUNYA
Barcelona
Associació Wagneriana.—Las sessions del cicle
Beethoven han terminat creixent l'interès a cada
nova audició. S'executaren los trios quart, quint,
sisè y setè, ab l'adició de les Deu Variacions en sol
major, pera piano, violi y violoncel; la Sona.'a en
fa major, pera piano y*trompa, y ' l famós Seplimino,
prou aplaudit pel nostre públich en distintas ocasions. Devem afegir que'l trio en si hemol, op. i j ,
s'executà en duas audicions, susbtituhint la segona
vegada'l violi pel clarinet, puix son autor l'escriguè
pels dos instruments indistintament. Dels // /OÍ esmentats va endursen la palma lo selè, op. 97, conegut vulgarment per Trio del Arxiduch. Las bellesas
que tant abundan en ell, s'escoltan ab grandissima
fruició y transportan los nostres sentits a un món
ideal. Los senyors Domènech, Munncr y Dini donaren en la interpretació del mateix, novas provas
de son valer y recnlliren forts aplaudiments.
Lo dia 25 de Mars fórem invitats altra volta per
la pròpia societat ab motiu de l'audició Schubcrt.
Al proemi que llegi'l President, D. Joaquim Pena,
per cert forsa aplaudit, seguí l'execució del Qumiel
en «' benwl, op. 168, pera instruments de corda, y
X'Oclet, op. 166, pera dos violins, viola, violoncel,
contrabaix, trompa, clarinet y fagot. Las duasobras
s'han de considerar com de lo mès perfecte que
sortí de la ploma de Schubcrt. En ellas no s'hi troban aqucllas llargarias difusas que espatllan sovint
la majoria de composicions del mestre vienench. El
Quartet especialment, ab son Audanle sostennto d'un
alè bethoveuià, deixà en l'auditori una impressió de
las més fondas.
Per sa factura y per los elements de quc's composa, resulta VOdet una pàgina orquestal per demés
interessant. Ab lo sol recurs dc vuit instruments
presenta Schubert tals combinacions y produeix
tals efectes, que, a falta d'altres mèrits, l'aytal obra
se faria ja digna d'estudi; més las inspiradas frases
que enclou y l'excelent desenrotllament dels temas
li proporcionan atractiu igual al de son treball de
instrumentació. Dels sis temps de que's composa
l'obra, mereixen scnyalarse YAndante uu [wo mosso,
VScher^o y ' l temps final. Los concertistas senyors
Munner, Marcet, Esteva, D i n i , Valls, Richart, N'ori
y Sadurni, encarregats de l'execució de ditasobras.

A més dc les audicions esmentadas, la Wagneriana ha celebrat altras tres sessions de caràcter
més intim. La primera fou a càrrech del mestre
l'Enrich Morera, qui donà a conèixer en el piano
lo seu drama lírich Bniniselda, obra d'enlayrats
vols, que causà agradosa impressió en l'escullit
auditori y quina representació desitjem que no's
fassi esperar gayre; la segona sessió tingué per objecte l'estudi del drama wagnerià relacionat ab l'art
escènich, fet ab notable discerniment pel conegut
artista l'Adrià Gual, director del Teatre Intim ; y la
tercera, a càrrech del baríton senyor Puiggencr y
de la soprano senyoreta Mercè, comprengué l'execució d'alguns fragments de Haendel, Wagncr y
Charpentier, cantats en català.
Com se veu, l'activitat desplegada per l'o Associació Wagneriana •> mereix l'encoratjament de tots
els aymants de la bona música, puix a falta d'audicions públicas més importants com eran los grans
concerts que habitualment nos oferian las nostras
orquestas, las sessions de la Wagneriana sostenen
lo caliu sagrat del art del sòns, que, per la importància de nostra ciutat, voldriam veure altra volta
encès y per molta durada rcsplandent.
Concerts Sauer. — A la llarga corrua de pianistas extrangers que'ns han visitat desde uns tres
anys a n'aquesta part, devem afegirhi'ls noms de
la Clotilde Kleebirg y l'Kmil Sauer. Possehint els
dos qualitats equivalents, cl gros públich sols s'ha
interessat pel segon, giacias a la propaganda feia
per endavant y a la bona organisació de la claque,
que convertí en èxits fenomenals lo que no hauria
passat d'esser un succés d'eslime. No obstant els elogis que la premsa barcelonina ha dedicat al pianista
Sauer, nosaltres 110 l i podem pas reconèixer qualitats superiors a las de molts altres que l'han precedit. N i son estil pot compararse al d'en Risler y la
Girreno, ni son mecanismealcansa la perfecció del
d'en Rosenthal y d'en Planté. Més ja hem dit que
l'èxit obtingut ha sigut extraordinari y cal ferho
confiar. En Sauer es un pianista de forsa, pres en
el sentit literal de la paraula; la sonoritat del piano
creix fins als límits més extremats, y això, acompanvat de la seva pose estudiada, fa que'l públich quedi subjugat de primer entuvi. Si hem de reconèixer a n'en Sauer l i qualitat de la seva potencia y
del seu mecanisme brillant, no podem transigir ab
la seva interpretació encarcarada y fins falsa en bastants indrets.
Entre las interpretacions més desgraciadas cita-
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rera la 'Balada en sol menor de Chopin, aixis com la
Ma^eppa de Liszt trobàrem ésser l'obra en que mellor s'adaptavan las sevas facultats. La Sonata appassionata de Beethoven, que figurava en el mateix
programa, fou dita discretament, però sense superar a cap de las versions que recordem d'altres pianistas, tant de casa com forasters. En el segon concert, l'entusiasme del públich fou encara més
gran, essent las obras més celebradas la Sonata,
op. 35, de Chopin, y \z Sonata cn re major, original
del mateix Sauer, hont se revelà compositor seriós
y d i s t i n g i t . — J . S.
Societat Filarmònica.—Duas coucertistas nos
ha donat a conèixer en Crickboom en la darrera
sèrie de la FiL.rmónica, composta de quatre concerts: las senyoras Elsa Rüegger y Clotilde Kleeberg, violoncelista y pianista respectivament.
La Rüegger té un domini gran del violoncel,
juntaulse al seu mecanisme brillant y segur una
dicció pura. Aixó fa que interpreti d'una manera
exquisida una Sonata de Boccherini y's l l u h e i x i
igualment en una pessa de difícil execució com L a
Filense de Popper. Va pendre part en las duas p r i meras vetlladas, executant, entre altres fragments,
un concert de Lalo, un altre de Haydn, una suite de
L u l l y y l'Abenliéd de Schumaun.
La Klccberg es una pianista d'una mecànica
extraordinària que vens fàcilment totas las dificultats, p e r ó la seva manera de dir no'ns satisfà del
tot, puix la trobem un xich amanerada y faltada
d'expressió. Donà dos concerts. En l'últim tocà,
junt ab en Crikboom, la Sonata en do menor, pera
piano y violi, de Beethoven, que sortí immillorable.
Ens feu sentir, ademés, la Sonata, op. 31, n . " 3, de
Beethoven, Souvenir d'italie de Saint-Saens, las
Tessas de Fantasia y Arabesqne de Schumann, la
Sonata, op. 25, de Chopin, Les abeilles de Dubois,
y altres.
No cal dir que tant la Rüegger com la Kleeberg
foren molt aplaudidas, tenint d'executar algunas
composicions fóra de programa.
L'orquesta, dirigida per en C r i k b o o m , tocà la
Quinta Simfonia de Beethoven, quina execució resultà bon xich deficient, sens dubte a causa de la
falta d'ensaigs; lo poema simfónich Zorahayda, de
Svendsen (primera audició a Barcelona), de marcada tendència wagneriana; lo preludi del tercer
acte de Follet, d'en Granados, y altres fragments
de Haendel y Grieg. — R. V .
Societat Barcelonesa de Concerts.—Ab concurrència no molt nombrosa d o n à aquesta entitat,
que dirigeix lo mestre Goberna, son quart concert
a Novetats. El programa se composava del Quintet

en sol, de Mozart, Serenata de Haydn, Fuga y Aria
de Bach, Andante de Boely, Minuet ca re de Schubert, y Quintet, o p . 29, de Beethoven.
L'execució fou cuidada y complagué al auditori,
que aplaudí tots els n ú m e r o s del seriós programa,
fins a demanar la repetició d'alguns d'ells.
Círcol Musical Bohemi. — Aquesta simpàtica
institució ha demostrat, ab la composició de son
darrer programa, que no havia deixat d'apercibirse
de las uostras observacions formuladas al donar
compte de son concert de Febrer. Dedicat a la música de camera, omplían lo programa de referència
lo Quintet, op. 108, de Mozart, pera clarinet y instruments de corda, lo Q,uintet, op. 16, de Beethoven, pera oboè, clarinet, trompa, fagot y piano, y
la Serenata de Mozart, pera corda sola. L'elecció'
d'aytals obras mereix lo nostre aplaudiment, que
no escatimarem tampoch als fidels interpretes senyors C o r b e r ó , Sal, Prunell, Pla, Miralles y d e m é s
professors que composan el conjunt orquestal.
L'auditori escoltà ab forsa complacencia y
aplaudí al acabament de cada temps, insistint d'una
manera més marcada en los dos últims de la Serenata de Mozart, lo que motivà la seva repetició.
El dia que'ls bohemis disposin d'un lloch m é s
apropiat pera'ls seus concerts, creyem que l'efecte
dels cqnjunts guanyarà moltissim. No oblidin a
més lo consell que donava'l gran director Richter
als seus executants: « Q u a n veyeu marcat un piano,
toqueu pianissim; quant h i hagi un doble/>/),'toqueu de manera que no us arribin a s e n t i r . » Realment, els violins de l'altra tarda sonavan d'una
manera excessiva.
Concert Nadal.—Ab un programa notabilíssim
pel n ú m e r o y l'importància de las obras contingudas, donà'l jove pianista D . Joan Nadal, lo dia 7 de
Mars, en el Saló de Càtedras del Ateneu Barcelonès, un concert que deixà del tot satisfet al escullít
auditori que hi assistí. En Nadal, que's feya sentir
per primera volta davant d'un públich n o m b r ó s ,
pot molt ben enorgullirse de la prova, pels aplaudiments ab que fou festejat, y més encara per la simpatia y l'interés ab que l'escoltà l'inteligent auditori
fins al final de la sessió, no obstant lo avensat de
l'horà. Del programa recordem la Sonata, op. i c é ,
dc Beethoven, 'Papillons de Schuman, tres estudis
de Chopin, Variacions sobre un lema de Haendel de
Brahms, Escenaspopulars de Grieg, y altras composicions de no menos forsa, originals dels grans mestres pianístichs Bach, Weber y Liszt. En l'execució
de las referidas obras demostrà en Nadal possehir
envejables condicions de concertista, que melloraràn encara, seus dubte, ab l'estudi y la reflexió.
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Tant a n'ell com a son mestre en Vidiella, dirigim
a nostra coral enhorabona.
Chor infantil. — En l'« Associació Catalanista
del Poble Sech» vàrem tenir ocasió de sentir lo dia
de Sant Joseph lo « C h o r infantil», que dirigeix en
Francisco X . Pons. Ab bastanta justesa y afinació
cantaren las cansons s e g ü e n t s : Los Ires tambors. La
paslorela, L'hoslal de la Peyra, Los sohlals. Los f a drins de Sani Boy, L a filadora, Lo bon cassador y Los
Segadors.
/
Los tendres cantayres nieresqueren tota classe
dc felicitacions, aixis com lo seu director senyor
Pons, que s'ha e m p r é s tant plausible tasca. Sabem
que'l petit chor ha posat en estudi novas composicions originals, a una y més veus, que donarà a
conèixer en las audicions successivas.
Círcol Artístich de Sant Lluch. — En el local
d'aquest centre donaren lo dia 26 de Mars un concert de piano, violi y violoncel els intcligents artistas senyors Buxó ( T o m à s ) , López ( A n t o n i ) y
Rabcntós (Joseph). S'executaren en ell el trio en
50/ de Haydn y ' l Irio n . " i de Beethoven, a més de
la Sonata en fa major, de Grieg, pera violi y piano,
y altras composicions de Brahms y Chopin pera
piano sol, y de Godard, ü u n k l e r , Saint-Saèns y
Popper pera violoncel. Els joves y estudiosos artist.is se Iluhiren de debò y reberen al final de cada
pessa provas demostrativas de lo molt que aprecià
l'auditori son treball.
Novell Planter. — Aquest infantil y simpàtich
esbart cantayre, del qui ja'n parlàrem en nostra
REVISTA del mes de Febrer, té combinat lo programa dels concerts que donarà en lo mes de Maig
prop-vinent, y s ó n : lo dia 8, a Vilafranca del Penadés; lo 12, a Sitges; lo 15, a Vilanova y Geltrú;
lo 2 2 , a V i c h , y ' l 25 ( l ' e n d e m à ) a Ripoll.
En cada una d'aquestas poblacions los elements
entusiastas de la nostra música popular fan los deguts preparatius pera obsequiar al Novell Planter,
y , per lo que toca a Ripoll, se creu que serà possible queab l'Orfeó de Campdevànol se donga'l concert en los Claustres del Monastir, resultant la festa, si cap dirho, m é s patriòtica pel Uoch de la
audició.
Música sagrada. — El Butlletí Oficial Eclesiàstich d'aquest bisbat acaba de publicar la circular
del Emm. senyor Cardenal Casaiias referent a la
música sagrada. En ella's fa memòria dels decrets
formulats ja molt abans del Molu proprio del
SS. Pare Pius X , per la Sagrada Congregació de
Rites, reconeixent l'imperiosa necessitat de vetllar
per las bonàs audicions en la iglesia, desterrant de
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ella tota música profana. Si bé s'ha de procurar restablir en lloch preeminent el cant gregorià y també
el polifónich dels grans mestres dels sigles X V I v
X V I I , no vol dir això que's prohibeixi en absolut
las modernas produccions si eslàn escritas dintre'l
perfecte estil religiós y cap regust profà guardan. A
fi, donchs, d'evitar tota execució contraria al bon
sentit, v desitjant que sigui aviat un fet la implantació total en aquesta ciutat de las savias disposicions de SS., manifesta l'Emm. senyor Cardenal
que enviarà a Roma dos sacerdots ab motiu de las
solemnitats que alli's preparan pera commemorar lo
X I I I centenari del gloriós Pontifice Sant Gregori,
no dubtant que'Is ha d'esser de gran profit pera
acabar de perfeccionarse en l'estudi del cant gregorià. També pensa establir al Seminari Conciliar
lo pròxim curs, si no es possible abans, una Sdvla
Cantorum, que ademés del estudi del cant pla se
dediqui a la música polifònica en conformitat ab la
litúrgica.
En la mateixa circular ve compris lo nomenament, fet pel propi Cardenal Casanas, de la Comissió executiva encarregada de procurar y vetllar
dintre aquest Bisbat per la puresa del cant y música sagrada, que's composarà dels següents senyors:
President, doctor D. Jaume Dachs, degà del
Capítol Catedral; vocals, Rvnt. D . Miquel Ferrer,
mestre de capella de la Catedral; Rvnt. D. Joseph
Masvidal, mestre de capella del P i ; Rvnt. P. Agustí Mas, del Oratori de Sant Felip N e r i ; D. Joseph
Ribera, mestre de capella de Santa Agna; D. Joaquim Portas, mestre deBethlcm, y D. Lluís Millet,
mestre de capella de Sant Felip Neri; Secretari,
doctor D . Ramon Garriga, rector del Carme.
Las dificultats que's presentaràn de moment no
seràn pas fàcils de resoldre; però es de creure que
al servey de tant bona causa hi posarà tothom sou
bon desitj y sa voluntat ferma.
Capella de Música de Sant Felip Neri. — FI dia
15 del passat mes de Mars, ab motiu de la festa de
professió de la senyoreta Agna Rubió y Lluch en
l'iglesia del Convent del Bon Pastor, aquesta Capella cantà la gran missa del «Papa Marcello» de
Palestrina, Vent creator Spiritu (cant gregorià) y ' l
Te Denm de Cornellà.
A la tarde del mateix dia prengué part en la
festa artístich-literaria que las Escolas Pias de Sarrià celebraren en honor de Sant Tomàs d'Aquino,
durant la qual cantà Tu es 'Petrus, de Victoria; La
Mare de Déu y L a Mort del Escolà, de Nicolau, y ' l
Cm/o de la missa del «Papa Marcello», de Palestrina, il·lustrant quadros plàstichs representant l'acció
de las esmentadas cansons, dirigits pel distingit
artista Adrià Gual.

«4

REVISTA MUSICAL CATALANA

El dia dc Sant Joseph sc celebrà un solemne
Ofici a la parròquia de Santa Maria de las Corts,
durant el qual se canti la missa a sis veus del «Papa
Marcello», de Palcstrina, y durant l'Ofertori'l responsori Caügavernnt oculi m à , de Victoria.
Setmana Santa.— Acorapanvant las cerimonias
religiosas d'aquests dias, s'han donat en la majoria
de temples de la ciutat audicions de música sacra,
triada ab m é s o menys acert, perquè no tota la que
s'ha executat mereix el qualificatiu d'exemplar.
Per haverse publicat en el n ú m e r o dc Mars, ja
coneixen nostres lectors el programa de las composicions cantadas en la iglesia dels PP. dc Sant Felip
Neri per la Capella de Música del mateix Oratori;
a dita iglesia hi ha acudit un contingeut extraordinari de fidels, anyoradis de saborejar novament
els magnifichs responsoris de Palestrina y de Victoria y ' l famós Miserere d'Allegri, quinas escayentas frases de dolor y arrepentiment produeixen,
sentidasen la hora precisa del cap-vespre del Dijous
Sant, una impressió de congoixa y al mateix temps
de confortació ben difícil d'exteriorisar.
A la Parròquia de Sant Pere de las Puellas ha
predominat cl cant gregorià, alternat ab bellas pàginas del immortal Victoria, de Palestrina y Lotti,
y dels moderns autors Boycr y Mas y Serracant. A
ia funció de la Solelat, execució del Slabàt de
Donini.
De menys importància ha sigut l í música cantada a la parròquia del Pi, p e r q u è , exceptuant el
Tnnlum ergo de Victoria y VAve venim de Mozart,
s'ha pagat tribut en total als autors contemporanis.
Del mestre Rvnt. Masvidal s'estrenaren aquest any
alguns fragments del Stnbat Maíer.
Las Set paranlas de Haydn s'interpretaren a
Santa Agna y també a Sant Agusti, com ja es de
tradició. A aquesta darrera parròquia se cantà durant l'Hora Santa del dijous composicions de Rossini, Gounod y Wagner, de quina religiositat no
volem respondre.
A la Concepció, la capella que dirigeix el mestre Goberna va executar a la tarda del divendres
diferentas obras de Palestrina, Carissimi, Locatclli
(pregaria pera violoncel), Bach, Haendcl, Haydn,
Schumann y Goberna, que foren repetidas al vespre del mateix dia a la parròquia de Sant Miquel
del Port. Pel fet d'executarse aquest programa en
funció fóra del ritual litúrgich, no'ns mostrarem
pas gayre exigents. Potser convindria pera un altre
any més unitat d'estil.
A la Catedral se reservaren la publicació del
programa, mes per la mostra que'u sentirem el
divendres, creyem que tota la música plegada seria
d'un interès ben secondari.

Per lo que fa a las audicions de las demés Iglesias, ha regnat, en general, un eclecticisme no
gayre conforme ab la santetat dels dias. Las obras
de Rossini y de Dubois ( u n dels autors que més
privan avuy en nostras Capellas) han fet el major
gasto. Las pessas instrumentals s'han fet alternar
sense gens d'escrúpol ab las vocals, no faltanthi'ls
indispensables solos dc música cursi. jY no diem
res de las composicions de Schumann, Grieg y
Saint-Saens, quin esperit religiós seria difícil d'advertir esecutadas en altre lloch!
No es pas poca la íeyna que se li gira a la Comissió que acaba de nomenar el senyor Cardenal
pera esmenar tals esgarriadas. Creyem que l'any
vinent las audicions de Setmana Santa seràn tota
una altra cosa.
Blanes. — En el local de la Societat Oijeò de
Dianes tingué lloch el dia 13 de Mars, a la n i t ,
una vetllada artística en obsequi als socis, en quin
programa, a m é s de la part literària y dramàtica,
hi figuravan diferentas composicions a piano y armonium, y altras a càrrech de las seccions de senyoretas y homes de l'Orfeó.
Els professors en Emili Mestre y en Francisco
Brunet s'encarregaren de las composicions a piano
y armonium, deixantnos sentir \z Mai xa festival, de
Gounod; f . " ' Duo, de W i d o r ; Fantasia sobre un
motiu cèlebre de Gouuod, d& Lebeau, y Blanca (masurca de saló), de Brunet, executadas totas ab justesa y pulcritut, mereixent els honors de la repetició la darrera, original d'un dels executants, el
Sr. Brunet.
La part més interessant de la festa fou la en que
hi prengué part el chor.
La secció d'homes cantà Els Pescadors, de Clavé, per primera vegada, ab tota l'afinació y valentia degudas, vegentse obligats a rcpetirlos; De bon
mati, del propi autor; Lo pardal, cansó popular,
d'en Morera, també per primera vegada, y La pastoreta, cansó popular, d'en Vives; d e m o s t r a r e n
totas las excel·lents condicions de que està possehida aquesta secció.
La de senyoretas cantà per primera vegada la
Pregaria a la Verge del Remey, d'en Millet, y Las
rosellas ban partit, d'en Lamote dc Grignon, de delicadas y tendras melodias, que interpretaren ab el
sentiment y precisió que requereixen, havent de
repetirlas pera calmar l'ovació que'l públich els hi
tributà; també'ns feren sentir L a Verge bressant,
d'en César Franck, que mereix iguals elogis que
las anteriors.
Las duas seccions cantaren en conjunt VHimue
de la Senyera, música del mestre Brunet y lletra del
celebrat poeta blanench en Joaquim Ruyra y Oms,
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al comcnsament de la primera part, v el Brindis dtl
%hiii, d'en Mendclssohn, al final de la segona, abduas ja conegudas de nostre públich, que novament las ovacionà.
El tenor corista en Joaquim Pons y Albert cantà ab afinació y ben timbrada veu duas melodias
d'en Raurich y d'en Costa y Nogueras, acompanyadas al piano per l'Emili Mestre, que lambti d i rigí las composicions del chor, y a qui, per lo tant,
se deu bona part de l'èxit de la festa, que deixà a
tots els concurrents en extrem satisfets. — J. F. F.
Canet de Mar.—Un petit escamot aparegut fa
poch niés d'un any en la costa de llevant, ab lo
propòsit d'allistarse en la creuada artística que en
tots los indrets de la Pàtria s'aixeca pera darli glòria, es avuy una agrupació organisada que ostenta
honrosament lo nom

i'Oiftó

CaneUncb, y que se

sent ja prou aguerrida pera sortir a lluitar fóra dels
murs del poble de naixensl.
Lo diumenge 21 de l'ebrer anà TOz/fJ Cí/í/f/o/i/;
a Mataró pera donar un concerten el Casino «Nova
Constància», havent resultat la festa un verdader
aconteixement artistich, del que n'han fet ressenyas, per demés laudatorias, alguns periòdtchs de
la capital y tots els que's publican a la ciutat y comarca mataronina.
Los excursionistas tornaicn a Cnnet ostentant
en sa preciosa senyera una rica corbata, ofrena de
la Societat « N o v a C o n s t à n c i a » , y trofeu commemoratiu del t r i o m f obtingut pel novell Orfeó en sa
primera sortida. Amunt sempre, y sia tot pera glòria de la Pàtria, glòria que reflecta en lo front dels
bons fills que saben dignificaria y enaltiria.—J. G .

CORRESPONDENC1AS
B E R L Í N . — « T r e s foren tres las òperas novas»...
encara que no ab idènlich grau de qualitat primordial, com las tres fillas del q ü e n i o . l.a que més s'acosta a n'aquestas, per mancansa de bondat, segons
contan els crítichs, es la de Pfitzner, estrenada a
Munich y intitulada L a rosa del jardi d'amor. Diuen
que l'argument no es gayre musicablc. Se tracta
d'una faula romàntica que oscila entre llegenda
fantàstica y q ü e n t o de fadas, ahont no hi ha fonament lògich d'acció n i simbolisme adequat; y això
v'l poch acert del compositor han donat marge al
fracàs. A pesar de lo qual, segons fa constar una
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Revista, sort! un personatge a las taulas al final de
la representació, pera fer saber al públich que s'enteraria del íxit al autor ausent (!).
L'estreno segon ha pertocat a Weimar. y l'ha
constituhit la òpera liudha, de Max Vogrich. home
d'extensos coneixements y sòlida educació musical,
autor d'altras dugas, executadas anteriorment y
tituladas Wanda l'una y L o rey A r l u r l'altra. Res
ho demostra més que l'haverse atrevit a tractar un
lema evitat fins ara pels seus confrares com lo de la
gènessis del Budhisme. liassantse ell mateix un llibret que diuen resulta interessant tant pel treball
literari com per l'històrich. La música fou, en general, ben acceptada, y's fan especialment elogis del segon acte, del acte-pròlech, y del quart y Snal.
Anmarei es el títol del tercer estreno, òpera en
tres actes, ab música de Kulcnkampf, molt ben rebuda pel públich de Cassel. L'acció la constitueix
un epissodi de la historia de la Pomerania, cap a
fins del sigle XV, y resulta atractiva: la partitura revela una mà segura de músich experimentat y entès
en lo treball contrapuntistich jr temàtich. Tota ella
té ayie modern, es adequada al text y situacions, y
defuig d'efectismes enganyosos, donant a la massa
coral una sòbria intervenció. Los cartells d'altres
teatres dlràn en definitiva si la nova òpera està destinada a fer fortuna.
D'aquí sols pot mencionarse, per recort, la reprise
de la òpera de Marschncr. L o Templari y la Juevc,
que feya uns vint anys que no s'havia tornat a sentir. Ni es probable que se senti gayre més, perquè,
pesi al arreglo que ha sofert y a las múltiples innegables bellesas que conté, se ressent un bon xich del
seu llarch temps d'existencia arreconada.
Lo novè concert de la Filarmònica oferí la particularitat de no contenir cap número de solista, com
es tradicional en tots los demés programas, a causa
d'un contratemps ocorregut al violoncelista que hi
havia de pendre part. Y, no obstant, quedà ben demostrat que no es necessari presentar una notabililat en cada sessió pera donarhi atractiu; perquè justament el públich ne sort! agradat com mav dc la
Interpretació donada a las variacions de Brahms
sobre'l tema del choral S a n i Antoni, overtura d ' £ u ryanthe, simfonia en re menor, y sobre tot lo poema
de Strauss .li*is parlà Zaralhuslra, que fou immillorablement interpretat.
Interessant fou també, per las obras estrenadas,
lo concert organisat per F. Neisser, Director de la
Filarmònica de Wassa. Ademés de dugas composicions propias pera orquesta de corda, d'ayre popular finlandès, va fer conèixer la Uvcrlura marcial, de
Jàrnefclt. obra sòlida, clara y ben construïda, rica y
original de sonoritats; y la F i n l à n d i a , de Sibelius,
d'una amplitut de linias y una elevació de pensament que impressiona de debò y causa efecte de
durada.
Las donadas a conèixer de J. Major er; lo concert
de la Filarmònica de Leipzig: un Concerto de violoncel y una sinfonia en f a sostingut menor, són d'ex-
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tensió, a la que no corresponen de bon tros ni l'importancia n i Timerès que desperlan; interès que tampoch logràconseguiren lo graudesi'jableen Hammer,
lo Director de Lausanne, ab sos tres concerts donats
a la Sala Beethoven, a causa de la deficiència dels solisias, a pesar de ser ell un director d'intel·ligència, de
temperament y de competència innegable.
La Capella Real, obligada a interrompre'ls seus
treballs a causa de la habilitació del local de l'Opera,
els prengué ab la seva sèptima vetllada simfònica. En
la mateixa setmana feu sentir el chor filarmònich la
missa en si menor, de Bach. una de las composicions
més complicadas de tota la literatura musical y que
més condicions exigeixen per part dels executanls.
obra popular a Berlin, ab la que la citada institució
va fonamentar son actual prestigi. Y, finalment,
pochs dias després tancà la Filarmònica la seva sèrie d'actuals concerts, baix la direcció de Nikisch,
ab lo setè, en que hi foren estrenats quatre Lieder
de l'Eugeni d'Albert, pera soprano y orquesta, ben
rebuts del públich, especialment VHimne mitjeval a
Venus.

En lo propi dia concertaren dos associacionschorals d'homes: la dels antichs deixebles de la Ba
sílica y l'intitulat «Deutsche Weise». Cal recordar, a
més d'aquestas audicions: la del chor de la Basílica
real

Crucifixus, de L o t t i ; motet J e s ú s , alegria meva,

de Bach; Psalm 4 3 , de Mendelssohn; un motet de
R. Succo, y VPsalm del mali del diumenge,

de M .

Bruch); la de la Societat Acadèmica de cant (duas
cansons populars de Brahms, L a vall d'Espingo. de
Reinthaler, y Heini de Steier, d'Engelsbergí; la de la
« U n i ó de Professors de cant» (estreno de tres chors
de F. Hummel, ops. 88 a 90. de ben poch valor, y
Del Rhin, de Max Bruch); y la del oratori de Hàndel
Judas Svíacabeu, donada en la Singakadcmie baix la
direcció de'n G. Schumann.
En lo concert donat el dia següent en lo local
d'aquesta última Institució per la pianista Wanda
Tie Trzaska, s'hi estrenà L o plany de Nausikaa. tercera part dels Viatges d'Ulisses, pera orquesta, d'en
Boehe, y ' l Concert pera piano en si menor, de B.
Stavenhagen. qui actuà de director. Abduas novetats són apreciables y foren ben acullidas.
Deuen ser citadas especialment entre las moltas
sessions de música di camera: \a del q u a r t e t o S c h ó r g ,
de Brussclis (quintet de C. Franck. quartet de corda
de Glazounow, la menor, op. 64, y estreno del de Dittersdorf. en mibemoll); la del conjunt Grünfeld (quintet de piano en nu, de Sinding, v un deliciós Z)J;W/;menlo. de Mozart. pera quartet de corda, contrabaix
y dos trompas); la de l'Associació Hollaenden'estreno
del quartet de corda op. 19 de Lalo, no gayre trascendental, y quintets de Mozart y Brahms, lo segon
ab piano 1; las de l'agrupació Dessau, del « T r i o moscovita» (trio peia piano en l a meíio;-, de Tschaikowssky); del Quartet Waldemar-Meyer (estreno del
quintet ab piano, op. 45. de D. Martucci), y del de
G. Schumann (1.* audició del quartet ab piano en
do menor, op. 41, de Robert Kahn, que no desme-

reix de las anà'logas anteriors del propri autor; idem
idem en f a menor, op. 35, del director); y las recitals de violf y piano, de J. Joachim y E. d'Albert
(sonatas de Beethoven y Brahms) y d'Ossip Schnir,
Ein y E. Behm (estrenos de la sonata op. 4, de
L. Schmidt, y d'una Ciaconne de la sonata op. 43 de
Max Reger, obra esplèndida, concebuda ab grandiositat) Aquesta última fou feta sentir complerta uns
dias després pel violinista Rulstrhóm; y, en la Sala
Beethoven, Schnabel y llekking oferiren las p r i m i cias d'una sonata pera violoncel y piano, de Bachmaninow, la qual obtingué simpàlich aculliment.
Res de notable pot senyalarse en música de cant.
Encara que las manifestacions n'hagin sigut abundosas, no hi ha novas aparicions a fer ressaltar. Las
de més èxit han estat la sessió de la Staegmann en
la Singakademie y la de Leo Gollanie a la sala
Bechstein.
Quedis la majoria de sessions de piano sense
consignar, perquè son excessiu n ú m e r o fa sols interessants las que acusan la personalitat d'algun artista
eminent o las que ofereixen novetats dignas de menció. Al primer agrupament pertanyen las d'E. d'Albert ab sa vetllada Chopin-Liszt. Rissler, Godowvky,
— qui interpreta Chopin d'una manera meravellosament poètica, — Arthur Schnabel. y la del pianista
inglès Ed. Borwick, a las que poden acoblarshi las
dels menys coneguts Ric, Buhlig y Max Pauer.
Lo programa definitiu dels festivals de Bayreuth
pera aquest any es quelcom diferent de lo que ha
anunciat la premsa d'aqui. Las audicions seguiràn el
següent ordre: dos cicles ( T a n n h à u s e r , P a r s i f a l y
Anell) del 22 al 38 de Juliol, y del 14 al 20 d'Agosi
[ A n e l l , T a n n h à u s e r y P a r s i f a l ) . Lo 31 de Juliol y ' l
1 " d'Agost, P a r s i f a l y T a n n h à u s e r ; 4 y 5, T a n n hàuser y P a r s i f a l ; 1: y l ï , P a r s i f a l y T a n n h à u s e r ;

y'ls dias 7 y 8, dos representacions ahilladas del P a r s i f a l . — R.

B R Ü S S E L A S . — La massa choral de la Escola
de Música de Sant Josse-ten-Noodc-Schaerbeek, que
tantas vegadas hem tingut ocasió d'aplaudir (sobre
tot quan ens cantà las Beatituls y la Psyché. de C é sar Franck), baix la direcció del mestre Hubeni,
director de la mateixa, y ab el concurs de l'orqucsta
dels concerts Isaye, acaba de convidarnos a un nou
concert. S'ha executat, p * i comensar, una Cantata
del mestre Iluberll; VAndromide, del malaguanyat
Lekeu, que no havia sigut may executat en públich;
duas Rondes infanlines, de lacques Dalcroze; BW-

gliol. de Grieg, y'l final del primer acie del P a r s i f a l .
Com sempre, els quatrecents coristas de l'esmentada escola ho han fet molt bé.
Y ja que tractem d'aquesta escola, no deixaré
perdre l'ocasió que se'm presenta pera parlar del
meu mestre, M. Huberti, director de la mateixa.
Aquest (professor del Conservatori d'aquesta capital y actualment President de la secció de Bellas
Arts de l'Academia de Bèlgica), ab en Tinel (també
professor d'aquest Conservatori), Jean Blockx (direc-

BUTLLETÍ DEL .ORFEÓ CATALÀ»
tor del Conservatori d'Anvers), etc., es aqui avuy
dia. una de las figuras musicals més importants. Ks
deixeble d'en Fétis, però ni té moltas de las manias
que caracterisavan al savi fundador del Conservatori
de Brusselas, ni s'ha permès may cl capritxo, com ho
havia fet el seu mestre, de voler corretgir las Simfonias de Beethoven!... Es un músich insiruit, d'idras
amplas y elevadas. Ha format ja deixebles (en Gilson
y en Rasse, per exemple), que han fet parlar d'ells y
que són ja músichs que, com el seu mestre, saben
l'ojici ( n o tots els que escriuen música'l coneixen).
L'Isaye ens ha fel conèixer, en son últim Concert, a dos anistas desconeguts fins ara del públich
d'aqui. En Steinbach, director del Conservatori de
Colònia, y la senyora Lula iMvsz-Gmeiner. Lo p r i mer ha dirigit d'una manera original y de memòria,
com iots els capell-meislers alemanys, la Simfonia
en do menor, de Brahms 'un autor que no ha lograt
may c o m m ò u r e m ) , l'obertura n.° a, de Leonore; la
Gavota d'Idoménée, l'opera olvidada de Mozart, y
l'obertura de T o n n h à u s e r La senyor Mysz-Gmeiner
ha cantat, també molt bé, l'aria de la Clémence de
Tilns, de Mozart, y alguns lieders de Schubcrt y de
Schumann. Aquestsdos anistas han sigut aqui molt
ben rebuts.
En Joachim ens està donant, en lo Cercle Artístich (en la mateixa salaahont hem sentit ja tant grans
anistas y ahont hem també admirat tantas vegadas
las obras d'en Meunier, Franz Courtens, etc), la
friolera de tots els Quartetos de Beethoven! Ja'ls havíam sentit tots, o quasi tots, fa "dos o tres anys,
executats maravellosament, ab gran serietat y conciencia, pel Quarteto Schórg. Ab quina satisfacció'ls
tornem ara a sentir! Ja deya jo algun dia, aqui mateix, que no crech en las descripcions liierarias d'una
obra musical. Avuy afegiré que no crech tampoch
en las ressenyas de cenas execucions musicals. Per
lo tant, no exiranyin els meus benvolguts y molt
indulgents lectors que no provi de trencarme'l cap,
en honor seu, pera trobar algunas frases que pugui
ferlos compendre, més o menos exactament, com
toca'l «Quarteto Joachim». Confesso ab tota la meva
ingenuïtat que no'm sento capà^ de ferho. Me contentaré, donchs, escrivint que en Joachim y els seus
companys ( M M . Halir,—aquest ja l'hem sentit mollas
vegadas en los concerts Isaye, — W i n h y Haussman) han tocat los maravellosos Quartets esmentats... com ja podem suposar! Lo que si afegiré es
que en Joachim no pen, decididament: al contrari,
sembla que ho fa encara millor, si es possible, que
l'última vegada que'l vaig sentir aqui, o a la Grande
Harmònic.

En Dupuis ha comensat l'últim Concert Popular, executant, per primera vegada, una FamasiaSimfonia en la menor, d'en F. Rasse, un pelil belge
que ja he tingut altras vegadas ocasió d'aplaudir, no
solament com compositor, sinó també com director
d'orquesta. Aquesta obra, ben pensada, ben escrita,
ben orquestada y molt ben executada, ha sigut moll
aplaudida. T a m b é hem sentit en aquest concert la
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Simfonia en do majer, d'en Paul Dukas y l'obertura
de üwendoline. de Chabner. Lo solista del dia eia
en aquest concert M . Hofmann. Deixeble de Rubinstein, murmuravan els aficionats, ab certa enveja
barrejadad'ignocenta admiració. Confessoqueaixò'm
té molt, però molt sense cuidado! Aquest pianista
ha executat el quan concert de Rubinstein, un ,Vocturn, dos Estudis y'\ Scher^o en si menor de Chopin.

Y, ara, fins el més que ve, — X .
M A D R I D . — I a febre musical ha cedit al lerminar el mes de Mars. S'ha tancat el Teatre Real, quina
temporada, en quant a novetats y imponancía de
repertori, ha sigut de las més magres que's rrgistran
de molts anys a n'aquesta part. La «Oiquesta sinfònica de Madrid» ha complert també'l compromís de
sos concerts d'abonament, sense haver atret gran
gentada, encara que sos programas hagin sigut renovats constantmeni; més ja vaig fer consiar rn la
meva correspondència anterior que las execucions
no eran de lo més perfecte, siga degut a la falta d'ensaigs o a la poch enèrgica batuta de son diiector.
Las obras quc'ns donà a conèixer la novella societat
orquestal en els darrers concerts foren: Sakunlata,
de Goldmaik, y Penlhesilea, del mateix, duas pàginas interessants per sa forsa descriptiva y colorit;
4.' y 5.' simfonias de Tschaikowsky, ben apreciadas
pel públich; Oreriura romàntica, de Thuille, de factura moderna y tendència wagneriana: Gran marxa
fesíivat. de Wagner, d'escàs relleu, y el poema Uttava. de Smetana, que agradà extraordinàriament.
A la Filarmònica hem assistit a quatre sessions
de perdurable memòria. Dos grans anistas, l'Ysaye
y en Pugno, han tocat en ellas maravellosament Us
sonatas més hermosas que han escrit pera violi y
piano B.ich, Mozart, Beethoven, Franck y Fauré.
En l'interpretació d'ellas no hem sabut què admirar
més, si la perfecta tècnica dels mestres o bé'l profon
sentiment dels anistas. Las audicions del «Cuaneto
Francès» han seguit mantenint tol l'interès. A més
del estreno del Quartet en re menor, original del
jove y intel·ligent músich Conradodel Campo, obra
quelcom desigual, però ab qualitats que la fan valer
y estimar, ens han donat a conèixer els estudiosos
quanclistas madrilenys, ab la coopi ració del notable
pianista Bonet, el Quintet de Sindíng, de caràcter
ben personal, el Quintet en ta de Dvorak, una de las
obras més populars y més apreciadas del celebrat
compositor txech, y el Quartet en si bemol de Suk.
que causà molt bona impressió. Han alternat ab
aquestas novas composicions una Suite en JI menor
de Bach, pera flauta y corda, y tres quartets de Beethoven, pàginas insuperables de bellesa. No cal dir
que la execució d'aquestas obras valgué a sos interpretadors una llarga sèrie d'ovacions
El mestre Vives acaba d'obtindre un èxit dels més
llegitims en la Zarzuela, ab las representacions de la
seva nova producció Bohemios, lletra de Perrin y
Palacios. La partitura es excel·lent, havent sigut j u dicada per la premsa madrilenya com de lo mellor
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que ha escrit el celebrat mestre català. Que siga
l'enhorabona.
No deixaré la ploma sense donar compte abans als
lectors de la REVISTA MUSICAL del important programa que'l senyor bisbe de Madrid-Alcalà va disposar pera ésser cantat en la Catedral durant els oficis de Setmana Santa, ab l'avinensa del Director de
la Capella Isidoriana, D. Joan Asensio Roca, y d'alguns Pares Benedictins que han vingut expressament de Silos pera la direcció del cant gregorià.
Faré sols referència de las composicions polifònicas,
que han sigut triadas ab cabal acert. Lo Diumenge
de Rams se cantà al Prefaci, Sanclus y Benediclus a
4 veus, atrlbuit a Sant Francisco de Borja; a la distribució de Palmas, l'antifona P u e r i Hebrcsorum
peslimenla a 4 veus, de Victoria, y al ofici la >5V/issa
en s i bemoll (op. 71, a 5 veus), de Miquel Haller, ab
el P a s s i ó segons S a n i íV/a/eu, de Victoria. El Dimecres a la tarde, LamenUcions, de J. Strubel (contemporani), chor a 4 veus, alternant ab el cant gregorià, nou

Responsoris de

Victoria,

tins de Solesmes. En els capítols l l i , I V y V , els
més importants de l'obra, tracta dels elements gràfichs del cant, dels clements d'execució, y de la
execució de las diversas formas del cant litúrgich,
ab reglas y advertencías referents al moviment.
L'obra del Pare Clop, molt concisa, es molt
útil com a manual pràctich, p e r q u è , com ja hem
dit, tanca cn molt curta extensió un bon cabal de
reglas que en altras obras, tractant de la mateixa
matèria, se troban espargidas en nombrosos capítols.
,
Potser el Parc Clop ha sacrificat un xich la
claretat a la concisió, ja que, a nostre entendre, els
que del cant gregorià no'n sàpigan res, trobaran a
faltar aclaracions que farian l'obra molt més extensa. E m p e r ò , pera'Is iniciats l'obra serà sumament
útil, considerada, com ja hem dit, com a manual
pràctich.

Benediclus de

J. Ginés Pérez, Chrislus faclus est de Comes, y 5 \ / í serere, a 9 veus, en doschors, de G. Allegri. El Dijous
al mati, i \ í i s s a (dita del «Papa Marcello») de Palestrina, y'l motet Pan^e/JH^UJ de Victoria. El Divendres, els Improperis de Victoria, a 4 veus, alternant
ab el cant gregorià. El Diumenge de Resurrecció,
ï M i s s a festiva en f a major (op. 47 a 6 veus), de Lluis

Ebner (contemporani) y Al·leluia, a 8 veus, en dos
chors, de Volclcmar Leisring.
El cant gregorià estava encomenat a la Capella
de la Catedral y als deixebles del Seminari de Madrid-Alcalà. La polifonia a càrrech de la Capella
Isidoriana, composta de 65 veus.
Ab semblant programa la Catedral de Madrid
s'ha posat al nivell de las més importants en el món
catòlich. Quan podràn dir lo mateix els barcelonins
de la seva Seu? — C.

Lo cant dels Aucellets. — Sardana pera piano, d'en
Joseph M . ' Ventura.—Joan Ayné, edilor.
La casa Ayné acaba de publicar una altra dc las
Sardanas del vell Pep, el més fecon y característich
compositor d'aquest género de balls, un dels tnés
tipichs de nostra terra. Lo toch d'oració, Catüs del
avi, Un esmolet vell, Per tu ploro. Ahont són las
oquelas, A Montserrat, y tantas y tantas sardanas
nascudas de la inspiració sempre fresca y plena de
sabor de la terra, posan a n'en Ventura a la capdevantera dels compositors de sardanas, y senyalan
cl camí que deuen seguir els que avuy en dia conreuan aquest g è n e r o .
Lo caut dels Aucellets, quin tema principal es la
cançó popular d'aquest nom, tant coneguda, es
una de las m é s xamosas. Es de doldre que la transcripció peta piano 110 hagi estat feta per una mà
més experta.
Al Cel Blau, lletra del Rvnt. P. Lluis M . " Valls,
música del mestre Lluis M i l l e t . — Se veu en
La Hormiga de Oro.

NOTAS B1BL10GRAFICAS
Breve método del Canto Gregoriano, arreglado por
Fray Eusebio Clop de Sornieres, dc los Frailcs
Menores, definidor de la Prov. de S. Dionisio
en Francia. — Desetíè, Lefehvre y C — T o i i r n a i ,
1904.
El Pare Clop, que en l'illa de Mallorca acaba
de fer una activa y profitosa campanya pera la
restauració del cant lilúrgich, ha donat a ia estampa, com a complement de la seva obra, cl llibret
que motiva aquestas ratllas. En una quarenteua de
pàginas ens dona las principals reglas dc bona execució del cant gregorià reconstituint pels Benedic-

L'Oratori Parvo de Sant Felip Neri acaba de
publicar aquesta nova cansó espiritual d'en Lluis
Millet, p r ò p i a , com las anteriorment publicadas,
pera ésser cantada cn las funcions cxtra-litúrgicas
en las que's permet l'ús de la llengua vulgar.
La Educación Musical, por Albcrto Lavignac, profesor de Harmonia del Conservatorio de París.
— Traducción autorizada por cl autor, hecha
sobre la tercera edicióa francesa por Felipe
Pedrcll. — Gustava G i l i , editor. — Barcelona,
1904.

Diu el savi mestre Pedrell, en el prólecb que
com a traductor estampa al comcnsament de l'obra

B U T L L K T l DEL «ORFEÓ CATALA»
d'cn Lavignac: « P r o d u c t e de larga experiència y
Je profundes conuciniientos profesionalcs es el
volumen L'Educalion Musicak, algo asi cotno una
guia para dcsarrolhtr co scntiJo cl inis artistico
posiblc las facultades del alumno. El capitulo p r i mero, Coiisiíleraciotits sobre la Educación miMcal, es
un modeli) dc pedagogia que deberian aprcnder de
memòria todos los cncarg.idos dc dcsarrollar eo un
cerebro ínfíintí] las primeras nocioncs dc im arte
tan humano como cl de la música. Dc matèria en
matèria, instruye al alumne acerca del estudio dc
los instrumentes, de la pràctica especial del canto
y de los diversos conocimientos necesarios à los
compositores, sin olvidar los literàries (les estetices principalmente), cemo complemento indispensable de a q u é l l e s » .
Després d'aquest judici d'en Pedrcll, poca cosa
ens resta a dir respecte de l'obra, com ne sia pera
ponderar l'exquisida amenitat que l'avalora, circumstancia molt remarcable y ne gayre comú en
ebras d'aquest g è n e r e . Aquesla's llegeix ab gust, y
las planas van passant sens adonarsen, encisat l'esperit y la pensa per la prefeiulitat d'observació, la
gràcia d'istil y l'atractiu del gran nombre d'anècdotas y simils de tota mena que l'autor intercala ab
una tnssa tinissima.
En Pedrcll ab la traducció d'aquesta obra ha
sapigut assimilàrsen tant bé l'esperit, que las qualitats del original restan integras.
La secció dc bibliografia didàctica y històrica
continguda en cl capítol V ha sigut enriquida per
en Pcdrell ab ben nombre d'ebras d'autors espanyols.
Cansons originals de C. Karr, pera cant y piano»
lletra d'Apelcs Mestres.
Van publicadas las s e g ü e n t s : Las Arauyas, Ncn.VOH, L a mori del Rossinyol y Las Animns, essent la
qualitat distintiva de tolas ellas una melodia fresca,
inspirada y dc cayent popular. Las Arauyns y L a
mori del Rossinyol s ó n , a nostre parer, las més ben
sentidas, d'una expressió delicada y agermanada
per complert ab la lletra. L'armenísació de Las
Arauyas es ben correcta y escayenta; ne es aixis en
U de las d e m é s , en que s'hi notan incorreccions
que són de doldre, perquè perjudic.in a la melodia. De teta manera, es ben digna d'encoratjament
la publicació d'ebras com las que ressenyem, que
ajudin a acabar de desterrar dels salons las carrinclouerias italianas o italianisadas.
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burgisihes· Concert n.' 2 (Steinbach), pera instruments de vent, fusta y corda. —Sínigaglia: Kon^erlEludc, pera qii.-met de corda. — Berliez: Marche
Hongroise, Ballet des Syl(<hes, Meiiuet des Follets
(fragments de la Damiuu iò de Faust), pera orquesta.
Aquestas partituras venen a augmentar la grossa
sèrie de las ja publicadas per la casa Eulenburg,
comprenent obras cherals, simfonias, oberturas,
concerts, música di camera, e t c , tot.is en petit format 8 . u , molt pràctic.is pera estudi y a preus
reduils. Estàn molt ben editadas, essent molt claras malgrat la petitesa de la notació.
Comunicacions de la Casa editorial Breitkopi et
Hürtel, de LHMg.
S'ha publicat el n.° 77 de • Mitteilungen der
Musikalienhandliing Breitkepf cl Hartel», que's
pot adquirir gratis en tots els magatzems de música. En la portada hi ha un lelrat de l e n u c c i o
Busoní, figurant en el text una Memòria d'en Otlp
Taubmann donant la significació d'en Buseni com
a ceiupesiter. Sobre las grans col lecciens d'ebras
desde Palestrina lins a Berliez, ha sortit un reduhít
y bonich catàlech baix el titel de Los Grans Mestres. Louis Kée senyala la capacitat y'ls èxits de
llennanu Gradener al davant de lots com a creador
de las obras de música di camera. Conté també
varis besqueigs dedicats a las obras de R. Barlh,
Karl von Ferfall y H . Schanucnka. D'ebras histórich-inusicals se senyalan principalment el Registre
lemàticb dc las obras de Gtuck, de Wotqucnnc; la
5iw<i/(i de Camera, de Job. Rosenmüller ; Còdichs de
Tritttitr, etc. Sobre la qüestió del Molu proprio de
Pius X referent at cant gregorià, s'anuncia'l treball
de Gevaert sobre VOrigen del Caní i'JgUsia romà,
traducció alemana de Hugo Riemann. Piguran també en el llibret dc referència neticias sobre composicions musicals aparegudas o próximas a publicarse, donant el total idea de la importància editorial
de la casa Breilkopf et Hartel.
FRAN. P.

PUBLICACIONS REBLÍ DAS
S i g n a l e f ü r JieMusikatische Well (Senyal pera'l món

Edició de petitas partitnras. — Ernsl Eulenburg, de
Leip-Jg.

musical). (Leipzig: Kevista; minimum de òoa 70 números anyals.)
Núm. 18. i."M»rs 1904.

Hem rebut las següents partitnras, darrerament
publicadas per la casa Eulenburg: B a d i : Branden-

M a j o r y menor (nulrida critica de concerts).—(Vera.

Dr. A. Heuss L *Amén de Dresdet en to primer temps
de la tSinfonia de la Reformat, de Mendelssohn. I . —

REVISTA MUSICAL CATALANA
— Concert ( i n f o r m i c i ó ) . — Novetals. — l-'oyer (misce-

Núm. 13, 27 Mars 1904.

lànea).
Núm. 19-20, 9 Mars.

La Correspondance de Heethoven. I I . de Curzon.—
L'Orfeó de Monteverdi. René de Castera. — Crònicas,

Dr. A. Heuss. L'tAinen de Dresde. etc. I I . — O05
ucreacioni* a Mònaco. (Critica de l·lramuy Tisbé, drama musical cn 2 actes, de Ed. Trémisot, y de lleléne,

Correspondencias, etc.

poema lirich en un acte, deSaint-Saiins).—Joan Strauss,
pare. — Major y menor. — Òpera. — Concert. — Novetats.
— Foyer.
Núm. 21-22, 16 Mars.

Or. T . Kroyer: Crítica de la òpera romàntica en 2
actes, de J. Pfitzner, Die fít'se vurn Liebesgarlen (La

rosa del jardí d'amor).—V. Ledercr. Id. Id., de G. Reich.
Das Jdgerhaus (La casa de monteria). — G. Niemann.
Nova música bohèmia pera piano. — Major y menor. —
Òpera. — Concert. — Novetats. — hoyer.

Musikalleches Wochenblalt (Setmanari musical).—
(Leipzig), any 35. Articles de fondo.
Núm. 10, 3 Mars 1904.
Drels d'execució. —Sobre la creació d'una Biblioteca
nacional. — J . Kubelik (biogratia y retrat).
Núm. 11, 10 de Mars.
Drets d'execució. —Comunicacions sobre la percepció
d'aquests.
Núm. 12,17 Mars.
J. Langenbeck. Equacions d'acorts 1.
Núm. 13, 24 Mars.
J. Langenbeck. Equacions d'acaris (continuació). —
Drels d'execució.
Los quatre números contenen, ademés, las habituals
y nulridíssimas seccions. Dietari musical (concerts y
òperas del mes). — Informació. —Nolicias breus de Concerts. — Prngramas. — Arlistas contractats. — Bibliografia. — Miscelànea. — Criticas bibliogràficas. — Anuncis.

Boletin de la Unión Musical de Barcelona.
Núm. 6, i5 Mars 1904.
Luchando por la existència. 11, por J. Gilabert.—
Conciertos. Ayerbe.—Dislingamos. F. Ferrer. Etc.

Le Courrier Musical (París).
Núm. 5, i / ' M a r s 1904.
Un moment musical: Noies sur l'ari de Claude Debussy.
L. de la Laurencie. —Z,es «Sons in/iírieurs* et Ics Théories de Sí. Ilugu Hiemann (suile). J. Marnold. — i a successíon de Heethoven.—Crítica, Correspondencias, Informació, etc.
Núm. 6, i5 Mars 1904.
Un moment musical: Notes sur l'art de Claude Debussy
(suite). L. de la Laurencie.—/-« «5on> in/i'rieurs* et les
Théories de M. Ilugo Riemann (suite). J. Marnold.
—Crítica, Correspondencias, Informació, etc.

Le Gulde Musical (Bruxclles).
Núm. 10, 6 Mars 1904.
Poilesel musiciens de l'epopce napoleonienne (suite et
fin). H. Ymbert. — A la Sociélé des Auteurs dramàtiques.

Robert Sand. —Crònicas, Correspondencias, elc.
Núm. 11,13 Mars 1904.
De Música. G. Iloudard.— W'allher van der Volgerveide. May de Rudder. —CAopín etO. Sam/.—Crònicas,
Correspondencias, etc.
Núm. 12, 20 Mars 1904.
Wallher von der Volgerveide (suite el fin). May de
Rudder.—/.ayi//e de Rolland. Iragédie musicale en quatre
actes, de llenri Kabaud. H. Ymberl.—Du ridicule à l'odieux. R. S. — Crònicas, Correspondencias, etc.

La Tribune de Saint-Gervals.— Bulletin Mensual de
la Schoia Canlorum (París).
Núm. 2, Febrer 1904.
Brefde S. S. Pie X au Hm. P. Dom Pothier, abbé de
Saint-Waudrille.—Préface du Manuel de la messe et des
offices. Dom A. Mocquerau. —/.'fg/ise bulgarc et la
musique by\anline. R. Peïtavi. — í.es premiers effets du
*Molu propriu» à liome. G. Romain.

La Nuova Musica (Fircnze),
Núm. 97, Janer 1904.
«G/i amici delia musica.* Nino Abaté. — Corriere.
A. R. Naldo. — Le origini del Melodramma. A. Ferraio.
— Del canto corale nelle scuole. G. B. Polleri. — / I proposito di musica sacra. P. Bertini. — Francesco Coríesi e
Edoardo Lassen. R. Gaudolfi c P. B.—Bibliografia,
Correspondencias, etc. Suplement musical.

Rlvista Téatrale Italiana (Napoli).
Núm. 2, 3 Febrer 1904.
Entre diversos treballs de literatura dramàtica, ne
publica un sobre «Madama ButterJIy* d'en Puccini, per

Ettore Moschino. —Crònica teatral, Novas, etc.
Núm 4, Mars 1904.
Literatura dramàtica. Un Concerto orchestrale. S.
Mormone. — Bibliografia, novas, elc.
La Cronaca Musicale (Pusaro).
La Commemora^ionc Rossiniana. — Nel mondo dell'Artt.—Conservatori e Licei. — Lettere Torinesi. Ernest.—
Bibliografia. — Teatri e Concerti. — Concorso.

Musica e Musicisti (Milano).
Núm. 3. i5 Mars 1904.
// MUJÍO Hossiniano di Pesaro. T. Mantovani.—.4Hraverso le Arti sorelle. — In qua e in la. Alberto Cametti.—
Un Giubileo artistico. Rimembran^e storiche, etc.

Rassegna Gregoriana (Roma).
Núm. 3, Mars 1904.
San Oregorio Magno. — Per i l X I I I Cenlenario dalla
morte di San Gregorio Magno. C. Respighi, Segr. —
Pio X e la reslaurayone del canto gregoriana. — l inelismi nella tradi^ione gregoriana. 1. Pothier O. S. B. —
Isegni ritmici dei nuovi manuali gregoriani, etc.

L'Écho des O r p h é o n s (Paris).
Núm. 5, 10 Mars 1904.
Núm. 6, 25 Mars 1904.
Informació del moviment orfeònich.
Le Ménestrel (París).
Núm. 10, 6 Mars 1904.
Werther. A. Boutarel. — i'Or/eo de Monteverde.
J. Tiersot —Informació, Novas.
Núm. 11,13 Mars 1904.
Werther. A. Boutarel. — Ber/ioííana. J. T i e r s o t . Informació. Novas.
Núm. 12, 20 Mars 1904.
Werther. A. Boutarel.—Semaíne/AAi/ra/e. A. Pougin
P. E. Chevalier. A. Boutarel —Concerts, Novas, elc.
Núm. 13. 27 Mars 1904.

B U T L L E T Í D E L c O R F E Ó CATALÀ.
Werther. A- Boutarcl. — Berlio^iana. J . Tiersoi.—
Informació, Novas.
Santa Ceoilla (Torino).
N ú m . 9, Mars 1904.
/ Vescovi e la Musica Sacra. — L'Anliplionaire preuorien. Abbé J . D u p o u i . —Leggende e Iropi medioevali.
P. G u e r r i n i . — Roma locula est... D. G. Z . etc.

ORFEÓ CATALÀ
SECCIÓ OFICIAL
La noticia que avensavam en nostre número
passat, podem avuy donaria ja ben explicita als nostres estimats llegidors, perquè es ja un acord i t A nitiu l'adquisició dels terrenos situats en cl carrer
Més Alt de Sant Pere, a tocar de l'iglesia de Sant
Francisco, pera edificarhi l'eslatge social del ORFEÓ
v una Gran Sala d'Audicions.
Després dels treballs preliminars portats a cap
per la Junta Directiva y l.i Comissió nomenada al
efecte, fou cridada Junta General extraordinaiii
pera autorisar a la Directiva la compra del esmentat terreno y la emissió de duas series d'obligacions.
Aquesta Junta extraordinària se rcuni'l dia 14
del passat mes de Mars, ab gran concurrència de
senyors socis.
Oberta la sessió pel senyor President, aquest
explicà'ls treballs realisats pera l'adquisició del dit
terreno, fent avinent que, tot just iniciada la suscripció d'obligacions, inler nos, era ja respectable
la quantitat inscrita.
üxplicà la situació del terreno y la distribució
que n'ha fet per encàrrecli del ORPHÓ'I notable arquitecte en Lluis Domènech v Montaner.
Peu avinent, ademés, la forma en que s'havia
pensat emitir las obligacions, havent projectat ferne
una sèrie de rcduhit valor a fi de que la suscripció
tingués cl caràcter de popular.
Durant tota la sessió regnà enlre'ls reunits cl
més gran entusiasme, prenentse tots els acords per
aclamació.
En ús de las facultats que la Junta General l i
concedí, la Dirccti%·a ha anunciat un emprèstit de
600,000 pessetas cn obligacions amortisables al
portador, baix las següents condicions:
Capital. — 6 0 0 , 0 0 0 pessetas en duas series d'obligacions al portador, de 500 y 100 pessetas.
I n t e r è s . — 4 per 100 anyal per semestres ven-
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suts, a comptar desde l . « d'Abril de 1905, o abans
si's pol inaugurar la Gran Sala d'Audicions. El
pago del primer cupó's farà, donchs, el dia i . * * de
Octubre del mateix any.
Amortisació.—42 anys, ab facultat d'anticiparia
parcial o totalment.
Desembolsos. — Un 25 per 100 per tot el nies
d'Abril immediat. Altre 25 per 100 en la primera
quinzena de Juliol vinent, y el 50 per 100 restant
en dos plassos, a mida que las necessitats de l'edificació ho reclamin, anunciantho sempre ab un mes
d'anticipació. Als suscriplors que desembolsin al
comptat tot cl valor dc sas respectivas obligacions
se'ls abonarà l'interés desde i.cr de Juliol pròxim.
L'avant-projecte del Edifici y Sala, pressupost
del Emprèstit y taula d'Amortisació estàn exposats
en la Secretaria del O i n ó CATALA.
En el mateix local del ORFF.Ó pot ferse l'inscripció d'obligacions, ahont se facilitaràn tols t l s
datos que's desitgin.

FESTA DE LA MÜSICA CATALANA
Composicions rebudas fins el dia 6 d'Abril
N.° 1. Canso dels segadors. Chor a 4 veus. Lema:
Lo blat es ros. — N." 1. Miserere. L i m a : Ad laudes.—
N · 3 Lo Comte Arnau Monianyes Regalades. Cançons
populars Lema·.Popularisre. — S ''4. Vora"! Caniabrich.
A 4 veus d'home. Lema: Lluny dels ulls, aprop del cor.
— N.° 5. La Festa del Kslany de Puigcerdà. Lema:
Pirené Català. — N.° 6. Sederunl in terra. Molectum
ad quatuor voces. Lema: QMM inyenil trislem redil, etc.
— N." 7. «Cui comparabo te? Moicctum ad quatuor
voces. Lema: E l canto religioso fttHt d ser como una
divina melodia que levanta al hombre de la tierra al cielo
y es una P0% grata d los oidos de Dios y de los dngeles.
(Sto. T o m i s de A.) — N." 8. Ave Regina. Motet. (Sense
lema.) —N." 9. Adoro te devote. Motel al S S . Sagrament, a 4 veus. Lema: Cibum turba duodence se dat suís
manibus. — *i.° 10. In exilu Israel. A 8 paris. (Sense
lema.) — N . ° 11. Jesu dulcis. A 4 veus mixtes. Lema:
X. — N. 1a. Himnepalriòticli a 4 veus. Lema: .-tríoretn
lo penó de les barres. — H . ' 13. Sortim d'Egypte. (De
Jesús infant.) Chor mixte y Solos. Lema: E x Egyplo
vocavi Filium meum. — ti.° 14. L'Aplech. Sardana pera
chor a veus solas. Lema: Hi anirem?—S.° i5. La Cansó
de la non-non. A 6 veus. Lema" Obra 5.*—N." 16. Cansó
d'Abril. Sardana. Lema: llella y gentil Primavera..,—
N.° 17. Visca Catalunya I (Caní palriòlich.) Lema: Visca
nostra pàtria, exempta d'esclaus.' — N.° 18. Deprecalio.
Lema: Respice in me. —N.° 19. Veni sponsa Chrisli.
Lema: Coronaberii,
Tip. «L'Avenç-, Ronda de l'Universiut, 20, Barcelona

PIANOS

ORTIZ & CUSSO
LA FABRICA ESPANYOLA DE MAJOR PRODDCCIÚ
GRAN EXPORTACIÓ A AMÈRICA
Dos models de qua y cínch models verticals, tots a cordas
encreuadas, ab march y clavíller de ferro d'una sola pessa.
Pianos de tots istíls y adaptació de dibuixos a qualsevol
mena de mobiliaris.
SE

V E N A L C O M P T A T Y A PLASSOS

TALLERS,

OFICINAS

Y SALONS:

R A A \ B L L E R A 5 r nurns. 19 y 21
DIPÒSIT:
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