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DOTESIO
C A T À L E G N . " 1 de M Ú S I C A R E L I G I O S A , aprovada per
la

Comissió nomenada pera la revisió de la música sacra.
P R E U

FERRER (Bl ) — J a c u l a t ò r i a a l S a g r a d o C o r a zon de J e s ú s , pera baríton (lletra castellana
y catalana)
3'50
— A M a r i a S a n t i s i m a , llctreta a 3 veus iguals .
l'50
— L o t r i i l a à l a S a n t i s i m a V i r g e n , a chor^soïo
y duo . . .
l'25
— S a l v e R e g i n a , a 3 veus iguals
3*25
MAS Y SERRACANT 'D I - O O X O B d e l G l o r i o s o
P a t r i a r c a S a n J o s é . a solo y chor al uníson.
0'90
— S a c r i e . a chor al uníson
O'&O
— T o i a p u l c h r a . a 2 veus
3
— Cinco A v e s M a r i a s y G l ò r i a , a 2 veus y

chor

•

— T a n t u m E r g o y G e n i t o r e , a 2 veus .
— B o n e P a s t o r , a 2 veus
— P a n i s A n g e l i c u s , motet a 2 veus y chor (ad
libitum)
— Trisagio à l a Santisima Trinidad. 3 2 0 3
veus
— T r i s a g i o M a r i a n o , 8203 veus
— M o t e t e a l S a g r a d o C o r a z ó n , pera la comunin, a 2 liples
. . . - . - • • .
— E c c e P a n i s , a duo
— A m o r J e s u , a duo

®

0'90
0'90
l'40
*
1
1*25
1*35
1

F I X O
MAS

Y SERRACANT i 0.) — A l a b a n z a s a J e s ú s
S a c r a m e n t a d o , 3 2 0 3 veus
MASVIOAL ij.) —Coplas de C o m u n i ò n . a soloy
chor
— Gozos à S a n J o s é . 3 2 0 3 veus . . . .
— D e s p e d i d a a S a n J o s é , a 203 veus .
— S a l v e R e g i n a , a 3 veus
— H i m m o à M a r i a , a 3 veus
— T a n t u m E r g o G e n i t o r e . a 3 veus.
SANCHO MARRACO U . > — L e t r i l l a p a r a l a C o m u n i ò n , a solo y chor.
. . . . . . . .
— P l e g a r i a a l S a n t i s i m o S a c r a m e n t o , pern
comunió, a solo y chor
— A l C o r de J e s ú s , pregaria a solo y chor, lletra
catalana
— B e n d i t a sea t u P u r e z a , pera tiple
— A M a r i a , pregaria pera tiple o tenor . .
— C a n c i ó n a l a V i r g e n , pregaria pera tiple o
tenor
— S i c o n h e r m o s a s flores, Uetreia a Maria a 2
veus
— A d o r o t e D e v o t o , moiet a 4 veus, ab acompanyamem d'orga (ad libilum), premiada en la
«Fesia de la Música Catalana»

0'75
O'TS
Í'SB
2'50
150
0'75
1
l'25
1
1
1
1
l'fi»

COMISIÓN DIOCESANA SOBRE LA MÚSICA SAGRADA

Esta Comisión, después de examinar las pic/as musica les arriba mencionadas. declara que
todas cilas estín inspiradas según las reglas dei Molu proprio de Su Sanlidad Pío X , y por lanto
que pueden en funciones extralitúrgicas ser ejecutadas.
Barcelona, 10 Octubre de 1904.
P. A. de la J.
(Firmado) HAMÓN GAKRIGA, Pàrroco
RIBERA (J.* — M i s a de S a n t i s i m o S a c r a m e n t o , a 3 veus, solos y chors, ab acompanyament d'orga,
violoncel y contrabaix ad libitum. composta sobre moiius del «Pangc Lingua (Revisada y aprovada per
la Comissió) .
Veus separadas en partitura
Pans de violoncel y contrabaix, separadas

6 pessetas
2
»
2
»

Sindicato Musical Barcelonès "Dotésio"
EDITORIAL

Ramllla Sant JOSep, 29
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que ell titula Duo, de Flecha ( f o l . i j ) , u n exercici, c o m avuy d i r i a m , pera ensinistrar al con-

(CONTINUACIÓ)

reuador de vihuela.

FLF.CHA

D i u aixís el Duo de Flecha, transcrit per

Una de las primeras transcripcions que apa-

Fuenllana als medis o l í m i t s , observis bé a i x ò ,

reixen en la Orpljenica L y r a dc Fuenllana es la

Vihuela W

Num.

J904

de la vihuela.
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Si
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de l i Vihuela correspon a la octava baixa de la nou escriu.

A l'artista i o t é l i g è n t en q ü e s t i o n s contra-

originàriament,

a tres parts

vocals.

L'estret

difícil,

camp d'acció de la vihuela, l i m i t a t pel restrin-

fet algunas vegadas, reconstituir la

git n o m b r e de cordas que possehia l ' i n s t r u m e n t ,

c o m p o s i c i ó o r i g i n a l dc Flecha, escrita, potser

no permetia fer m é s en m a t è r i a de transcrip-

p u m í s t i c a s del sigle X V I n o l i seria
lixis s'ha

226

REVISTA MUSICAL C A T A L A N A

cions que lo que aquí ha pogut observar el
lector. Era vcrdadcrament obra de romans
acomodar al instrument la música contrapimrística, la menys adequada a sa naturalesa y
medis restringits d'acció. Y , ab tot, clarejan
perfectament els dibuixos contrapuntístichs de
la composició, lo mateix que'ls passos d'imitació y fins els fugats. Quan en la composició
original se produhiau las contingencias d'un
sol acord o varias series d'acords, allí era de
veure com se venjavan de la passada contenció
en que'ls posava'l ditxós contrapunt, reproduint-los garbosament y ab inteligencia en la
vihuela: en un o en altre cas, y especialment en
el primer (saber deixar el detall inexecutable
sense que'n sofrís gran mal la composició y lo
sacrificat de la mateixa) se mostravan més
o menys experts y trassuts, segons possehian
a fons o superficialment el contrapunt. En
aquesta especialitat era nostre Fuenllana lo
que avuy ne diriam un bon contrapuntista,
encara que cego de naixement, cego com Salinas, com Cabezòn, com Nassarre y altres que
podria citar. Cada vihueíista tenia sas manyas,
sa tècnica de transcripció; y quan estudiem la

personalitat del famós guitarrista-metge català
Joan Carles Amat, nos contarà ell mateix un»
deliciosa anècdota referent a dos personatges
que volian sonsacarlo y averiguar com podian
cifrarse, es a dir, transcriures «uns papers (que
li dongueren) de Frenestina (sic per Palestrina)
a cinch veusa.
Tals foren els destins tècnichs d'aquests
genials mfmeïístàs: acomodar música a un instrument mès armònich que melòdicli, y música contrapuntística, que era lo que menys
s'avenia a la naturalesa del mateix. Però com
que procedint aixis varen salvar tantas obras
del oblit y al mateix temps feren tant utilíssima
tasca d'inventar formas pera acompanyar cansons y dansas populars, no s'agotan, ni molt
menys, els elogis anomenantlos genials y simpàtichs: són quelcom mès que això: són els
primers exploradors de la orquesta y de l'art
modern.
Mes, obrim las pàginas del llibre V de la
Orpbenica L y r a , ahont Fuenllana posa a contribució a dos de sos autors preferents, Joan
Vazqucz y Flecha.

Veu

Vihuela

!• --I

i
Mal ha-ya

quicu

r
Pc-dro Bo-rre -

gue-ro.

Mal ha -

yaquieua

vos

ca

- só:

i

vos

Cl

-

só

la de

1

i

Mal

ha -

BUTLLETÍ DEL «ORFEÓ CATALÀ»

"7

i

•y—t—t—
yt

quieo i

Mal

ha

-

só

ya quieu i

vos

ca

-

só

la de

Pe-dro Ro-rre

I

i

l.i de

l'e-dro Bo-rrc

-

gue

i<

M..I

lia

- ya

quicn

J.
-!*«•—«•-,- «

so - lo en

ve - ros

no

sc

muc

-

re

por

que -

r
-fS-

Que

si

fal

tael

r r

l

• »
ce

me - re

4

re - ro».

-

-

ros,
I,

i.
—

!

ccr

muyvcr

-

d.i -

dc

I

J

r—f-f—r-

I

i

^-1

-fs.—:
la

de

XPc-dro Bo - rrc - gue -

ro.

M.il
i

ha l

ya

quien i

TOS

ca

-

sóT

mal lia -

REVISTA MUSICAL CATALANA

22H

va

quicu a

vos

ca

-

P.

so.

. J àÀ

à l i

T

r

A1

c.

fjasfa fio

FELIP P E D R E L L

(Stguird)

llançava foch,
ballant un poch
tot» sis plegats,
ben enramats
tots de cuets,
grossos, ben fels,
posant y foch
perquè fes Uoch
tothom arreu.»

E L PENADÈS
BALLS, DANSAS Y COMPARSAS POPULARS
(CONTMUACIÓ)
V
EL

DRACH

Cal que'l tractem ab preferència a las altras
coinparsas, acostumat com està a anar al davant de
tothom en quantas festivitats cl fan comparèixer: li
pertany, també, per sa antiguitat, lo que li ha valgut que alguns el motegessin ab el nom d'Ai'i del
Penades. Son origen es desconegut, per més que
conti la llegenda ser copia exacta del natural que,
procedent d'unas covas de Sant Llorens dels Piteus,
al tenir d'abandonar sa difunta parella, vingué a
establirse en los singles d'OIérdola.
La noticia més remota que's coneix de tant disforme bestiassa la trobem en el Llibre verí de VilaIranca, en una crònica de l'any 1602, fent la descripció de las festas que se celebraren ab motiu de
la canonisació del eminent vilafranqui Sant Ramon
de Penyafort. Diu aixis aquell escriptor:
•Cou primera
viu que venia
de companyia
ab aballols,
sinch diabblols,
un bell drac^s
de boca y nas

Heus-aquí lo que li canta el flaviol de company
ab el tambori:

EL
Ua<sloso M . M. J-84

Siga historia, siga qüento, la existència de tant
fantàstica fera, lo cert es que'l Drach aquest, que
mideix uns tretze pams de llargada, es de molt ben
proporcionadas formas, y sa extranya y feréstega
testa una obra de mestre. Potser avuy no'l podriam
contemplar a no haverhi la bona voluntat del senyor
Baltà de Cela, que'l feu restaurar, donantli després
hostatge en l'antich palau dels Reys d'Aragó. L'acompanyan quatre o cinch servidors, que's reparteixen tant feixuga càrrega, y sembla que en temps
en que encara no s'havian inventat polissons y
municipals se'li confiava lo que a aquests s'encarrega avuy dia en casos d'agombolament de gentada
pera obrir pas y esverar la quitxalla desenfrenada
si convé; quan treu foch pels caixah se fa respectar
de debò, sense fer mal ni ofendre a ningú; y si
tracta de fer honor a son amo y patró, se lluheix
espelernegant per boca, alas y cua, que verament
se fa admirar. La música que'l fa moure es molt
original: tant bon punt me sembla la d'un burleta
que abusi de la punyenta situació en que'l deixà
Sant Jordi, com la trobo esquerpa a tall de fera.

DRACH

BUTLLETÍ D E L c O R F E Ó CATALÀ»

L'ÀLIGA
Ja no existeix. Era una bella figura d'uns vuit
pams d'alçada en actitut dc vigilar. AI cap portava
una corona de metall, dins dc la qual s'hi vcyan
cassats un o dos coloms. E l que la feya ballar,
que quedava amagat dins el cos dc la figura, seguia
cl compàs de la tonada, tot picant a terra, remarcant els temps ab els peus. Igual feyan dos criats
mes que ab una porra a la mà se posavan a banda
y banda de la bestiola.
Son origen també es desconegut, y si no trobéssim ben clar que concorregué a las festas susdi-
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tas de l'any 1602, ens creuriam que fou més
moderna, corroborant ab la creensa que'ls tals animalots foren creats pera befa dc las àligas imperials
francesas al tenir de deixar a Espanya a principis
del sigle
XIX.
El vestuari dels que servian l'àliga era calsa
blanca ab bió vennell, cam.ills ab cascabclls, y ermilla vermella; calsavan espardenya ab betas vermeII.iv, y al cap mocador dit J'berbas o de Saragossa.
Posem a continuació la tonada que tocava la borrega al fe/rla ballar, y la lletra ab que la quitxalla
solia acompanyar dita tonada.

L'ÀLIGA
Andanlt

M. M . j-118

Pe - ret que'n tu-lla

re

-

1 /

n tres

pas-sos eu-da - vant

l'i - li - ga da • vant dc l'Hos-pi - tal,
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passos
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pas-sos eu-dar -

eu-da -

»«nl

Pe-

'

relquen ba-U*

l ' i - l i - g* <U - vam de l'Hospi - tal.

ANTOKI INSENSER
(Seguirà)

COOPERACIÓ A LA EDICIÓ VATICANA
DELS L L I B R E S DE CANT LITÜRG1CH
(coHniroació)

II
DISQUISICIÓ HISTÒRICA
Després d'haver donat en lo número de Setembre ,
la veu d'encoratjament, y suposant que d'entre
nosaltres hi haurà algú que desitjarà que nostra
terra també contribueixi, com las demés nacions,
aportant sos documents gregorians a la Edició Vaticana de llibres de cant litúrgich, bo serà donar
una petita ressenya 0 noticia de tot lo cami que
ban fet las melodias gregorianas de desde son
comensanient fins al estat actual en que's troben.
Aixis podrem deduir a quin punt y objecte hem de
dirigir nostres estudis y treballs de compulsació de
pergamins antichs y manuscrits ueumàtichs.

Pera major claretat dividiré aquesta petita disquisició històrica en varias épocas, en las quals
pren fesomia y caràcter diferent el cant litúrgich.
ÈPOCA I . "
Catacombas y època de formació
Los càntichs sagrats de Sion y las produccions
de la melopea helénica van ésser los qui van proporcionar als primitius cristians los elements conçtiiuyents de las sevas melodias, a las que van comunicar tot lo fervor de sas pregarias, quan encara
en las catacombas sortian ardentas dels seus cors,
com a expressió dels seus plors, de las sevas esperansas, de las sevas tristesas, de las sevas alegrias.
Moisès y Homer, lo I.ibà y'l Cilhcron, Sólima
v Roma, Babilonia y Atenas. ban llegat sas despullas a nostres altars, com diu Chaleaubriand '.
Lo cant-pla ha nascut ab tota sa impcrsonalitat
1) U Gtm dfl Criílianitmt, e l c , pari

llibre I , cap. I I .
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enire'l Parihenon d'Alenas y la Sion de Jerusalem,
com se pot veure sortir un riu d'entre duas montanyas '. Lo seu origen li ve de la música grega,
dc la que pren la tonalitat, però purifkaiiila y
infundintli en certa manera'l seu esperit nou, juntanthi, sens cap dubte, las cantilenas y las mancias
de l'art jueu *. Per això diu lo sabi D. Janssens:
«Jo crech trobar dins de la evolució del cant gregorià més d'un punt de contacte ab la de l'ait
helénich... y'l que consideri la provinencia de la
major part del text lilúrgich li es evident que l'art
jueu ha degut exercir sa part d'influencia sobre la
organisació del culte cristià. Ab lo cant dels psahns
no ha pogut menys de transmétreli un gust predominant pel ritme lliure, a l'estil dels cantors d'Israel» *.
La Iglesia naixent va junlar sas propias energias
a aquests elements, y aixis tenim que la Iglesia de
las Catacombas, desde'l principi mateix de sa historia, havia inventat lo seu propi art musical, meitat per inspiració homogènia y personal dels seus
propis artistas cristians, meitat per heterogènia
influencia dels medis hebraichs y helénichs
Aquest art cristià es lo qui va pendre a las Sinagogas y als Parthcnons la salmodia hebraica y la monodia grega, pera fer vibrar com una arpa inmensa
y una gegantina orga durant dinou segles de cristianisme las divinas lloansas baix las voltas conniogudas de las catedrals catòlicas *.
Com que aquest cant data dels temps apostólichs, per medi d'ell la Iglesia naixent manifesta la
seva fe generosa y la seva ardenta caritat'. Aixis
es que mentres ella era encara presonera dins de
las Catacombas, mantenia las ànhnas enlayradas a
Déu per medi d'aquellas salmodias, quina monotonia, que may cansava, manifestava al natural los
gemechs discrets y'ls crits resignats de las ànimas
que no aspiravan més que a la pàtria celestial ',
1) IntrOiiuílIoH aux mfloiiiei Grrgoritnnts, per Boyer d'Agen,
pjg. a| (libtairic rcligicutc l i . Oudin. Paris. 1894).
3) Cuuri abrrgi r l frúliqut di l'IaiH-ebaal, yàg. 10 (Dtsclee,
Lcfcbvre el Cie. Tournai, 1902).
} ) L* Cbaut Grrgprin. Sa grnhe et sen diivloppement, per
Den I j i i w n i Janssens, pigs. 4 y 15 (Tournai, Desdce, Lefe-

bvre et Cie.. 1890).
4) Boyer d'Agen, obra citada, pig. 15.
5) Boyer d'Agen, U*. d l . , pig. 105. La participació deia
música helénica y jueva en lo cant gregorià es demostrada fius
la evidencia, y aixis. ademés dels textes citats, s'en trobeu tants
d'altres, que fóra Ilarcli nomcnarlos. Vegis, no obstant com a
treball remarcable, lo publicat per la Tribuna Jc Sainl-Grnaii,
en l'any 1900, per D. Amadeu Gastoué, titulat L'ari grègorien.
L t i origints f r r m i m i . L'ari btlliuique el l'ari tfrim, any V I . pà-

ginas 260-275.
6) Cours abrege, citat. pàg. 10.
7) L ' A r i religieux el le Cbaml Grègorien, per J. Guibert, S. S.
(Cirenoblc, Rrt ue du Chant Grègorien, 1902, pig. 4).

Era aquesta pregaria fervorosa dels primitius cristians, segons expressió de Gounod, com una garba
melòdica, que pujava, com una broma d'incens,
envers lo cel'. Quan diferenta havia de ser la execució que després s'hi donava al caní, que, més que
tal, era una fervorosa pregaria, encesa, ardenta, si
la comparem als crits ab que avuy dia's canta en
nostras Iglesias y catedrals '. Allà en boca dels màrtirs va conseguir que fos la melodia tant imponent
com suplicant, ab sas notas tranquilas y graves,
que devian celebrar la humilitat del home y la majestat de Déu; peró la melodia no alsaria'l crit més
alt que un rumor o mormull, perquè'ls butxins
vctllavan y podian, per aquests himnes de festa,
descobrir la presencia en las Catacombas de sas
pacificas victimas *. A mitja veu, y ab aquella
unció que dona a la pregaria alas que la enlayran
com un aucell envers lo cel k, aixis se cantava en
las Catacombas. Aquestas melodias, com onas flotants, trasportadas per fresch ventijol sobre un mar de sang de
màrtir, las va rccullir, aixis embaumadas, Sant
Ambrós, y las va recopilar en lo primer códich
cantoral que coneixem '. Al suau Sant Ambrós se'l
tenia com a un nou Orfeó y se l'acusava de que
scduhia al poble per medi dels pcemascanlals*; y'ns
compta D. Janssens que aquest gran bisbe va arribar
a mantenir el coratge dels seus fidels durant una
persecució desencadenada per la emperatriu arriana Justina, ab l'ajuda d'aquests'cants, després ja
populars'. Y tant s'ho havian fet de populars ja en
aquells temps, que Sant Geroni podia escriure: «A

1) Boyer d'Agen, toc. cil., prefaci, X I I .
2) A l qui's vulgui fer cirrech dc quin judici mereix als
bons cantgregorianistas Tcxecoció defectuosa d'avuy dia. li aconsellcm que repassi lo que'n diuen, entre altres, l'abat Dabin cu
Gregoriana, pigs. 12, 2$. 27. 69 y 70, y en £1 chinl hrnediclin,
pig. 8; M . Carteaux, en Cboix d'une idition, pig. 6; M . J. Guibert, S. S., cu I.'arl reliçieux el lecbanl grègorien, pàg. 15; M . V i .
lletaTt, en Le ebntil grègorien el sa reslauration, pig. 29; M . Boyer
d'Agen. en ïnlroduclion aux mèlodies grègoriennes, pigs. X I . X I I .
X I X , y 19. etc, etc; y aquí, per mostra, sols citaré al P. Uriarte. en lo sea Tralado teórico-pràetico de canlo gregoriano, pig. 196,
que diu : «Confessem ingenuament y sense intenció dc molestar
a ningú en lo mes mínim, que quan nos veyem obligats a escoltar, ja sigui en una comunitat, en una catedral o en una parròquia qualsevol, a dos, quatre o mitja dotzena de cantors, plantats
ab còmica serietat davant del faristol, porfíant en crits y pesatícsa
y esmicolant las paraulas liiúrgicas. més que pronuuciantlas.
ens venen als llavis, sens podcthi posar remey. aquellas paraulas que sintetisan la flaquesa humana: Perilónah, Senyor, que no
siibeti lo qüe's fan».
})
4)
5)
narium
6)
7)

Gregoriana, per Alfred Dabiu, pig. 70 (Solesmes. 1898).
Boyer d'Agen, toc. cil., pàg. 19.
La l'aleographie musicale, volum V y V I , conté l'.ln/ifknAmbrososianum del Museu Britinich (segle X I I ) .
Boyer d'Agen, obra citada, pig. 71.
Le Cbanl Grègorien, etc. citat, pàg. 16.
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qualsevol lloch que't giris, lo llaurador, mcntres t í
l'esle^'a, canta alltluia; lo segador, tot suorós, gosa
ab lo cant dels salms; lo vercmador, mcntres està
veremant, canta algun vers dc David. Aquests són
en nostra provincià'ls cants dels pastors, aquestas
lasarmas de nostra cultura». Ditxosas poblacions—
exclama aqui 'I venerable bisbe de Bellcy, — que
posavan sas delicias en cantar los beneficis de Déu,
y que'ls camps scmblavan convertits en un ample
temple ahon s'hauria dit que la Laus pereunis popular rivalisava ab la del claustre 1 Bralus populuf qui
scil jiihilaliouem.
En temps de Sant Agustí, sortida ja la Iglesia
de las Catacombas, veyem que s'cxplana molt més
en càntichs alleluiiticlis, y'ls jubilus', que tenen sa
mos complerta aplicació en los cants de temps pasqual, són los que conmouen al sant. En aquests
la melodia, com un fura o vapor lleuger sortit de
dins d'un inecnser, ondula independent, emportant
juntament ab ella l'ànima extasiada envers l a c e l ' .
Aqui's respira a plaher lo suau perfum que s'exhala d'aquestas graciosas vocalisacions, que s'elevan
y baixan y retoraban en garlandas de notas clnbaumadas k. Aixis es que aquest sant, de cor tant gran,
y cn lo que hi tenia tanta entrada'l sentiment, s'extasiava baix l'influencia d'aquests cants, y fins derramava dolsas llàgrimas dc mística unció a las
audicions inoblidables de la catedral de MHà*.
Escoltem a n'ell mateix, que'ns diu en lo llibre I X ,
caps. V I y V I I de SÍS Confessions: «Quantas voltas,
estant mon cor vivament emocionat, he plorat al
cantar vostres himnes y càntichs. Déu meu! Quan
ressonava als meus oidos la veu dolsa y melodiosa

1) Gregoriana, per Alfred Dabin, pig. j ï .
2) El Jubilus, nomenar pels francesos nulisme. no es ahr.i
cosa que DM llarga vocalisació, camada «obre la vocal A, per lo
regular al final d'algun AlUtuia, que. segons Sant Bonaventura
(DitxptH. Miss, c. i ) , manifesta la alegria sens fi y inefable dels
benaventurats. Jn jiihilafiow otne. Se canta cn jubilació, diu
Sant Agustí (In ps., J2), quan no se sab de cap modo com
ir.utuir, per medi dels mots, lo caut que s'escapa del cor. Quan
iqudls que canian, excitats per las paraulas qae acompauyan la
melodia, són penetrats d'una alegria tant grau que'ls mots són
impotents a manifestaria, deixan d'un costat las sílabas del text,
y s'abaiulonan als accents del jubilus. Lo cant del jubilus significa'
que'l cor no pot manifestar lo que ell sent. Vidc Tiibum de
Sainl-Germis, anj X , plgs. 255 y 2}6. Pera mes illustració
sobre'Is jubilus consultis: a la Rasugna Gregoriana, any I I I ,
FS5- '5J ys^g-; I melismi «ella tradi^iom Gregoriana; al P. Utiarte (obra cit., pig. 89, nota); a D. Ambràs Kienle: Tbeorie el
["aliquedu (banl grègorieu. pàg. 177 y j " ; a l'abbe C. Cattaud:
Cboix d'uue èdilian, pàg. 10. etc, etc; Jubilus nro dulci modulamimt bene diicrelis neuuiis deponalur. Sant Bernat.
i ) L'al l religieux el le cbaul grègoiien, per j . Ciuiberl, S. S.,
Y'S- to.
4)
Cbanl Grègorien el sa reslauralion, per l'abbé H . Ville'ard. pigs. 28 y 29 (Solesmes, 1900).
$) Boyer d'Agen, obra citada, pàg. 71.
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de vostra Iglesia, sas paraulas s'insinuavan en mos
oidos, penetrava la veritat dolsament dintre mon
cor, ab calor se formava en ell una pietat afectuosa,
y corrian las raevas llàgrimas, y aquestas produhian
ma felicitat».
MIQUEL R U É , PBRE.
Meslre de Capella de Cerona

(Seguirà)

L O Q U E POT UNA P A R A U L A
El públich dels Concerts Colonne y dels Concerts Lamoureux, de París, — y crech que més valdria dir una part d'aquell públich, —ha declarat
decididament la guerra als pobres pianistas. No sé
lo que succehirà aquest hivern: sols Déu ho sab;
peró lo que es els dos hiverns anteriors se pot dir
que'ls clients d'en Colonne y d'en Chcvillard varen
xiular a tots o a quasi tots els pianistas que'ls
esmentats directors van presentar. Y'ls varen xiular
brutal y descaradament, ab lo mateix descaro y la
mateixa... delicadesa que'l nostre públich de las
plassas de toros quan se posa a xiular. Ab la sola
diferencia que aquest, quan xiula, té sempre motiu,
0 creu tenirne, pera permetres aquesta lleugera
demostració dc desagrado, mentres que'ls aficionats
que'ns ocupem no'n tenen cap. Y dich que no'n
tenen cap, perquè ja havem tots llegit més d'una
vegada que tant xiulan a un desconegut com a n'en
Faderewski. Y es que, segons tinch entès, no xiulan
precisament a n'els artislas, sinó a la música que
executan. En una paraula: els aficionats, els intelligenls — alguns d'ells, al menys — que assisteixen a n'els Concerts Colonne y Lamoureux,
espècie de super-homes qual nivell intel·lectual
està, per lo vist, molt per sobre del nivell ordinari,
estàn ja cansats de sentir Concerlos, aquest g é n e r o
musical que cultivaren ab tant talent Bach, Mozart,
Beethoven, Schumann, e t c , y no'n volen sentir
més. Veus-quí per qué han pres ara la costum,
poch envejable, per cert, de xiular sempre, sistemàticament, tota [-àgina musical, bona o dolenta,
que formi part d'algun Concerto, y perquè xiulan
també, d'un quant temps a n'aquesta part, a tot artista, per conegut que sigui, que vulgui executar-la.
M . Jcan d'Udine
cl crítich parisench ben
conegut — acaba d'escriure en la revista I.es Aris
et la Vie — y aquest treball el publica també'l Courrier Musical, de París, en el seu n ú m e r o del p r i -
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mer d ' O c t u b r e — u n article sobrc'l particular. En
aquest treball el critich que'ns ocupa s'ha proposat,
segons sembla, resumir la qüestió y posar, com
vulgarment se d i u , cada cosa en lo seu lloch. A l
meu entendre—y'm puch equivocar—M. d'Udiue
no ha lograt lo quc's proposava. Y no ho ha lograt
perqui no ho podia lograr. Y no ho podia lograr
perqui, pera poder servir d'àrbitre en qualsevulga
qüestió, es necessari no ser part interessada. Y ja
sabem tots — tots els que tenim cl gust de llegir el
Coun icr Musical—que M . d'Udine es dels que atacan cl Concerlo.
Per lo que toca a la virtuositat en si, — y d'això
parla, sobre tot, M . d'Udine, en son article,—
consti que ha estat, es y continuarà essent sempre,
ab tal, inútil es dirho, de que's prengui com un
medi y jamay com un fi, quelcom de bastant respectable, a pesar dc tot lo que puguin dir contra
ella y contra'ls virtuosos (sense calembourl) tots
els senyors d'Udine d'aquest m ó n . En efecte, no
deixa, me sembla, d'inspirar cert respecte l'artista
que, sol, assegut davant d'un piano, fa lo que faria
una orquesta. En aquest cas, el virtuós en qüestió
es, ell sol, director, executant y intèrprete a la
vegada. Ell ho fa... o ho desfà tot. Ell ens impressiona agradable o desagradablement; ell sol, ab son
art, ab sa trassa, ab son talent, ens cautiva, ens fa
vibrar, ens fa gosar; — o'ns fa sofrir! — y fins ens
obliga, alguna vegada, si tant gran cs lo seu poder,
— llegeixis talent, — a inclinarnos, vensuts, y vulguis no vulguis, davant l'eterna Bellesa. Quan
M . d'Udine escriu, donchs: « C e problème est à la
mode: le concert vous semblc-t-il une forme d'art
inférieure et devons nous honnir la virtuosité?», y
respon ell mateix, maliciosament: « D e p u i s deux
ans quclques dilettanti affirment leur opinion là
dessus en siffiant les solistes dans les grands concerts du d i m a n c h e » , nosaltres podem inmediatament respóndrcli, primerament, que la virtuositat
no desapareixerà pas pel sol fet de que quatre avansats (?) la vulguin fer desaparèixer, y , segonament,
podem també respondre a nels cnemichs sistemàtichs dels Concerlos y dels virtuosos... que ja poden
continuar xiulant, —• més se cansaràn ells de xiular
que nosaltres... de riure de las sevas xiuladas, — y
que las sevas molt famosas manifestacions dc desagrado no significan ni podràn significar may res
sinó una cosa: una cosa... quc'm callaré, galantment, pera no ofendre als senyors xiulaircs. Peró
no puch resistir el desitg de recordar — y això ja
serà quasi dirlos lo que'm pensava callar -que un
dia, trobantme en el Louvre, aquell gran museu
ahont hi han tant bellas cosas, y mentres contemplava la sempre hermosa Jocondt, de Leonard de
Vinci, un intel·ligent, un modernista, sens dubte,

— o algun... p a g è s — v a . . . xiularia, A pesar d'això,
crech inútil dir que me'n vaig anar ab la convicció
ben profonda de que tant ell com jo haviam contemplat una obra d'art.
Si, ja sé que M . d'Udine escriu també que:
«Au fond, tout le monde est d'aecord: si l'extrème
habilité des virtuoses est un moyen musical expressif, tenons-la pour excellente». En cambi, escriu
desseguida — si al menys ho hagués escrit un xich
més l l u n y . . . o algun ahrc dia: — « P o u r ma part,
mon opinion est faitc depuis iongtemps et je me
flatte m é m e de n'avoir pas été complétcment étranger à ce mouvement anti-coucertiste. Je n'ai point
pratiqué, je l'avoue, la propagande par le fait;
mais, dans quelques revues musicales, je m'en suis
d o n n é , à cceur joie, la plume à la main, contre
messieurs les acròbates de l'archet et du clavicr».
M . d'Udine's confessa, doncs, obertament enemich del Concerlo y dels concertistas. En t é ' l dret,
de la mateixa manera que'l meu avausat del I.ouvre'l tenia de xiular la Jocondt.
Y ara parlem un xich del Concerlo, d'aquest
g è n e r o musical prélendu inférieur.
Naturalment, a ningú se l i ocorrerà avuy escriure
un Concerlo alia Mozart. Els gustos han cambiat,
si, tothom ho sab, y salta a la vista que, en aquest
moment històrich, aixis quan se tracta d'escriure
pcra'l piano que quan se tracta d'escriure pera l'or
questa o pera'l teatre, e t c , tot se fa de molt diferenta manera que quan els músichs usavan perruca.
Si, mil vegadas si, hem cambiat molt, moltissim;
p e r ò , perquè'l nostre ideal no es el mateix que'l dels
nostres antepassats; perquè ho veyem tot, fins el
m ó n , de molt diferenta manera que ells, y p e r q u è ,
en una paraula, som, pensem, vivim y sentim d'una
altra manera, ^vol això dir que no podem admirar
ja més las sevas obras? T a m b é ha cambiat la pintura, tant com la música, y entre la manera de pintar
d'un bon pintor contemporani y la d'un gran artista
dels temps passats, j b è n'es prou, t a m b é , de gran, la
diferencia! No obstant, tot y admirant, per exemple, un paisatge modern, ^ no gosem encara, esbojarradament, contemplant algun fondo d'en Memling, d'en Van Eyck o de qualsevol altre? Donchs,
siguem rahonables, y si admirem un Van Eyck o un
Memling, ^ per què no hem de continuar admirant,
també, un bon Concerlo, per vell que sigui ?
Óbjectaràn els enemichs del Concerlo que, aixis
com molts no acceptat! ni admiran ja'l Concerlo
antich,—ni'l modern!•—tampoc acceptan la pintura
antiga. A n'aixó'm serà fàcil respondre que, pera
m i , els que no saben admirar las cosas vellas, —
tractis d'una obra musical, pictòrica, esculptòrica,
etcètera, — els que no veuen sinó'ls seus defectes
y oblidan o no descobreixen las sevas qualitats,
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tots aquells no són sinó una espècie de malalts—y
en aquest cas que's cuidin!—victimas de lo que
podriam qualificar de... miopia intel·lectual. Són
homes frets, sense gust, sense sensibilitat, y perfectament incapassos de vibrar may, ni poch ni molt,
davant de la Bellesa.
En Gaudí, el nostre gran arquitecte ( y que'm
perdoni'l genial artista si'm permeto la llibertat de
fer pública alguna de las sevas frases), parlant de la
forma grega y responent a l'afirmació d'un bon
nmich meu de que aquella forma, aquella puresa,
ja s'ha perdut y que avuy no trobariam enlloch cap
model tant perfecte com els que empleavan els
esculptors grecs, mirantme a mi de reüll y deixant
escapar aquella mitja rialleta tant bona, tant sana,
tant expressiva y tant plena de... dolenteria que'l
caracterisa, va contestarli que s'equivocava, y que
aquella forma, aquella puresa, encara existia. P e r ò ,
afegi, sols la veuen, sols la descobreixen, els que
tenen ulls d'artista. Servintme, a la meva manera,— y ab lo permís del senyor G a u d í , — d e la
seva hermosa frase, tant plena de sentit com de
fina ironia, bé podria jo ^ambé dir, me sembla, que,
a pesar dels convencionalismes, dels defectes, si
voleu, de certas formas antigas, també contenen
bellesasl Bellesas de primer ordre, que qualsevol
pot descobrir y pot admirar, ab tal de que Déu l i
hsgi donat ulls d'artista!
Tornant a l'article de M . d'Udine, afegiré encara, abans de deixar la ploma, que llegintlo m'ha
vingut a la memòria tot lo que havia ja llegit
sobre'ls aficionats parisenchs de que he parlat. Y ' m
recordo, com si las llegís ara, de las qüestions suscitadas per aquella colla de... mals-educats, a propòsit dels quals, s'havian preguntat molts si tenian,
en realitat, el dret de xiular. Els uns deyan que sí,
els altres sostenian que no. Jo crech que'ls últims
tenian rahó. Veus-aquí per q u é .
No vull parlar ara de si l'aficionat, després
d'haver pagat la seva entrada, té o no té'l dret, en
cas de que lo que l i ofereixen l i sembli dolent,
de protestar sorollosament. No vull parlar d'això,
ho repeteixo, perquè entench que es cosa bastant
difícil y delicada. Difícil y . . . extremadament fàcil a
la vegada, si hem de dirho tot. Tot depèn del temperament de cada qual, del seu gust y de la educació rebuda. N o vull ocuparme sinó dels aficionats
pariíenchs, d'aquells que xiulan — o han xiulat!—
els Coucerlos y els pianistas. Ab la franquesa que'm
caracterisa, diré clar y català que, pera m i , — y no
ignoro que la meva pobra opinió val ben poqueta
cosa, — en el cas que'ns ocupa, els clients descontents d'en Colonne y d'en Chevillard uo tOUH rahó
de xiular. Per lo tant, si jo fos jutge'ls condemnaria
(al contrari de lo que han fet, segons sembla, els
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tribunals parisenchs). Veus-aquí per q u è . Aquests
senyors no volen més Coucerlos ni més pianistas.
Perfectament. Tant dret tenen ells de refusarlos
com nosaltres d'acceptarlos. Per això, donchs, no'ns
barallariarn pas. Però, en aquest cas, — y aquesta
pregunta s'escapa, forçosament, de tots els llavis,
— per què assisteixin, els diumenges, a las sessions
que donan en Colonne y en Chevillard, quan
saben que aquests senyors presentaran algun pianista y dirigiran algun Coucerlo? P e r q u è , es necessari confessar-ho, si xiulan els Concertes y als pianistas que'ls executan, com que necessàriament no tots
els clients d'en Colonne o d'en Chevillard tindràn
els mateixos gustos, y n'hi haurà també molts
que'ls agrada sentir el piano — encara que sigui
tocat per en Paderewski—y que'ls agradan els Coucerlos, — encara que siguin firmats per l'autor de la
Pasloral, — es clar, clar com la llum del dia, que'ls
super-homes de que anem parlant, cometen, al
xiular, una falta imperdonable: pera protestar d'una
molèstia que voluntàriament s'han imposat,— puig
ningú els obligava a assistir al concert, •— privan a
una molt respectable majoria de sentir a molts grans
anistas y d'escoltar molt bellas paginas. Y veus-aquí
per què'ls condemnaria.
Evidentment, las xiuladas parisencas passaran,
com passan tots els errors, y molt probablement
aviat ningú se'u recordarà. Però, lo que no s'oblidarà, lo que no desapareixerà ab tanta facilitat, es
lo que escriuen contra'l Coucerlo alguns crílichs.
Com tots los que parlan d'una cosa sense conèixerla prou b é , — p e r q u è deu observarse que mentres
alguns critichs cridan contra'l pobre Coucerlo, alguns
grans músichs el defensan,— els critichs a que aludeixo tractan, crech, al Coucerlo ab massa desdeny.
Y lo m é s curiós del cas es que, en general, atacan
més al qualificatiu — ab lo mateix ardor que'l
Quixot als molins de vent — que las obras en si.
Que exagero, creuen? N o , no exagero, y repeteixo
lo dit. Aixls com anys enrera la sola paraula clàssich feya posar els cabells de punta a n'el jovent de
1850, aixís també, avuy, els grans homes que'ns
ocupan s'esgarrifan, fugen, s'espaordeixen quan
senten o veuen escrita en algun programa la
paraula Coucerlo. Si, c r è g u i n m e a m i : aquesta
paraula'ls fa por. Y , si no, si es a las obras que
tenen tirria, per què no xiulan, t a m b é , moltas produccions de Mozart y fins de Bccthoven? Per ventura'ls temps que composen els Coucerlos dels citats
autors són inferiors an els de las sevas simfonias,
dels seus trios o de las sevas sonatas? Si aquesta
diferencia existeix, jo no la sé veure ' . Y, una de

1) Crech inúiil üir, « propòsit de lo que sostiiiclr, que vull
parlar Je la bellesa üitima de l'obra —que es lo que interessa
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dos, o existeix o no existeix. Si no existeix, per qui
xiulau Vüllfgro o Vadagi d'un Concerto y aplaudeixen,
al contrari, ValUgro o Widagi d'un trio o d'una
sonata? Y si en realitat existeix, y si aquesta diferencia es prou sensible pera que'ls inielligents, els
super-homes que'ns ocupan, la descobreixin y xiulin, per lo tant, Vallegro d'un Conceilo, y aplaudeixin
o no xiulin, quan se tracta del allegro d'un trio, d'un
al artista — y que oblido expressament els convencionalismes,
els defectes y'ls adornos — o lo que sigui —del Omcrrlo. Jocrech
que l'artista pot oblidar aquestas exterioritats pera 110 6xarse
sinó en aquella bellesa.

L'ANACRUSA
E N L A MÚSICA M O D E R N A
PER MATHIS LUSSY
CONCORDANCIA

ENTRE'L COMPÀS Y ' L RITME
(Continuació)

La discussió que varem tenir ab en Léo Dclibes nos ne recorda una altra. Algun temps després de la publicació de nostre Rylhme musical
nos varem trobar, a casa d'un príncep de la
crítica musical, ab un compositor dels més espirituals, premi de Roma. La conversa fou enmenada sobre la coiicordancia entre'l compàs y'l
ritme, y'l crítich se va plànyer de la negligència dels compositors respecte d'aquest assumpte
y del poch cuydado que tenen pera l'estudi del
ritme. Ab tot, ells ne tindrian gran necessitat,
perquè la meytat dels compositors no sabrian
escriure correctament a compàs J ' a i d u bou labac!
— Ho feu massa fort!—exclamà'l músich.
Y , ab la desenvoltura encantadora del que no
dubta de res, prengué una Ilapidera, trassà un
pentagrama en una fulla de paper, y escrigué
tal com segueix:
A lltgro
etc.

El crítich se posà a riure y exclamà:
— No es pas això!
— Com que no es això?
— No! Concentreu vostre compàs y veureu
com cau falsament.

m m

r .

quarteto d'una simfonia, etc, ah! en aquest cas, y
desde aquestas molt simpàticas y molt hospitalarias
coiumnas, els demano humilment, però ab tota la
forsa dels meus pulmons, que m'ho fassin veure.
Mentres no ho vegi ab los meus ulls y no ho toqui
ab las mevas mans, que m'ho perdonin els euemichs
dels Concerlos; però, lo que es jo, — y ab mi molts
d'altres, n'estich segur, — continuaré creyent, ho
repeteixo, que lo que'ls fa por, lo que'ls espanta,
es una paraula, tant sols una paraula.
F. L L I U R A T

Veyeu com las notas rítmicament fortas, el
re del 2.°" temps y'l mi del 4.', cauen en el
temps feble.
Això es fals. Quinas són las sílabas fortas
del vers? Indubtablement bac de la paraula labac
y iére de labaliire; donchs aquestas sílabas són
las que solament deuen caure en el temps fort y
absorbir tota la forsa mètrica y rítmica. Donchs,
bé: aquestas sílabas cauen en la part forta del
temps. Sí; però ab la nostra manera d'escriure,
aquesta forsa cau en el primer do y en el primer
f a , que no tenen cap importància: es la primera
nota del compàs la que absorveix tota la forsa,
són las sílabas / ' « ' y ta las que prenen relleu.
- El músich trassà un altre pentàgrama y posà:

Això està mellor, las sílabas cauen bé; però
malgrat la rapidesa que voleu imprimir a la
tonada, resulta seriós y fins pesant. Aquests
quatre moviments són incòmodos, desmanyotats, mancats d'entrenament. Talment semblan
notas calsadas ab esclops! Donchs, bé: posèulashi xinel las y comenseu la tonada ab una
aspiració.
Allegro
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Aixís mateix! Observeu que las quatre primeras notas forman una anacrusa integrant.
Treyeulas, suprimiulas, y la tonada esdevé desconeguda, perd no solament el seu caràcter,
sinó que també la seva identitat.
Anem a un altre aspecte del mateix assumpte.
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Schumann ha escrit et lied titol.it E l s germans enemichs, com segueix:
Animat (Bewegtl
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apassionat: tot penetra en l'esperit y en el sentiment.
Schumann sembla haver sentit el malestar
resultant de son ritme tètich. .jPer què ha
posat el caldcró sobre la blanca del i6è compàs?
Pera donarli més llarga durada, pera completar,
regularisar el compàs y ' l ritme de la estrofa. En
efecte, el ritme anarn/íiV/i pressentit exigeix una
rodona y no una blanca en el 16' compàs a fi de

Cinch fets nos sorprenen y extranyan:
i í Els ritmes són tètichs: comcnsan en el
temps fort.
2."

Uiclus

final

del

període cau en la

blanca del J.' temps y es l'única blanca del
període.
Concentreu el compàs (això es la pedra de
toch), formeune un compàs de 2/4, y l'ictus cau

completarlo y conduir Yiclus inicial de la estrofa
següent, d'un caràcter més calmós en el temps
fort.

Ara toqueu o canteu aquesta notable obra
de las duas maneras y executants y cantors judicaràn. Solament no vos oblideu d'atacar en
el baix del primer compàs dos si blancas en
lloch d'un si rodona.

en el temps feble. Exemple:

etc.

3 / L i paraula animat com indicació de
moviment.
Havem dit en la nota 2 de !a pàgina 15 del
Ritme musical que'ls grechs empleavan ritmes
tètichs pera'ls cants graves, calmosos, solemnials,
v'ls ritmes anacrúsichs pera'ls cants vius, agitats,
ipassionats!... Ab aquest indici n'hi hauria prou.
4. ' El cahleró sobre la blanca del i6c compàs, final de la estrofa.
5. ' L'ausencia d'un baix atacat en el r.'
;emps de cada període, compost de dos ritmes,
exceptuant una sola vegada, sobre'l 1 / temps
del primer ritme.
Tots aquests fets han cridat uostra atenció
han despertat nostras sospitas respecte'l compàs indicat.
Escriviu el mateix cant ab anacrusa y canteu
las duas primeras notas ab una aspiració.

Sospenem aquí la nostra demostració. Els
exemples defectuosos que podriam citar abundan, sobre tot entre'Is joves compositors; però
no volem ferir susceptibilitats. Que's meditin
els principis que acabem d'exposar; sobre tot
que'ls apliquin, y potser se faran sentir y compendre mellor y se'ls podrà mellor apreciar.
Kepetimho: es inútil cambiar l'escriptura de las
obras impresas; que las executin ab el mètode
que acabem d'indicar contant mentalment. Per
exemple, en la «Sonata Patètica», de Beethoven, conteu pera'l primer temps, el grave, duas
vegadas quatre en cada compàs; en el temps
allegro moltó, al contrari, conteu a 4 temps,
reunint mentalment 2 compassos del text en un
sol, etc.
i Se poden atribuir aquestas negligencias a
la inadvertencia, a la distracció, a la insuficiència de coneixements de las lleys del ritme? No.
Segons nosaltres, són degudas al prejudici de
que

hi han compassos forts y compassos febles;

que'l 3 / temps es fort, que'l compàs a dos
temps y a quatre temps es la mateixa cosa, o
bé a l'ausencia del sentiment, de la correlació
entre compàs y ritme'.
Se dirà potser que exagerem el paper del

Lletra y música's fusionan més bé. La pesaesa4çl text primitiu, malgrat el moviment viu
';ue vol imprimir al cant, desapareix y deixa
loch a un pas més animat, més vehement, més

1) L'n dütingil professor de música, M. La Nicka, dC Rcrna, nos Iia afirmat que Mcndclssoliu, dirigint la orqnesta a
Leipzig, demana;a sovint a n'cl seu íntim amidi M . l'homas o
Thomann, eu quin compàs se trobava realment tal o qual tros
que executavan. Després de lo que acabem de demostrar, aquesta
particularitat no ofereix res que sia d'extranyar.
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compàs ab sas relacions ab el ritme y'ls inconvenients que rcsultan d'una indicació defectuosa
del compàs. No, certament. Cent cops havem
vist músichs que executavan trossos de música
sense sentir-los, sense compèndrels, mentres
tocavan ab el compàs indicat, mentres la seva
inteligencia's resignava a la disciplina d'un
compàs defectuós. Tant aviat com cl compàs
correcte era indicat, hi veyan clar, comprenian,
s'identificavan ab l'obra. Desseguida frassejavan
y accentuavan inteligiblement, y traduhian a
l'auditori'I sentit espontani, el sentiment verdader que aquesta obra podia expressar.
No podia ésser d'altra manera. Quan se
marca un compàs falsejat, mal escrit, la mà
produeix l'efecte d'un balanci que salsa y abaixa
maquinalment, sense objecte. Això pot enlluernar, però no feconda, no fa penetrar el pensament musical ni en l'esperit ni en el sentiment.
Quan, al contrari, se marca el compàs correcte,
cada moviment fa penetrar en nostre sentiment,
ab entitat mètrica, una noció rítmica, y a son
contacte fecondant esclata una espurna que
il·lumina nostra raó y nostre sentiment.
Escriure malament es sugerir una falsa accentuació, una falsa interpretació, es fadigar a
l'executant. Aixís, es l'acentuació qui fa la
música comprensible y qui permet gosaria i n tel·lectualment. Quan un no comprèn, no
s'eleva, resta arran de terra, no's remonta vers
las esferas superiors ahonl el músich se dóna
compte exacte de lo que ell sent.
lAcabarà)

ORFF.Ó CATALÀ
CONCERTS
A Sarrià. — E l dia 2 del passat Octubre I'ORFKO
CATALÀ efectuà una excursió artística al vehi poble
de Sarrià al objecte de donarhi un concert públich
a la nit del mateix dia.
A l arribar eran en gran nombre las personas
que esperavan a I'ORFKÒ, dispensantli una afectuosa
rebuda. Las societats chorals sarrianencas «Catalunya» y «La Violeta», ab sos respectius estandarts,
eran també a rébrel junt ab la banda de l'Alberg

Naval, acompanyantlo en comitiva fins a la Plassa
de la Constitució, abont una de las esmentadas
societats cantà ab acert la composició Salut nh
Cantors, de l'inmortal Clavé.
Seguidament I'ORFEÓ CATAI.A correspongué a la
salutació cantant Lo cant de la Senyera, d'en Millet.
Poch després, en un espayós envelat disposat a
l'efecte, el qual estava compleument ocupat per
una nombrosa gentada, se donà'l concert, quin
programa publiquem a continuació.
Primera part. — Per las tres seccions: Lo cant
de la Senyera, M i l l e t ; Lo Noy de la Mare, Nicolau;
L a Gata y en Belilre ( c a n s ó popular). Pujol; Lo
Rossinyol ( c a n s ó p o p u l a r ) . Mas y Serracant; L a
Mare de Déu, Nicolau.
Segona part.— Per la secció d'homes: Las Fldrs
de Maig, Clavé; Lo cant dels Aucells (cansó popular),
solo per na Emerenciana Wehrle, M i l l e t ; per las
tres seccions: L a mort del Escolà, Nicolau; Credo de
la Missa del Papa Marcelo, Palestrina.
Tercera part.— Per la secció d'homes: Cansó i t
noys, Grieg; L'Emigrant, Vives; per la secció de
senyoretas: Teresa, Nicolau; per las tres seccions:
Aucellada, Jannequin; Los Segadors, Millet.
Totas las composicions foren molt aplaudidas,
especialment L a mort de FEscolà y Cansà de noys,
que tingueren de repetirse, y Los Segadors, que
foren objecte d'una gran ovació.
A Caldas de Montbuy, — Ab motiu de las anoraenadas Festas del Aplech, que tingueren lloch a
Qildas de Montbuy, I'ORFEÓ CATAI.A fou solicitat
pera realisar una excursió a dit poble'l dia 9 d'Octubre passat.
Com de costum, I'ORFEÓ cantà, a l'arribar a la
Plassa, Lo cant de la Senyera, cantant després Lo
Rossinyol pera correspondre als aplaudiments del
públich que omplenava la plassa gairebé per complert.
Dipositada la Senyera en el balcó de la Casa de
la V i l a , els choristas se dirigiren a sos respectius
allotjaments pera esmorzar, reunintse de nou en la
iglesia parroquial a las 10 del mati, abont se cantà
la Missa del Papa Marcelo, de Palestrina; durant
l'ofertori'l responsori Caligaverunl oculi mei, de Victoria, y en acabat l'ofici la secció de senyoretas
cantà la Pregaria a la Verge del Remey, d'en Millet.
A la tarda, en l'espayosa sala del < Casino Cald e n s c » , se cantà'i següent programa:
Primera part. — Per las tres seccions: Lo caní
de la Senyera, M i l l e t ; L a Mare de Déu, Nicolau; Lo
Rossinyol ( c a n s ó popular). Mas y Serracant; L a
Gala y en Belilre (cznsò popular). Pujol; Hivernenca.
Noguera; L a mort del Escolà; Nicolau.
Segona part. — Per la secció d'homes: Las
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Flors de Maig, C l a v é ; I.'Emigrant, Vives; Canso de
noys, Grieg; per la secció de senyoretas: Teresa,
Nicolau; per las tres seccions: Divendres Sani, N i colau; Ancellada, Jannequin; Los Segadors, Miilet.
El n o m b r ó s públich que omplenava per complert el local aplaudí totas las composicions, lenintsc
de repetir L a Gala y en Belilre, d'en Pujol; L'Emigranl, d'en Vives, y Causó de noys, de Grieg.
La despedida que'l poble de Caldas tributà a
I'ORFEÓ deixarà grat recort als nostres choristas, puig
foren objecte de bonàs mostras de simpatia y entusiasme per part de la gran gentada que acudí a l'estació a despedir a I'ORFEÓ CATALÀ.
A Llotja. — A instancias de la Cambra de C ò rners de Barcelona, I'ORFEÓ CATALÀ donà un Concert en obsequi als congressistas vinguts a n'aquesta
ciutat ab motiu de l'Assamblea de Cambras de
Comers d'Espanya, el qual tingué lloch en el gran
saló de la nostra Llotja'l dia 23 del passat Octubre,
assistinthi'l Ministre d'Agricultura de l'Estat Espan y o l , Sr. AUendesalazar.
El programa quc's cantà fou el que segueix:
Primera part. — Per las tres seccions: Lo caní
de la Senyera, Millet; Las sagelns que Amor lira (madrigal), Brudieu; Caligaverunl oculi mei, Victoria;
L a Gala y en Belilre ( c a n s ó popular), Pujol; L a
mori del Escolà, Nicolau; Aucellada, Jannequin.
Segona part. — Per la secció d'homes: Los
Xiquels de Valls, Clavé; Negra sombra (balada gallega), Montes; Cansó de noys, Grieg; per las tres seccions: Divendres Sani, Nicolau; Credo dc la Missa
del Papa Marcelo, Palestrina.
El concert fou escoltat ab la major atenció y ab
mostras visibles d'entusiasme al acabar cada composició, de las que tingueren de repetirse L a Gala y
en Belilre, d'en Pujol; Negra Sombra, de Montes, y
Cansó de noys, de Grieg.
E l «Circol Musical Bohemi» a l'Orfeó. — El dia
11 del passat Octubre aquesta distingida societat
obsequià als senyors socis de I'ORFEÓ CATAI.A ab un
selecte concert en nostre local, que tingué lloch en
la nit del dia esmentat.
Constiluhian el programa las següents composicions:
.Primera part: Serenala, Mozart. a) Allegro;h)
Romania; c) Minuello; d) Rondo (instruments
d'arch).
Segona part: L a Gruta de Fingal, Mendelsshon;
Largo ( o b o è y corda), Hacndel; a) Cor feril, y b )
Ultima primavera, Grieg; Calalanescas, Millet. a)
Ilumorada; b ) Jovenívola; c) Complanta, y d ) Torrent avall.
Totas las composicions foren extraordinàriament
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aplaudidas, entre las que hem d'esmentar el Rondo
de Mozart, el Largo d'Haendel y la Jovenivola y Torrent avall de Millet, que tingueren de repetirse.
La direcció de las obras d'aquest concert estigué
a càrrech del jove artista'l mestre Sànchei; Soler,
excepte las composicions del mestre Millet, a qui,
per deferència, l i fou cedida la batuta.
Visita. — Durant la estada en el nostre port del
barco-hospital rus « O r c l » , alguns dc sos tripulants
visitaren el nostre local, essent obsequiats ab un
petit concert intim el dia 31 del passat Octubre,
cantantse per la secció de senyoretas L a Preggria a
la Verge del Remey, de Millet: Fum-fum. L a Sirena
y L a Rosa del Folló (populars), y Las Sagetas que
Amor tira, de Brudieu, per las tres seccions.
La secció d'homes cantà Las Flors de Maig, de
Clavé.
Els visitants russos quedaren molt agradats
d'aquesta vetllada, dedicant bellas alabansas a I'ORFEÓ CATALA.

mBmmmmm
CATALUNYA
Barcelona
Gran Teatre del Liceu. — La Companyia que
actuarà durant la vinenta temporada en el Teatre
del Liceu estarà formada ab el següent personal
per ordre alfabétich.
Mestres: Michele Balling, Giuseppe Barone,
Filippo Brunetto, Giovanni Goula Eité, W i l l y Kaehler y Antoni Ribera.—-Mestre de chors: Gioachino
Marín.—Substitut al mestre director, Gaetano Scognamilio. — Primeras sopranos absolutas : Elena
Bianchini Capelli, Emma Carelli, Hariclée Darclée
y Fausta Labia.—Sopranos liricas: Linda Brambilla,
Isabella Orbellini. — Sopranos lleugeras: Lina Cassandro y Adalgisa Mínotti. — Mezzo-sopranos y
contrals: Teresina Ferraris y Giannina Lucaceska.
— Primers tenors absoluts: Fulgencio Abela, Cario
Barrera, Amedco Bassi, Giuseppe Borgatti, Cario
Daní, Francesco Marconi y Luigi Innocenti.—
Altre tenor: Augusto Nannetti. — Primers barítons
absoluts: Luigi Baldassari, V i r g i l i Bellatti, Francesco Cigada, Arturo Pessiua, Marí Sammarco y
Paul Seveilhac. — Primers baixos absoluts: Adamo
Dídur, Remo Ercolano y Giuseppe Torres de Luna.
. En el transcurs de la temporada's donaràn a
conèixer tres òperas novas: / Maeslri Cantori di
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Norinberga, de Wagner, baix la direcció del mestre
alemany Micheje Balling, haventse encarregat dc
pintar el decorat els escenògrafs senyors Guedu/zi,
de Turin, y Olaguer Junyent; Las alegres comadres
de Wimisor, del mestre Nicolai, ab decorat del malograt Soler y Rovirosa y Vilomara; y Tbais, del
mestre Massenet, quina protagonista desempenyari
l'eminent artista Mme. Darclée.
La temporada s'inaugurarA'l dissabte 12 dc novembre ab Sigfrido, de Wagner, que dirigirà'l mestre alemany Willy Kaehler.
Associació Musical de Barcelona. — Ab dos programas excelents y de lo més seriós que s'estila ha
inaugurat aquesta societat las tascas del present
curs. De tres obras solament se composava cada
programa, més podem dir qut cada una d'cllas
valia per tota una sessió.
Integravan el primer cl Concert en do menor de
J . S. Bach, pera dos pianos y orquesta; cl Concert
en re de Haendel, pera orquesta dc corda, y el Concert cu mi bemol de Mozart, lambé pera dos pianos.
La interpretació que obtingueren ditas obras baix
la direcció del mestre Lamote de Grignon, corrent
las parts de piano a càrrech dels reputats concertistas senyors Pellicer y Socias, fou notabilissima.
Del Concert de Bach mereixen consignarse'l bell
adagi y Vnllegro final, d'hermosa volada. E l Concert
de Haendel va agradar moltissim. Dividit en sis
temps, cada un té caràcter propi, ressaltant el largo,
pàgina ideal d'una simplicitat augusta, que obtingué'ls honors del bis y fou el número culminant de
la tarda per la excclcnt execució que alcansà. No
es menys recomenable Vallegro que segueix, escrit
d'una plomada y respirant tot ell sanitós humor,
aixis com el minuet, darrer número de l'obra, també
repetit, que es una exquisitat.

La segona de las obras esmentadas era primera
audició, y fou escoltada ab gran interès y ab fruició
marcada. Es d'una rica polifonia, presentant exquisidas sonoritats y d'un caràcter plàcit que contrastà
ab la viril energia del quartet anterior. L'nssai agilalo, planyider y melangiós en sa primera part,
meresqué forts aplaudiments, lo mateix que Vadagio
moltó, que es d'una poesia intensa y hermós dc
debò. Els artistas senyors Sànchcz, Segura, Gàlvez
y Dini interpretaren aquesta obra ab acabada perfecció, demostrant que no li havian regatejat ensajo». Aixis sorti ajustada y ab fusió notable de
sentiment.
L'admirable quintet, una dc las obras més arrodonidas del mestre de Zwickau, obtingué, desempenyat pels mateixos artistas, junt ab el pianista
senyor Pellicer, una interpretació cabal que posà
de relleu las innombrables bellesas que contenen
sos quatre temps. Els insistents aplaudiments que
ressonaren al final del segon, in modo d'una marcia,
obligaren als esmentats intérpretes a repetir dit
fragment, may prou admirat.
El concert simfònic 146, de la mateixa societat,
se celebrà'l dia 6 del corrent mes en el saló de la
Reina Regent (Palau de Bellas Arts), igual que'ls
dos anteriors. E n ell foren repetits, ab complacencia de tots els assistents, els Concerts de Haendel y
de Mozart, que tant bona acullida havian obtingut
en la primera sessió de curs, lograntsc un conjunt
més perfecte encara. Tant el mestre Lamote com
els concertistas Pellicer y Socias foren festejats en
gran manera.
En la tercera part del mateix concert el chor de
sopranos y contralts entonà novament el deliciós
duetlo de la cantata n." 78 de Bach, que sorti segur
y ben matisat. A continuació,«I tenor senyor Bosch
cantà'l recitatiu y aria de la pròpia cantata ab veu
pastosa y bon estil, terminant l'interessant concert
ab la brillantissima aria Ah, perfido'. de Bcethoven,
que interpretà ab sa hermosa veu la senyoreta
Correa, acompanyada per l'orquesta.

El Concert pera dos pianos y orquesta de Mozart,
que, igualment que'l de Bach, s'executava per primera vegada a Barcelona, es una bella mostra dc
música concertant, hont brilla esplendorós l'art
personal del geni de Salzburg; art jove y rialler
d'artifice consumat. Els tres temps que composan
l'obra són interessants cada un per si. De construcció sòlida y d'inspiració gens fatigada, tot plegat es
senzillament encantador.

La llarga ovació dispensada a la esmentada
artista, obligà a n'aquesta a presenlarse dc nou diferentas vegadas y a cantar fóra de programa tres
cansons d'en Lamote, acullidas ab forts aplaudiments.

L'andante, ab sos bonichs dialogats entre'ls pianos y l'orquesta, produhi un gros efecte, y'ls
executants s'hi guanyaren una ovació merescuda.

Els pianos Chassaigne que s'utilisaren pera dits
concerts, eran excelents, lo que ajudà forsa al lluhiment del conjunt.

E l segon programa formava ja part del cicle
Schumann que'ns tenia promès l'Associació. En ell
s'hi comprenia'l quartet en mi bemol (op. 47), pera
piano y instruments d'arquet; el quartet en la
(op. 41, n." 3), pera corda sola, y'l quintet en mi
bemol (op. 44).

Concert Maials.— Un públich selectissim y dels
més entusiastas omplia de gom a gom, la nit del
29 d'Octubre, la sala d'espectacles de Novetats.
Més la festa s'ho valia, ja que rarament s'ha ofert
un programa tant nodrit y important com el que
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pera son concert combinA '1 celebrat pianista català
en Joaquim Malats.
Dedicadas las tres parts del programa a las
èpocas clàssica, romàntica y moderna, respectivament, fou en las duas darreras Iiont brillà més en
Malats, per naturalesa de temperament. Cal reconèixer, no obstant, que en diferents indrets de las
obras clàssicas que interpretà se revelà consumat
mestre; Vandanle del Concert italià, de Bach; Valltgro moderato de la sonata n.° 2 de Mozart, y alguns
fragments de la sonata op. 81 de Bcethoven, alcansaren un gran relleu.
Pera correspondre als xardorosos aplaudiments
que no cessaven a l'acabament d'aquesta part, en
Malats s'assegué de nou al piano pera fernos sentir
el Caprilxo de Scarlatti, tocat ab una claretat admirable.
Las obras escullidas de la època romàntica eran
la hermosa Fantasia, op. 17, de Scliumann, rarament sentida; \'Impromptn de variacions, de Schubert, que sorti afiligranat; la Invitació a l Vals, malaguanyat arreglo de Tausig, que disfressa la joliua
inspiració de Weber; la delicada cançó de Mendelssotin, E n ahis del cant, transcrita per Liszt, y la
Fantasia de Chopin. Un Malats tocà aquesta última
ab b'rahó y ab forsa sentiment, fent gala en las
demés composicions de son mecanisme segur y de
sa dicció distingida. Mereix menció apart la Fantasia de Scliumann, tocada ab un estil ben personal
y ab molla vida y color.
Obria la tercera part el Preludi, clwral y fuga de
César Franck, que s'imposa per sa tècnica y serietat. E n Malats la tocà de mestre, trayent del piano
ricas sonoritats. No menys felís estigué en la interpretació del Jllegro de concert d'en Granados, obra
distingida, de marcat caràcter espanyol y d'execució dificil, que en mans d'en Malats resultà brillantissima. Laufenbnrg, de d'Indy, y Arabesque, de
Debussy, són duas pàginas de delicadesa extraordinària; la segona especialment, es una exquisitat,
y ademès té segell propi. Tancà la sessió la Bourrée
fantasque, del original Chabrier, pàgina curiosa y
ab uns atreviments que deixa enrera'ls dels músichs més innovadors y modernistas.
Resumint ara sobre l'important treball del pianista en aquella nit, direm que en Malats tocà melior que may. Las dificultats més perillosas las
resolen sos dits ab una senzillesa admirable. Son
domini es complert, puig ha adquirit la serenitat y
l'aplom indispensable a tot concertista. Segur de si
mateix, jamay se desconcerta, y baix el prestigi de
sos dits maravellosos l'auditori resta fascinat. Si a
n això hi afegim la sensibilitat artística, que cada
dia va desenrotllantse y afinantse més en el jove
pianista català, bé podem deixar consignat que la
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seva glòria es de las llegitimas y digna d'aparellarse
ab las de més renom musical.
El públich no volgué sortir del teatre sense 'I
plus ja establert per la rutina, y, no obstant l'excessiu treball que havia soportat durant la vetlla, en
Malats fou prou indulgent encara pera complàurcl
executant la celebrada Campanella de Liszt.
Sala Dessy.—Els senyors J . Dessy y C . ' , directors y gerents de la segona secció del establiment
editorial Vidal Llimona y Boceta, s'han proposat
organisar durant la present temporada una sèrie de
concerts intims quina direcció general encomanaràn
a distints artistas escullits entre'ls que més honran
l'art català.
EI primer concert de la sèrie fou encomanat al
reputat violinista y compositor en Joan Manén, qui
confeccionà un programa intcressahtissim.
Després del Concert en re menor pera dos violins,
de J . S. Bach, tocat ab unitat d'estil y ab sonoritat
pastosa pels senyors Manén y Viscasillas, s'executà
per primera vegada'l Ter\etlo (op. 74) de Dvorak,
escrit pera dos violins y viola. Es una obra aquesta
molt ben construïda y demostrant en tots indrets el
gran domini de la tècnica que possehia son autor.
El primer temps, lntrodu\ione e Larghetto, de caràcter
patètich, té moments feliços, però decau un xich
cap al final. Molt més igual resulta Yschei\o, espècie
de ballet popular tractat de mà mestra y ab motius
molt escayents. L'obra acaba ab un tema con varialioni, d'escàs interès y quelcom confós a la primera
audició. L'execució del /ír^í//o,a càrrechdels senyors
Manén, Viscasillas y Estera, no deixà res que desitjar: fou un acabat conjunt, ahon cada part hi
rivalisà. Fem, 110 obstant, menció especial del senyor
Eslera (viola), pel brillant partit que sapigué treure
del seu instrument.
La segona part del concçrt valgué a n'en Manén
xardorosos aplaudiments per l'acabada perfecció ab
que tocà Vnndaute de la simfonia espanyola de Lalo,
hont hi posà tot son esmer de dicció, y'l dificilissim
Moviment perpetuo, de Paganini, executat ab una
velocitat extrema y ab una igualtat de mecanisme
sorprenent. Pera correspondre al entusiasme del
auditori, el senyor Mauén tocà de més a més la
delicada composició de Schubert L'Abella.
EI concert terminà ab l'audició del quartet Aíobilis in Mobili (op. 42), pera violi, viola, violoncel
y piano, original del esmentat concertista.
L'efecte que'ns produhi la citada obra, de quina
partitura, editada ab tota esplendidesa per la casa
Vidal, n'haviam rebut ja abans un exemplar, fou
ben agradosa. Malgrat els defectes que conté, inherents a tota obra humana, el quartet d'en Manén
s'escolta ab interès y ab forsa simpatia, ja que no'us
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passa sovint el fel de poder apreciar una producció
d'aytal nienu deguda a un mestre de la terra.
El primer temps, no gayre Ilarch, resulta quelcom difús, potser a causa del poch relleu que tenen
els temas exposats; en cambi, Valfgrello jocoso,
bellugadís y ben vingut, es sens dubte'l temps més
perfecte dels quatre que composan l'obra. L'IIHdanli, d'un lirisme una mica afectat, té, no obstant,
fragments que valen, y tot ell s'escolta ab molt
gust, mantenintse ferm l'interés en el temps final,
alltgro riliuitv, treballat ab forsa trassa y desembràs.
La obra, en total, es valenta, plena d'ardor jovenívol, y sí recordem la música de cameia que s
produeix al extranger, haurem de reconèixer que la
composició d'en Manén no hi faria pas cap mal
paper al seu costat.
El quartet, quinas dificultats d'execució no són
pas escassas, obtingué un desempenyo dels més
brillants, a càrrech del mateix autor (piano), Víscasillas ( v i o l í ) , Estera (viola) y Romagosa (violoncel). — S.
Lira Orfeó. — Aquesta societat, quin nucleu
d'instrumentistas lo forman uns quinze joves aficionats, baix la direcció del intel·ligent guitarrista
en Miquel Llobet, doni'l dia 28 del darrer mes un
concert en obsequi a n'cls seus socis, que's vegé
extraordinàriament concorregut.
La major part d'obras que s'executaren són
transcripcions adaptadas al reduhit conjunt de guitarras, mandolinas y llaüts que conslituheixen el
cos instrumental de la «Lira Orfeó»; y sí bé dits arreglos estan fets correctament, no sempre produhcixen l'efecte desitjat. La índole de las composicions
rarament s'adiu ab el color especial d'aquell conjunt,
al qual el tremolo persistent dels instruments de pua
perjudica un xich. Algunas obras, no obstant, produhiren un efecte cxcelcnt a causa de la pulcritul
ab que foren tocadas. Entre ellas recordem una
aria de Haendel molt beu matisada, un preludi de
Chopin interpretat ab fona delicadesa, y una bonica
romansa de Mendelssohn, executadas en la primera
part.
En la segona part del programa s'estrenà L a
filla d'Igualada, adaptació de la cansó popular, feta
ab moll d'art y ab coneixement dels instruments
que tractava per en J . Barberà, sub-director de la
oLira». Meresqué forts aplaudiments y's tingué de
repetir, aíxls com L·i filla del Marxant, armonisada
per en Llobet.
E l Triomphe iTOrphée, d'en Burgès, composició
destrament escrita, però un xich pretenciosa, va
cloure'l concert, que fou un éxil continuat pcra'l
director v'ls execulants.

Cfrcol Musical Bohemi. — En la primera sessió
íntima de música de cambra que se celebrà'l dia 22
d'Octubre s'interpretaren la Serenata (op. 25) de
Beethoven, pera flauta, violí y viola, pels senyors
Corrons, Solà y Riera, y'l Cmrlelo en re de Mozart,
pera instruments d'arch, a càrre :h dels senyors
Sànchez Soler, Giménez ( F . y J . ) y Sànchez Carrera.
La primera de las esmentadas obras se distingeix per son estil lleuger y per sa inspiració franca,
presentant en son conjunt novas sonoritats del tot
simpàticas. Sobresurten el minuet y'l temps final,
quins motius guardan algun sabor popular. E n la
execució se distingí'l senyor Corrons, per la fermesa ab que desempenyà la seva part, secundant-lo
sos companys ab acert, encara que'n algun passatge
mostressin certa vacilacíó. La obra primerenca de
Beethoven, que segurament no s'havia tocat may a
Barcelona, fou escoltada ab molt d'agrado.
E l primer temps del quartet de Mozart, quelcom
desproporcionat en son desenrotllo, no té gran
atractiu; Vandante val molt més, y'l minuet, de caràcter símfóních, està trassat excel·lentment. L'últim
temps es també superior, y recordem havcrlo sentit
sovint a l'Associació Musical en sa primera època.
La execució fou cuydada, sobresortint el violoncel, que treu sonoritat, frasseja ab gust y matisa.
No podem dir lo mateix del violi primer, que
resulta fred y massa igual de color. Els demés secundaren el conjunt, però hi falta encara la homogenitat requerida en aytals obras.
Dediquem el degut elogi al bon acort de la
celebració de dilas sessions, que han d'esser de
gran profit als executants, lo mateix que als demés
associats.
E l segon concert orquestal se celebrà'l dia 29,
estant dedicat al compositor noruech E . Gricg.
Composavan cl programa algunas obras de conjunt
executadas ja en anteriors concerts, acompanyadas
de la coneguda suile n.' 1 de Peer Gynt, varias
pessas pera piano, que interpretà'l senyor Lozano,
y la melodia E l Cygne, cantada pel senyor Créixams.
L'auditori aplaudí totas las composicions, fentne
repetir algunas.
Associació Wagneriana.—Aquesta associació ha
comensal el curs de 1904-1905. E n la sessió inaugural se llegí un estudi necrológich d'en Joaquim
Pena del qui fou tant distiitgit wagnerià en Joseph
de Letamcndi; se cantà'l primer acte de la òpera
de Wagner L a IValkyria, executat al piano pel
senyor Domènech Espanol y per la senyoreta na
Franciscà Marcé y'ls senyors Antoni Colomé y en
Manel Boadella. Fera'l present curs té preparats
l'Associació'l següents treballs: audició completa de
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Siegfried. en català, executada al piano y cantada
per distingits artistas; una sèrie de sessions a càrrcch
del senyor Pena, dedicadas a l'estudi d'Fh Mestres
Ciw'.ayres de Nuremberg, quina traducció al català
estàn acabant els Srs. Pena y Viurà ab la colaboració del Sr. Domenccli Fspanol; varias conferencias
sobre temas relacionats ab l'objecte de l'Associació,
de las que se n'encarregaran els Sis. Pena, Par,
Domènech, Maragall, Chavarri, Gual, Viurà y
altres; audicions de varias reduccions pera trios de
piano y corda de diferents fragments d'ópcras de
Wagner; sessions de música di camera, de las que'n
formaran part las dedicadas a las Sonatas de Beethoven pera piano y violí y piano y violoncel, essent
executadas las primeras pels Srs. de Greef y Crickboom, audicions dels trios de Becthoven pera
corda, interpretats pels senyors Munné, Dini y
Eslera; audicions d'obras de Bach, Mendelssohn,
Schumann, Schubert, Grieg, etc.; un estudi d'alguna obra moderna, que probablement serà L'f.lranger, de Vinceut d'Indy, y un altre estudi del poema
y música d'£/ cap-vespre dels Déus.
Sala Mercè. — U n dels números que mes èxit
han obtingut en el nou espectacle inaugurat fa
pochs dias en la referida sala són, per sa novetat,
las visions musicals que s'hi efectuan al final de las
sessions. La primera que s'ha estrenat, dividida en
dos quadros, se titula Montserrat, y resulta una
simfonia de notas y colors que enamora y sorprèn
pel refinament del seu conjunt armónich. La música, original del jove compositor Grant, està escrita
baix un plau ben concebut, y com a forma y inspiració tè marcada personalitat. Las armonias vaporosas y'ls motius simples y frescoys que entonan
las veus blancas, se fusionan d'una manera deliciosa ab el delicat ambient que rodeja las visions.
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aquesta Capella cantà varis responsoris y motets
polifónichs.
El dia 14 cantà'l Rèquiem a quatre veus, de Victoria, y durant las missas alguns motets en las
honras fúnebres en sufragi de l'ànima de n'Antoli
Sunol y Ramoneda (e. p. d.), que se celebraren en
la iglesia de la Casa de Caritat.
Durant la celebració de las missas pera'l descans
de l'ànima de na Madrona Palanca y Genis (a. C . s),
mare del soci del ORI EÓ en Miquel Gaspar, celebradas en la iglesia del Bonsuccés, la Capella cantà
varis responsoris de Victoria y Palcstrina, \'Ave
Venim de Mozart, y cansons espirituals de Bordes y
Millet.

Blanes. — Ampliant la noticia que donàrem en
el número passat referent al concert celebrat per
l'Orfeó d'aquesta vila en obsequi als seus socis,
afegirem que tots els números del programa foren
aplaudits ab entusiasme per la gran gentada que
omplia'l saló, havent de repetirsc, a instancias del
públich, L'hereu Riera, Sant Dilluns, Els Pescadors
y Nuviatge.
En aquesta vetllada demostrà l'o Orfeó de Blanes» sos avensos en la forma d'interpretar las composicions que executa, puix la secció de senyoretas,
donant-los aquell to sentimental que requereixen
bona part de las que canta, y'ls homes distingintse
d'una manera especial en els pianos, consegueixen
merescudas lloansas dels intel·ligents; lloansas quc's
deuen tributar d'una manera especial a son director,
l'F.mili Mestre.
Els artistas que cooperaren en la mateixa vetllada, senyors Brunet y Alberli y senyoreta Penco,
meresqueren igualment moltas enhorabonas pel
lluhiment de son treball.

Capella de Música de Sant Felip Neri.--Durant
els dias 2, 3 y 4 de! passat Octubre'ls reverents
PP. Caputxins de Sarrià celebraren un Triduo Seràfich-Mariano, cantanthi aquesta Capella las missas O
quan gloriosum, de Victoria, y la del Papa Marcello,
de Palcstrina; los motets Estate fortes y Jesu dulcis,
de Victoria; Adoramus, de Palcstrina; Adoramus
te Cbriste, de Corsi; varias cansons espirituals de
Bordes y Millet; el Trisngi al Santíssim, de Cornellà,
y per primera vegada un Rosari del mestre Francesch
Pujol.

— L a secció d'homes del mateix Orfeó anà'l dia
25 del passat Setembre a Santa Coloma de Farnés;
y encara que l'excursió tenia caràcter purament
recreatiu, no deixà d'emportàrsen un grat recort,
puix al matí, davant la Casa de la Vila, saludà a las
autoritats cantant Vllimne de la Senyera, Els Pescadors y Brindis català, de Costa y Nogueras, rccullint
molts aplaudiments del nombrós públich que ho
escoltà; y a la tarda, prèviament-convidats per
l'Alcalde, cantaren en el local del «Círculo Columbense» ïHimne de la Senyera, Arre Moren, Els
Pescadors y Sant Dilluns, essent ovacionats el director y'ls coristas per la distingida concurrència
que omplia'l local, y obsequiats per la Junta Directiva. •

E l dia 13, durant las missas que se celebraren en
la iglesia-convent de Santa Clara pera'l bé de l'ànima
d'en Frederich dc Gomis y Torrents ( q . a. C . s . ) ,

L'«Orfeó dc Blanes» no desmaya en sa tasca
artística, y molt s'en pot esperar seguint pel camí
emprès. — J. F . V F .

Es un espectacle d'un gust artistich depurat
que mereix tota llohansa y que per sí sol se recomana.
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Canet de M a r . — f l o r c i x c n t cnliut musical de
d n c t de Mar «Orfeó Caneicnch» publicà y repartí
profusament per la comarca una entusiasta crida
als compatricis, explicant els bells propòsits que
animau a la esmentada associació, dignes, en veritat,
de la cooperació y ajuda de tots els que's preocupin
de la cultura de la nostra terra. Aquests propòsits
són la creació y sosteniment d'una escola gratuïta
de Bellas Arts, aliont de moment s'hi dongui ensenyansa de solfeig, treballant sempre pera sa extensió, ampliantla després ab la ensenyansa instrumental y altres estudis dels diferents rams del saber
hiinià.
La idea cs, com se veu, hermosa, y no dubtem
de que rentusiasme dels firmants de la esmentada
fulla serin dignament secundats pel culte poble de
Canet de Mar, procurant que's vegi ben concorreguda aquesta escola, que ab l'esfors y cooperació
lk t«tt podrà portar fruyts profitosos a la causa de
la cultura popular.
Orfeó Canetench. — De conformitat ab els lloables propòsits d'aquesta entitat artística, exposats
eu la crida.que publicà en data de 16 d'Octubre
passat, el dia 30 del mateix mes tingué lloch la
solemne festa inaugural de la Escola de Solfeig, a
la que assistí una nombrosa gentada.
Ocupavan llochs en l'estrau presidencial, ademés
de la Comissió reorganisadora de l'e Orfeó Canetench», els senyors Riera y Bertran, Borràs de Palau
y'ls senyors Pere A. Millet y Vicens de Moragas,
delegats de I'ORFKÓ CATALÀ, havent sigut galantment cedida la presidència de la festa a n'aquest
darrer, en calitat de vice-president de nostre ORFKÓ
CATAI.A.
I . »Orfeó Canetench» canlà Lo ami de la Senyera, del mestre Jover, llegint seguidament el
senyor Secretari l'acort de creació de la Escola que
s'estava inaugurant.
Feu ús de la paraula el President del «Orfeó
Canetench », en Marian Serra^ comentant molt
encertadament els beneficis morals que obtindrà'l
poble que's preocupi de la creació d escolas d'instrucció en tols els ordres, base de la creixensa intelectual.
El mestre Borràs de Palau llegí un atinat treball
tractant d'Estética musical y composició, fent gala
de possehir profons coneixements de la matèria
que tractà.
Alguns socis y orfeonistas llegiren alguns treballs
literaris a propòsit pera la festa que se celebrava,
c.miant entremig IV Orfeó Cmctcnch •> Fflliti y FA
Roüiiyol.
En nom de I'ORFKÓ CATAI A feu ús de la paraula'l
senyor en Vicens de Moragas, qui saludà al Cane-

tench, manifestant que I'ORFF-Ó CATAI.A veu ab goig
tota iniciativa que tendeixi al culte del art. Afegí
que l'e Orfeó Canetench» no s'ha de considerar
pas com un fill del nostre ORFEÓ, sinó com a un
germà estimat que ve a ajudarnos en la empresa,
fills abdós de la nostra estimada Catalunya. Encoratjà
als iniciadors de la creació de la escola y al poble
de Canet pera que ajudi ab tot son esfors aquesta
hermosa iniciativa, acabant fent ressonir la importància que pera la cultura popular té la creació
d'entitats com !'«Orfeó Canetench».
E l senyor Riera y Bertran feu també ús de la
paraula, manifestant la dolsa impressió que li produheixen actes com el que s'estava celebrant, puig
en ells hi veu la resurrecció de l'art y de la pàtria
catalana.
L'eOrfeó» cantà la nova cansó del mestre Borràs
do Palau calcada sobre la popular titolada L a Lluna,
que fou mult aplaudida, obligantla a repetir.
Finalment, en Marian Serra agrahí a concurrents
y cooperadors a la festa sa presencia en aquell acte,
acabant ab un [Visca I'ORFKÓ CATAI.A! que fou contestat ab entusiasme.
Els Segadors, entonats per r « O r f e ó » tancaren
aquesta hermosa festa, acabada la qual foren repartidas las cédulas d'inscripció dels alumnes que han
solicitat sa admissió a la nova Escola de Solfeig.
Manresa. — Ab motiu dels concerts que, ab
gran èxit, celebrà l'o Orfeó Manresà » el segon dia
de la Festa Major de Manresa en el Teatre Conservatori, y el que celebrà a la vila d'Artés el dia
de sa Festa Major, publiquem una ressenya dc la
vida del expressat Orfeó desde sa fundació ensà.
Entre la jovenalla de sentiment artístich y patriótich de Manresa, ja de molt abans del any 1901, s'acaronava l'idea de constituir en aquesta ciutat un
Orfeó de la faisó del de Barcelona; més mancava
remoure la opinió del poble en aquell sentit, pera
que aquest se decidís a secundar a n'aquell esbart
de joves, entre'Is quals se distingia per son entusiasme n'Kstanislau Casas.
L'ORFKÓ CATALÀ, en sa visita a Manresa'l dia 31
d'Agost de 1901, remogué aquesta opinió fins al
punt de que'ls que portavan de cap la idea dc constituhir un Orfeó a Manresa ja convocaren, al cap
de pocas setmanas, el 5 d'Octubre de 1901, una
reunió en la sala del Concell Municipal, que donà
per resultat la constitució del Orfeó de que'ns
ocupem.
Al constituirsc ja's donà per descomptat nomenar
director a n'Estanislau Casas, qui en aquella ocasió
comptava 18 anys. Aquest nomenament fou rebut
ab tant de goig y tant considerat com garantia d'èxit,
que al cap de pocs dias ja arribavan a una cinquan-
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tena els cantaires inscrits, entre senyoretas, homes
y noys.
Com que mestres y deixebles se prengueren ab
entuMasme llur tasca, cap a darrers de Maig de 1902
ja comensaren els ensaigs de conjunt, y'l 25 de No.
vembredel mateix any l'Orfeó feu una visita al vehi
ermitatge de Manresa Nostra Madona de la Salut,
en quina esglesicta cantaren una Pregaria, escrita
aposta per aquell acte, cantant al sortir, a l'era. Lo
Rossinyol y L a Filadora, abduas d'en Mas y Serracant, actes que al Orfeó li valgueren grans felicitacions v un esclat d'aplaudiments de part de la gran
gentada que concorregué al romiatge.

choral, que dirigeix el mestre en Joan Llongueras.
EI programa era selecte y seguia'l següent ordre:
Llissó de solfeig (minuet), Haydn; Salla ntiralla
(cansonela), Llongueras; Canso de noys (popular),
Llongueras. Aquestas tres composicions, a càrrech
de la secció de noys. Llissó de solfeig, Mendelssohn;
Un pelil atuell (cansó grega armonisada), lionrgaultDucoudray; Pregaria a la Verge del Remey, Millet,
per la secció de noyas; E l Rossinyol y A la por la de
sa nymada, E . Morera, per la secció d'homes; y L a
nina encanlada y Caní dels foirs, del mateix, per las
seccions de noyas y homes la primera, y per las tres
seccions l'altra.

Esperonats per l'èxit que obtingueren en aquella
diada, seguiren ab gran constància en llur feyna,
podent organisar el 18 de Janer de 1905 el primer
concert, que fou dedicat als protectors. En aquest
acte, ademès de las composicions esmentadas, se
cantà L a mori del Escolà, del incomparable mestre
Nicolaü.

Al comens, y entremitg de la festa, el president
de la secció de música, en Joseph Rigol, y'l mestre
Llongueras, llegiren bells parlaments.

D'allavoras ençà s'han organisats diferents concerts, en els quals els èxits han anat en creixent.
Reconeguda per tothom sa nobilissima tasca, tè avuy
la benevolensa y la estima de son poble.
En l'actualitat la secció choral compta ab' 26
senyoretas, 47 homes y 21 noys. y ademès ab 120
socis protectors.
Pera donar idea del-repeftori del «Orfeó Manresà» transcrivim a continuació las composicions
que constituireu el cartell del concert celebrat
darrerament en el Teatre Conservatori y del qual
havem fet esment al comensament d'aquesta ressenya. Hèuselas aquí:
L a Mare de Déu (Nicolau), Lo caní dels Aucells
(Millet), Las Balladas de Lormoiil (Franck), Lo
Puríííi/(Mas), Lo Filador d'or (Borràs de Palau),
Las Flors de Maig ( C l a v c ) , Piimereucas (Mendclssohn). L a mori del Escolà (Nicolau), Pregaria a la
Verge del Remey (Millet), L'Emigranl ( V i v e s ) , Lo
Rossinyol ( M a s ) y La Gala y E n Belilre ( P u j o l ) .
Pera acabar consignarem que grandissima part
del mèrit que s'es conquerit !'«Orfeó Manresà»
se deu a la inteligencia, constància y activitat de
son mestre director Estanislau Casas, pertocantne
també bona part al sub-director, en I.luis Rivera, al
professor auxiliar, n'Antoni Girbau, qui durant
moltissim temps exerci de sub-director; y a la professora na Maria de la Concepció Piviella d'Amats,
secundats ab vera constància y estudi pels entusiastas coristas que constitueixen l'í Orfeó Manresa«. — J . E .
Tarrassa. — El dia 16 del passat Octubre se celebrà solemnement cu IVAgrupació Regionalista de
Tarrassa» la festa inaugural del curs de la seva secció

CORRESPOiNDENCiAS
B E R L Í N . — Com a seqüència del verificat aquí
l'any darrer, acaba de tenir cfecle en aquest Octubre'l segon congrés pedagògích musical, quals deliberacions poden resumirse en aquests tres extrems:
I . " condicions qua poden y deuen exigir-se als que's
consagran al exercici del professorat musical; a.on
ahontdeu adquirir aquest la suma de coneixements
que'l capacitin pera'l digne desempeny del seu càrrech, en la època moderna, y modo de procuràrsels;
y 3." manera d'obtenir la millora de sa posició social.
Las reunions han despertat forsa interès y són
nombrosissims els pedagochs y pedagogas de l'art
que han acudit a la gran sala del Beichslag. que es
ahont se celebravan las sessions, inauguradas y presididas per en X . Scharwenka. Apart la discussió
dels lemas de fondo, estavan anunciats fins a 21 parlaments, de quals enunciats sols mencionaré'ls principals: «La pedagogia com a objecte d'ensvnyansa
en los seminaris musicals»; «Rducació musical psicofisiològica»; «Estèlica musical: sa exposició pràctica»;
«Necessitat d'incloure l'acúslica en lo plan d'estudis»; «Educació de l'ordre auditiu: música al dictat y
son planteig»; «Requisits a exigir en sos exàmens
de pedagogia del cant»; «Defectes capitals dc la
melòdica actual: perjudicis que se n'originan y
modo d'evilarlos». y uns projectes pera reforma de
la notació musical. '. as sessions han acabat ab un
hurra general al quasi patriarca musical d'aquí, el
vell Joachim.
Després dc vensudas no pócas dificultats (jo crech
que la dilxosa policia urbana sab prcsenlarne, quan
vol. per tot arreu), ha pogut inaugurarse, per fi, al
apuniar lo mes, lo nou Teatre Nacional, ab obra
lanl inadequada com E l Trovador, que quelcom de
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teatral lé, però res té dc nacional pera'l nostre públich.
Això ha promogut un lolle-lolte entre la prempsa
professional, la qual, com tots els operistas, desde
molt abans dc i . " de Setembre, — feixa pera la
que, sense comptar ab las dificullals susditas, s'havia
lixat l'apertura del nou colisseu — sabia ja, per l'insislcncia ab que s'havia propalat la noticia, que'l dit
teatre havia d'inaugurarse ab una bona representació de Las bodas de Figaró Tots los intelligents se
planyen de que, de bonàs a ptimeras, s'haja seguit
en la tasca artística una tendència macarrònica de
tant mal pressagi, y's comprèn bé: cn aquest Bcrlin
hi cal de totas passadas una tercera escena lírica
ahonl s'hi fassi òpera de debò y art progressiu; perq u i sabudas són de tothom las poch adequadas
condicions que per això reuneix la Opera Real; y ' l
Teatre del Oest ab prou feynas pot considerarse com
a escena lírica seria.
La últimament edificada ofereix quelcom de nou,
comparat ab las altras construccions de la ciutat. A
primer cop d'ull se veu, emperò, que han servit dc
models pera la nova construcció lo santuari bayreuthià y ' l Teatre del Príncep Regent dc Munich.
Ab tol, l'imitació no es cap copia exacta: llevat d'una
galeria en la paret posterior, tot lo demés són assienlos dc platea. La volta rebaixada que cobreix la
sala, dóna a n'aquesta una forma excessivament
llargaruda y aspecte semblant al d'un anden d'estació. No crech que això sia cap bona qualitat estètica,
peiò'm sembla defecte major encara la gran distancia que separa las últimas filas d'espectadors del escenari, per l'esmentada forma del local y dc sas dimensions, que, ab sas 48 filas de platea (I), lo fan
capàs pera més de dos mil.pcrsonas. A pesar d'aquests
inconvenients, són bopas las condicions acúslicas y
l'audició resulta agradable. Y ho serà més si, deixant
dc banda «marcs infelissas» de problemàtica salvació, s'orienta la temporada cap a novas tendemias,
de las que'n podria ser un bon preludi lo G<el\ de
Berlichingen, de Gdldmark. anunciat pera dintre de
poch.
. A tol això ha comensal ab forsa empenta, y un
xich més aviat que altres anys, la temporada hivernenca de concerts, que animarà, segurament com
sempre, totas las salas d'audicions, seme solució dc
continuitat, lins a las vigiliss de Nadal. Ha inaugural la la·.ca la l liga de mestres cantors de Dresde, en
la gran sala de la Filarmonia, ab composicions vellas y novas a capella (dc Riez, Cutti, llegar, etc,
las darteras). Y senyalada aquesta prinera fita, permètissem passar per all forsas altres aconteixemenls
secundaris, perquè es moll ja lo que s'ha executat,
falta temps y oportunitat pera semir-ho tol, y la escucla enumeració d'anistas faria llista llarga, formant no més que ün dc-abrit calàlcch dc noms.
Cito. donchs, solameifl els concerts donats per nombrosos elements, que són aquests: un de la Singaka
Aemie, Judas Macabeu i e llàndel); dos de laOrqutsta
Real (Suite en si menor pera llauta y corda, Bach;
simfonia re menor, llaydn, y la en do de Schu-

bert, en lo primer; y en lo segon, obertura del H.ey
Manfred, de Reinccke; simfonia de Dvorak Del nou
món y la Heroica); un de la Filarmònica (fragments
dc Wagner segona audició aquí de la Sorena simfonia de Bruckner, y estreno de la Serenata Italiana
d'Huch Wolf); y'ls dos de la orquesta Lamoureux,
que han estat la nota del dia, sense suscitar gayres
discrepancias de parers. Tothom reconeix a la orquesta qualitats dc conjunt, d'excelcnt sonoritat,
de noblesa de to, etc, etc, y al director facultats de
temperament y intel·ligència. Una y altra han sigut
rebuts ab molls aplaudiments y mostras de simpatia;
però... ha causal certa decepció llur modo d'interpretar música alemanya, especialment en la Heroica,
que tothom compara ab l'altra audició de fa dos
dias, esmentada abans.
La Lichterfeld ha donat una sessió recentment.
Cito aquesta pianista perquè, si no es cap prodigi de
mecanisme, lé antecedents de pcrsonalilat musical
un xich apart del patró corrent. Ks filla d'un actor
conegudissim, que, conjuntament ab l'exercici de la
seva professió, se dedicava a csciiure obras sobre
ciencias naturals, forsa apreciadas, y... criticas musicals en una revista d'aquesta especialitat. En los
darrers treballs, la filla va sustiluir sovint a! pare, y
ha sigut una de las primeras criticas musicals dedicadas a la professió, molt més apreciable, — per lo
menos, en quant a competència tècnica y a estil —
que bon nombre dels seus colegas de l'altre sexe.—En
las demés sessions de. solistas y de petits conjunts,
res digne d'especialissima menció, a pesar de la cant i l a l : cn tres dias s'han exhibit fins a mitja dotzena
de nens prodigis, dels que sols té ja quelcom de
renorri el violinista Franz de Vccscy, que ompla de
gom a gom las salas ahont toca. Per fi, l'Associació
dc Madrigals de Barth ha ofert lo següent interessant
programa: J. P. Sweclink, Salm xçfi. Sia alabat CEternal y Facciam, cara mia File y l.ascia Filli mia cara,
ab acompanyament d'arpa, de las rimas italianas;
Palestí 1; a, Donna, vostra mercede y Che debbo f a r ? ;
H . L . Hassler, M'en vaig ab greu d'a vora teu y Sols
a n'a tu, estimada del meu cor; J . Cr. Haiden, Fesme
una cansonela alegra; T . Bateson, Aixécat, benvolguda germaneta; O. Gibbons, Lo cigne d'argent;
Scandello, Don^orno, madonna; y Gastoldi, Amor
vittorioso.
S'anuncia la pròxima publicació d'una revista
sui generis que's titularà Critica de criticas, destinada
principalment a procurar als autors d'obras marge
pera analisar criticament cl conjunt de criticas aparegudas sobre llurs respectivas produccions. Cal,
donchs, esperarne l'aparició pera senyalar la data
com a comens d'època critica. — R.
B R U S 3 E L A 8 . — I , ' ú l t i m conecit Isaye ha sigut
molt interessant, com sempre. L'orqucsta ha executat l'obertura de Manfred. de Schumann; la Segona
simfonia en si bemol, op. 57, d'en V. d'Indy, y la
música que en G. Fauré ha escrit pera Pélleas y
Melisande. Ademés, M r . Van Rooy, del Teatre de
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En l'interval de vuit dias ha sigut aclamada dos
cops la seva gegantesca simfonia ab un grapat d'altras obras sevas... aquellas maleixas que sols oblenian fredor y indiferència uns quants anys enrera, y
que sols comprengueren uns quants privilegiats, els
seus continuadors d'avuy.
Poch s'ho pensava'l públich d'allavoras que
aquell home petitet, senzill, insignificant quasi, que's
llevava invariablement a dos quarts de sis pera treballar dotze y catorze horas seguidas donant llissonetas a preus irrisoris, lligava d'un tret la simfonia
beethoveniana ab la simfonia moderna, despullantla
dels feminismes de que la van guarnir Mendelssohn
y fins Brahms mateix!
Tampoch varen fer cas de Berlioz, y ara'ls honors oficials li plouen; y ara mateix un noranta per
cent tracta de boig a n'en Debussy, esperant que's
mori pera reconèixerli talent. L'eterna historia!
Y sabeu qui'n té quasi tota la culpa d'aquest trist
estat de la cultura del públich? Els critichs, aquests
moderns Aristarcs, que tot ho troban dolent perquè
es d'ara, perquè es de casa, perquè es quelcom, per*
què per dintre hi viu algú impenetrable pera ells y
**
quina existència negan en conseqüència; són els que
En lo Teatre Lirich Flamench, d'Anvers,— puig
malvesan el gust del públich, o al menys són el
allà'n tenen un de teatre regional, — acaba d'estrepretext de que aquest se val pera viure en una inèrnarse una obra en dos actes d"en Paul Gilson, el
cia mental absoluta y no estudiar res que no hagi
molt aplaudit músich belga, professor d'harmonia
sigut dissecat, analisat y classificat prèviament pels
del Conservatori de Brusselas, y d'en Georgcs Garaltres. Es l'historia d'aquella gent que esperan el
nir, el moll conegut periodista y revuiste.
diari pera decidir si han de parlar bé o mal d'una
En V. Hugo ha sigut el que ha inspirat al senyor
cosa que ells han vist 0 sentit la vetlla. La gent es el
Garnir pera escriure la seva obra. No'ns ha extrapúblich, el diari es el critich, y d'això'n resulta la
nvat gens, perquè'ns consta que sent pel gran rodestrucció dc tota iniciativa, de tot moviment permàntich francès una verdadera passió, una verdasonal, de tot avenç individual: la no existència del
dera mania.
jo, en fi.
Teevolk (Pobre gent), tant música com poema,
Els primers que tiraren la primera pedra contra
es una obra senzilla, clara, molt sana y molt herFranck foren els crilichs (llegiu las cronicas de l'èmosa.— X .
poca), y darrera d'ells, naturalment, hi vingué'l públich.
P A R Í S . — Per fi puch oferir avuy una nova que
ha d'interessar a tots els llegidors d'aquesta REVISTA.
L'inauguració del monument de César Franck
Paris acaba d'erigir un monument a César Franck,
(23 d'Octubre) ha fet reaparèixer en los programas
lo modest organista de Santa Clolilde y l'humil mesdels concerts dominicals la seva Simfonia. Ja he dit
tre d'orga del Conservatori, d'aquell Conservatori
que en vuyt dias l'haviam sentit duas vegadas, l'una
que jamay el va compendre, que sempre va apartardirigida per en Colonne, y per en Chevillard l'altra,
se d'ell, y que fins a l'hora de la mort va deixarlo
en sos respectius primers concerts.
sol.. El monument, obra d"en Lenoir, representa'l
seràfich mestre assegut a son orga ab lo cap lleugeraAquest últim va plaure més, y crech que'ls que's
ment caygut sobre'l pit en actitut de meditació, y
manifestaren en aquest sentit tenian rahó. En Coplanant sobre'l cap el geni de la simfonia extenent
lonne comensa a ferse vell, y en lo que més se cosas amplas alas.
neix es en la direcció d'obras joves.
En lo primer concert Colonne, dedicat exclusiY ha sigut aixecat en lo jardinet que hi ha davant
vament a César Franck, en Pugno interpretà delide l'iglesia de Santa Clotilde, ahont més d'un cop
ciosament las Variacions simfònicas, quc'l públich
éll va buscarhi un raig de sol pera compensar la trisva ovacionar.
tesa d'aquells baixos del boulevard Saint-Michel
ahont lo més hermós de la seva vida hi va passar
En l'ordre lirich senyalem la reaparició,^ l'Opeentre ombras.
ra, de L a Walkyria, ausent de Paris ja fa dos anys.
Malgrat los intèrpretes (Siegmund, Alvarez; VVoian,
Vint personas l'acompanyaren al cementiri fa
Delmas; Hunding, Chambon; Brunilda, Bréval;
catorze anys, y avuy tot Paris ha corregut, sens
Sieglinda, Hatto; Frika, Hcglon), y malgrat l'entudubte volent atenuar la negror dc l'injusticia passiasme de la sala, va semblarme un xich tristota,
sada.

Bayreuih, ha cantat algunas melodias de Schumann
y'l final dc la Walkyria, y Mr. Chaumont, violinista, ha tocat també un Poème élégiaque d'en K.
Isaye.
Aquests dos solistas han sigut molt aplaudits. F.l
primer té una veu molt hermosa y canta bastant bé
la música del mestre de Bayreuth, y'l segon té un sò .
agradable.
L'obra d'en d'Indy, ben pensada y ben escrita,
com tot lo que surt de la seva ploma, ha obtingut lo
mateix èxit que l'any passat, quan se va executar
aquí per primera vegada; y l'Isayc l'ha dirigida també ab la mateixa convicció y ab la mateixa serietat
que la temporada passada.
La música que en Fauré ha escrit pera l'obra d'en
Maeterlinck ha sigut també molt ben rebuda. Es ben
difercnta, naturalment, de la que en Debussy escrigué pera la mateixa obra; però s'hi troban deliciosament rcunidas totas las qualitats que caracterisan las
obras del molt conegut mestre francès.
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potser massa llatina. E n general, tot molt justet,
encara que alguns moviments un xich a la Sicgfried
Wagner (molt a poch a poch) són contesiables.
L'/l/ces/e segueix triomfant a l'Opera Còmica, y
ab ella Mme. Félia Litvinne, inlèrprete ideal de
Gluck.
Ja tot comensa a belluguejar altre cop, y si hagués
de donar compte de lo que's prepara no acabaria
avuy. Ja'n parlaré oportunament.
Enlrc'ls llibres nous n'hi ha ires interessants:
Hisloire de la Dansc à Iravers les Ages, d'en F . de
Ménil (Alcide Picard et Kaan, editors). Compren
aquest llibre l'estudi de la dansa sagrada y profana
en l'antiguitat, en els pobles d'Orient y Occident, y
en l'Edat Mitja; los balls de con, de màscaras (origen, vida y decadència), las dansas guerreras, la pantomima oriental, lo ballet, las dansas acrobàticas,
terminant, en fi, per la dansa serpentina de... Loïe
Fuller.
El segon es un llibret tot petit, del molt erudit
critich M. D. Calvocorcssi, que aquest cop sols ens
ofereix una modesta traducció de l'alemany: Sut les
Poi'ines S)-mphoniqiies de Fran^ Lis^l (Fischbachcr,
editor).
La darrera que he vist es Roben Schumann.
Son cenvre pour piano, per Marguerite d'Albert
(Fischbachcr, editor). El llibre es sentit, ple d'impressions personallssimas, marcadas totas del segell femení, sense arribar a la llanguidesa pròpia d'aquest
sexe y revelant un esperit d'observació gens ordinari
y d'una subtilitat comparable sols a la de las alas de
papallona.
Pera demà s'anuncia la represa del Don Juan, de
Mozart. — J . J . NIN.
XXVII Octubre
NOTA. — En una amerior correspondència va escaparse la
paraula ménager ahont tenia de dir manager.

NOTAS B I B L I O G R A F I C A S
Joh. Seb. Bach. — Obras d'orga pera organistas
catòlichs.—2 \o\.~Breitki>pf & Harlel, Leipzig.
L'objecle de la publicació d'aquestas composicions, degudas al geni que glorificà '1 culte católich
ab la maravcllosa y gegantina obra que s'anomena
Missa en si menor, ve expressat en el breu y concís
preàmbul qijc firma'l recopilador de les mateixas, Herr J. Renner, y que a continuació traduhím:
«Ab.cl coneixement cada dia més extès del alt
valor de las composicions pera orga dc J. S. Bach,
s'ha notat tambe la falta d'una selecció especial
que omplís las necessitats dels organistas catòlichs.
Pera omplir aquest buyt que's deixa sentir en la
abans tant rica literatura de orga, s'han reunit en
la present edició per primera vegada totas aquellas

obras del inimitable mestre que's poden utilisar
no tant sols pera l'estudi, sinó principalment en las
Iglesias pels organistas catòlichs.
» P e r lo tant, si bé devian separarse aquellas
obras que per son caràcter sols poden pendres en
consideració pera audicions profanas, en cambi,
de tot aquell rich tresor de chorals se'n podia treure
• un gran nombre de pessas més fondas y pleuas, ja
quc'ls cansoners d'iglesia alemanvs, la major part
d'ells són transcripcions de salms v himnes catòlichs
que moltas vegadas no constan en els chorals gregorians ni en els llibres de cant catòlichs. Vegis,
per exemple, el otonus peregrinus» en Meinc Seel'
erhebl den Herren: ol.a meva ànima s'eleva vers al
S e n y o r » . Com origen, hem utilisat l'edició completada fa poch per Ernest Naumann d'una manera
excclent, guardant compte de sas exactas notas
dxplicativas y conservant també la digitació y
pedals.»
A l recomanar a nostres organistas que s'aprofitin dc tant estimable recull, que suplirà ab aventatge gran a las abusivas y rutinarias improvisacions
al us, poch afegirem- a lo traduhit, douchs j q u é
podriam dir del valor de son contingut, tractantse
del insuperable mestre de tots els mestres?
En els dos volums hi estàn compresos una infinitat de chorals soperbameiit dcsenrotllats, preludis,
fugas, fantasias y altras diversas pessas, quina
riquesa de temas y claretat de concepció subjuga y
encanta.
La execució d'cllas es, en sa majoria, de mitjan a
forsa.
C. Martínez Imbert. Bendila sea tu purexa. Paler
nosler, — Barcelona, Vidal Llimona y Boceta.
Formant part dc la publicació Sallerio SacroHisbano, fundada y dirigida pel mestre D . Felip
Peurell, han sortit a llum las duas esmentadas
composicions rcligiosas.
En Bendila sea tü puresa, d'un caràcter festiu y
candorós ensems, com correspon a la lletra, h i predomina l'estil fàcil y mclódich, presentant a l'acompanyament una armonísació cuydada. Està escrita
pera dos veus de típic dintre una lessilurn mitja.
El Paler nosler es d'un caràcter m é s auster. L'esperit dc la lletra s'hi troba fidelment traduhit, y el
treball armòních de tota la composició es notable.
Es una pàgina sentida y meditada que honra la
ploma de son autor y que indubtablement ha de
produir cantada un bell efecte. Escrita pera solo de
naix, ab acompanyament d'orga, pot alternarhi un
chor ad libilum.
C. Martínez Imbert. Glòria a Maria Inmaculada
( h i m n e ) . — Barcelona, Vidal Llimona y Boceta.
Són dos càntichs a una sola veu ab acompanyament, de melodia senzilla. Foren escrits pera la
Congregació de Fillas de Maria y estrenats en cl
solemne acte de la inauguració del monument
dedicat a Maria Inmaculada a Montserrat.
Tenen tots dos l escavent popular que aquesta
classe dc composicions requereix pera facilitar la
seva execució entre la m u l t i t u t d c devots. EI primer,
especialment, d'una senzillesa gens rebuscada, posseheix totas las condicions pera popularisarsc aviat.
Els mateixos càntichs s'han publicat, ademés, ab
lletra castellana.
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Joaquim Grant. Mehdias pera caut y piano (\\<iX.X3 d'en
F. Coscolla). — A . Badia, S. en C , editor.
Elegantment editadas acabau dc publicarse las
MehJias d'eu Graut que oblingucren cl premi del
Ateneu Barcelonès en el 1." Concurs dc la «Festa
de la Música Catalana».
L'elogi d'aqüestas composicions no es pas a fer
en nostre periòdich, perquè en la Memòria que del
Concurs feu en Lluis Millet, publicada cn lo nombre
d'Agost, se posan de relleu d'una manera concisa
y vigorosa las qualitats de l'obra d'en Grant.
Rèstans solament endressar al jove músich nostra
sincera felicitació pel bon gust que ha presidit a la
edició de sas nielodias,
Joseph Serra. I d i l i . Sardana llarga pera piano.
Es aquesta una altra dc las obras premiadas en
cl Concurs de nostra «Festa de la Música»,
La transcripció pera piano que en Serra acaba
de publicar, es de fàcil execució, lo que contribuirà
poderosament a la difusió entrc'ls aficionats a la
popular dansa dc nostra terra.

NECROLOGIA
EI dia primer d'Octubre mori a Faris, als cinquanta dos anys, cl notable compositor Samuel
Rousseau, artista intel·ligent y dels més considerats
a Fransa.
Deixeble, cn cl Conservatori dc París, dels mestres Durand, Bazin y Franck, fou d'aquest últim
que cn Rousseau nc guardà las mellors ensenyansas.
En el genre religiós deixa escritas infinitat d'obras,
com s ó n : psalms, missas, motets, cbors, nielodias,
pessas d'orga y d'armonium, e t c , y l'art lirich li es
deutor també d'algunas valiosas obras representadas
ab senyalat èxit, entre ellas el drama lirich en tres
actes Merowig, que obtingué'l premi de la Vila dc
Paris y s'executà cn forma de concert a la sala de
l'Eden en 1892, y La Clocbe du Rhin, representada
a l'Opera en 1898.
En Rousseau havia obtingut el premi de Roma
en 187S, y actualment desempenyava una càtedra
d'armonia en el Conservatori. Era també mestre de
capella de Santa Clolildc, director dels chors de la
Societat de Concerts y a la vegada critich musical
de L'Eclair.
Entre las obras inèditas que ha deixat s'hi compta
Le dernier Baudil, drama musical acceptat ja pel
director de la Opera Còmica pera representarse
durant la present temporada.
Home actiu, artista concenciós, de miras clevadasy d'esperit obert, Samuel Rousseau ha desaparegut desgraciadament abans dc crear l'obra perfecta
que'ls seus mèrits feyan esperar.

247

PUBLICACIONS R E B U D A S
Musikalisches Wochenblalt (Setmanari Musical).
Núms. 41-42, 6 y '3 Octubre 1904.
Mey: Estàtica de forma y d'expressió en música. —
Dietari musical: Concerts y operas de la setmana.—
Correspondència. —Informació. —Novas. — Progranias
de concerts.— Arlisias contractats.—Miscclània. — Criticas bibliogràficas. — Rectificacions.
Núm. 43, 20 Octubre.
F. Dubiízky —Berlin: A editors y compositors Suplement als articles anteriors sobre partiluras llegil·les. —
Dr. Detlef Schultz: La orguesla de Gluck (replica a l'arlicle dc Max Arend, publicat en lo n." 40 de la Revista).
— Dietari: Operas y concerts de la setmana. — Correspondència.—Informació.— No vas. —Música religiosa.—
Programas de concerts. — Artistas coniractals. — Miscelània. —E. Schmitz. La «Pecadora davant del Christ*
de Veronesey l'escena Jinal del «FrWscAü^». —Crilicas
bibliogràficas.
Núm. ± ± , 27 Octubre.
I I . Teibier: Slarli Plüddemann y la balada alemanya.
— Dietari: òperas y concerts de la setmana.— Correspondència.— I nformació.— Novas.— Programas de concert,—Anistas contractats.—Miscelània.—Obras musicals y llibres publicats. — CrítiCM dc composicions
musicals.
Signale fur die musikalische Welt ( Senyal pcra'l
món musical).
Núm. 49, Leipzig 2 1 Setembre 1904.
T. Kroyer: Los festivals de Munich.—G. Samazeuilh:
Los festivals de lie^iers—C. M. Klob: Contribució a l'esludi de l'hpera cinnica alemanya, critica de W. N. —Informació (Brusselas, París, Amsterdam, Riya) —Opera.
— Concert. — Novetats.
Núms. 51-52, 5 Octubre.
V. Lederer: La segona fesia Bach a Alemanya. — W.
N : Novas edicions d'obras de Bach. — Dr. H. Reimann:
Principals formas de música orgànica; llur desenrotllament fins a J. S. ZíucA.—Major y menor (informació).—
Opera. — Concerts. — Novetats.
Núms. 53-54. 12 Octubre.
K. Thiessen: Obras p'ostumas de H. Wolf. Cartas de
H Wolfa II. Faisl, publicadas per M. Haberland, crítica de"G. Münzer.—Música nova pera piano; cruicas
del Dr. W. Niemann. Major y menor. — Opera. — Concerts — Novetats. — Foyer.
Núms. 55-56, iq Octubre.
I I . Cramer: Música antiga pera violoncel.—K. Tlncssen: Critica del «Trunkene Liedt, test del Zarathuslra
de Nietzschc y música d'O. Fried, pera solos, chor mixte
y i>rquesta(op. 11). Mai or y menoi •—Opera.—Concerts.
Novetats. — Foyer.
Le Courrier Musical (Paris).
Núm. 20, 15 Octubre 1904.
La Vic Musicale en AUemagne. \\\.—L'organisalion de
la musiqueetla vie musicale. P. de Stccklin.— Opinions
sur l'Ari (théàlral) libre. Subvenlions el Conservatoircs.
J. Marcel. - L'Ecole Flamande (suile): W'illaírt et l'Lcole
Vénitienne. V. de Menil. —La saison symphonique 1904igo5 en France et à l'Elranger.
Núm. 21, 1.°'Novembre 1904.
Aquest número està consagrat a César Francs, y
conté (ab fotografias y autògrafs musicals de Franck)
articles de MM. Vincent d-lndv. Camille Mauclair, Paul
Dukas, Ch. Bordes, A. Coquafd, V. Debay, elc.
Le Guide Musical (Bruxelles).
Núm. 41, 9 Octubre 1904.
Théophile Gautier. i . Torcliet. — i/n nouveau livre
sur la chanson française (suite et fin). E. Closson.—
Samuel Rousseau. H. Imbert.
Núm. 42, 16 Octubre 1904.
Théophile Gaulier, critique musical (suile). J. Torchet. —A/o^ardana. R. S. — Une lellre de M. Vincent
d'Indy.
Núm. 43, 23 Octubre 1904.
Théophtle Gaulier (suile). J. Torchet. —DÍMA: lellres
de danseuses. H . de C. — Le deuxième festival Hach.
Cantel.
Núm. 44, 30 Octubre 1904.

REVISTA MUSICAL CATALANA
Le vers, la prosa et l'<e* muel. M. D. Calvocoressi.
— Le mnnumenl de César l-ranch. I I . Imbert. —Le bilan
musical de 1903 en France. I I . de C.

Musica e Musicisti ( M i l a n o ) .
Núm. 10, i5 Octubre 190.1.
Novas musicals y articles literaris.
L'Écho des Orpheons (Paris).
Núms. 23. 24 y 25; 10, 20 y 30 Octubre 1904.
Novas del moviment orfeònich.
Le

Menestrcl (Paris).
Núms. 4 1 , 42, 43 y 44; 9, ifi, 23 y 30 Octubre 1904.

Un chanleur de l'Opera au X V / l l ' (suite). A. PouRin.
— Berliosiana. J . Tiersot.—/.'Amí du cnmédien. P. d'Es-

trées. —Cíiar l'ranck. J. Tiersot.

Santa Cecília (Bernal, República Argentina).
Núm.
7, Setembre 1904.

La Restauración de la Música Sagrada. — í.os respon sables. — Plo X y la comisión romana de música sagrada.

Rivista Teatrale Italiana (Napoli).
Núm.
3, Setembre 1904.
ICduardo llanslick C. Cordarà —Articles de literatura dramàtica
La

Ifibune de Saint-Gervais (Paris).
Núm.
10, Octubre 1904.

L'Edition valicanc. — Les chanls de la Messe (suite).
Abbé J. Uupoux. — Les chanls litúrgiques à Jérusalem
(suite), de R. P. Peitavi. —/.'accom/'iipnemcn/ du chanl
grégorien. G. ü&s. — I l e n r y Dumont (suile). H. Quit-

tard.

Monthli Musical Record (Londres).
Núm.
406, Octubre 1904.

Some Forgotten Operas. \\\.—Steibell's «Romeo et J u UeUa. E. Prout.—77ie Gloucesler Festival. E. A. BauBhan.— The Sy-mphonies of Brahms. H. Antcliffe.—
Cardiff trienial Musical Festival. —Musical Decentrali^ationin France. S. D. C. Marchesi.
Núm.
407, Novembre 1904.
Some Forgotten Operas. \\\.—Steibelt's «Romeo et
Juliette». E. Prout.—T>-ro/can Músic: À Troupe of
Peasant Singers in Innsbruck. E. D. P.. — Leeds Musical
Festival. S. S. S. — The Bach Festival Leipzig. — The Musical Season in París. S. D. C. Marchesi.

Revue du Chant Grégorien (Grenoblè).
Núms. 2 y 3, Setembre y Octubre 1904.

«Toia pulchra es», invocation en l'honneur de Marie
Immaculée. Dom J. Polhier. — Appuldurcombe et la reunió») deia Commission grégorienne. A. Grospellier.—
Le chant et la musique d'église. Cardinal Penaud. —/.e
chant dans les petits seminaires. H. Poivet. — í/ne lettre
de Mrg. Bressan et les éditions de plain chant. A. Gros-

pellier.

Musica Sacra ( M i l a n o ) .
Núm.
9, Setembre 1904.

La lingua delia musica sacra. D. A. N . — í'na Commíssione cAe f a sui serio. — Oubbi musicali a rima obbligata
con risolux,ione. Dom. C. Baciga.

Núm.

10, Octubre 1904.

Come e quando ò permesso alle donne di cantaré in
chiesa. I). A. N . — Un vecchio vescovo che rievoca il passato musicale delia sua Diòcesi. — La Commissione PontiJicia per la nuova edi^ione dei libri di canto litúrgica
nell' isola di Wight. Angelo de Santi S. J.

Rassegna Gregoriana (Roma).
Núm.
9 y 10, Setembre y Octubre 1904.

Un piecolo Irattato sui canto ecclesiasiico
crilto del secolo X - X l . P. Wagner. —/.a
mense di Appuldurcombe e le riunioni delia
pontificia. G. Bas. — // Congresso di musica
nos Aires. D. B.

in un manosscuola solesCommissione
sacra di Bue-

Monthly Journal of the International musical society
(Internationale Musikgesellschaft).
(Revista
mensual de la associació internacional Je m ú sica.)
Any VI. Quadern 1.'Octubre.
Part oficial: Relació d'actuacions del primer congrés
celebrat per la associació. — Reorganisació. — Fins que
deu perseguir la Assnciaciú (discurs del professor Dr. I I .
Kretzschmar). — Estatuts.
Part editorial: E. Rychnowisky : Un colegi musical

a Praga l'any 1616 —D. Korganow:/.a música alCaucas.
—R. Newmarch: /'Wmerai obras Hricasde Tschaikowsky.
— A Thürlings: Festivals a Suissa. — Informació .—Con-

ferencias sobre música.—Novas dissociacions y institucions docents musicals.— Novas generals.— Revista
de Revistas. — Catàlech d'editors. — Novas de l'Associació.
Boletín de la ünión Musical de Barcelona.
Pedrellen la Unión Musical. 1. Gilabert.— A'o só/o de
pan vive el hombre. F. Ferrer. — La Festa de la Música
Catalana. A. Miró. — Debemos amarnos y ayudarnos.

1. Soler.

NOVA
EI dia 15 d'aquest mes acaba'l plasso pera inscriuràs com a opositors al Benefici d'ofici a la
plassa de tenor pera la S. I . Metropolitana de Saragossa; el dia 22, pera la de segon xantre de la S.
1. C. Basílica de Lugo, y cl dia 26 per la dc xantre
de la iglesia Catedral de Córdoba.
Tots los aspirants a ditas plassas tenen d'esser
capellans.
Tip.

«L'Avcnçv, Ronda de l'Universitat, 20, Barcelona
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