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EDITORIAL
JE n començar

Creiem d'absoluta necessitat, ara, en aparèixer Vibracions, ampliar els punts, qued'una manera concisa, presentarem en el nostre manifest llençat a l'opinió pública,
el maig darrer. Tothom ha coincidit en reconeixer que actualment faltava una re¬

vista on s'hi manifesti lliurement la crítica musical, sense les coaccions que impideixen
llur sentir, als redactors dels diaris i sense les aclaparadores restriccions de les capelletes
existents; també és absolutament reconegut que manca una revista on s'hi revaloritzin
fredament, els nostres valors musicals, fins ara, transversats davant dels ulls del
nostre poble.

Nosaltres vivim ara. El nom dels autors passats, per gloriosos que siguin, no ens

tapen els ulls ni ens produeixen cap sentiment de calfred; l'art dit per alguns, d'avant¬
guarda, no creiem que existeixi. No ens espanten els atreviments, sempre que responguin
a una concepció artística sincerament sentida.

Lloarem tots els esforços que es facin per tal de que la nostra música ocupi el
lloc universal que avui dia ja tindria el dret de ocupar. Censurarem durament l'igno¬
rància audaç, la pedanteria i tambe tots aquells que cerquen una fàcil i prematura
glorificació.

En la llista numerosa i de innegable qualitat dels nostres col·laboradors, s'hi veuen
perfectament reflectides les més divergents tendències artístiques. Nosaltres estem segurs

que això no ha d'ésser cap obstacle per el desenrotllament normal de les tasques de
Vibracions ja que ells exposaràn lliurement les seves idees: essent absolutament respon¬
sables dels articles, llurs signants.
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Vibracions ofereix lleialment les seves planes a tothom. No refusarem res d'allò
que hom tingui a bé enviar-nos, sempre que, naturalment tingui un sentit de crítica publi¬
cable i desinteressat.

Es innegable, que els músics viuen separats, presidint cada u d'ells el cenacle
trist, de quatre amics; no tenen entre ells cap punt de contacte, mancant-lòs-hi aquell enco¬
ratjament que els ha de fer produir i actuar. Vibracions, tindrà, potser, amb les seves

polèmiques i les seves fiblades la força que remourà aquest bassal d'aigua dormida?
Nosaltres donarem una importància cabdal a les estrenes dels nostres compositors

que seran amplament comentades sense descuidar, però, tot el moviment musical de la
península i estranger, ja que creiem necessari estar a tothora al corrent de la producció
europea, no per seguir tendències, sinó per contrastar la nostra música amb la forana i
assimilar tot allò que hi hagi d'aprofitable, passant, naturalment per el sedàs espesíssim
de la nostra sensibilitat.

Saludem amb cordialitat a tota la nostra premsa i especialment a la Revista
Musical Catalana i Scher^ando, les dues revistes musicals que fa anys s'aguanten amb
més o menys interès a Catalunya.

Sabem per endavant que, amb Vibracions, podem crear-nos enemistats; nosaltres,
però, ens donarem per satisfets si aconseguim fer vibrar una mica l'ànima adormida
de la nostra música i dels que estàn encarregats de vetllar per ella.

llllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllliiÉllllllllllllIllllllllllllllllllllllllililillilIlllllllllH

IMiaen que s'Sii lia «le nelxer
Des de fa molts anys a Catalunya es fa córrer

amb insistència que per escriure música no te
d'estudiar-se contrapunt; arnb una mica d'harmo¬
nia que s'aprengui, n'hi ha prou.

Quan després d'haver estudiat l'harmonia a
Brussel·les vaig voler tornar-hi per a estudiar el
contrapunt i la fuga, el pare em digué que En Pe-
drell li havia dit que això no s'ensenyava, i grà¬
cies al meu gènit (que beneït siga) vaig poguer
tornar al costat del mestre Fievez per a assado-
llar-me amb les seves ensenyances.
Des d'aquella data, molt llunyana, a Catalunya

hi ha músics que diuen que per escriure si te d'ha¬
ver nascut, i que l'estudiar, no cal.
Alguna vegada he sentit a dir que quan En Pe-

drell era jove, la Diputació l'havia pensionat per¬
què pugués anar a l'estranger. I va anar-hi a l'es¬
tranger, però, com que havia nascut music, va de¬
cidir-se per lo més còmode i agradable, viatjar...
Per això quan el meu pare li digué que jo

volia tornar a Brussel·les per a estudiar el contra¬
punt, li respongué que això no s'ensenyava.
Més tard quan vaig conèixer alguna obra d'ell, si

bé no em va estranyar que digués lo del contra¬

punt al meu pare, em va sorprendre que s'atrevís
a ensenyar aquella harmonia.
Es una llàstima per l'Art, que els que no han

tingut la força de voluntat per estudiar seriosa¬
ment, o no ho han fet per aguantar el tipu, com
un nàufreg, tinguin d'arrapar-se amb la ignoràn¬
cia que representa tenir de dir que el que hi ha
nascut no te d'estudiar!

Que no veieu que les obres us traiexen, i que
quan voleu aixecar el vol les vostres ales no te¬
nen força per a remontar-vos?

Que no teniu l'exemple amb les obres del vostre
mestre Pedrell?
Els que encara hi sou a temps, deixeu-la aquesta

comèdia i estudieu, i si en el vostre intern ara
vos sap greu (que tot podria ésser), més tard, si
us decidiu, ja sereu massa vells.
No els escolteu aquests músics fracasats que sols

volen engroixir la seva capelleta, sigui com sigui,
per allò de que quants més serem més força tin¬
drem, però aquesta ve un dia que s'enruna, i
qué en queda aleshores d'aquests músics que hi
han nascut? Molts articles d'alabances mutues. I
les obres?
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Estic convençut que per escriure articles no hi
he nascut, però també estic convençut de que les
meves obres donaran força a lo que digui en els
meus articles, així com els vostres articles no us
salvarán pas les vostres obres.
En el concert de música espanyola donat al

"Gran Teatre del Liceo" la darrera Quaresma, deia
un crític parlant d'En Pedrell: "Un fragmento de

la escena de los juegos del primer acto de "Los
Pirineos" de Pedrell, se desarchivó. El "bailable"
es de una mansedumbre y ñoñez lamentables. Pe¬
drell, que como musicógrafo nada dejó por ignorar,
¡oh paradoja! ignoraba mucho de lo que se necesi¬
ta para escribir música".
I això que hi havia nascut!

E. MORERA

De la controversia

Farràn i Mayoral-Francesc Pujol

El tema de la conferència del senyor Pujol con¬
testant al senyor Farràn i Mayoral, "La música i
la intel·ligència i el popularisme en la música", era
interessant. Em penso que ha arribat l'hora de po¬
sar en clar aquesta qüestió. Em dol, però, de con¬
fessar que la conferència del senyor Pujol m'ha
decebut completament.
He sentit el mateixos llocs comuns de sempre i

encara unes quantes coses tristes.
Recordo que el senyor Pujol ha parlat molt del

sentiment i de l'emoció: de la superioritat del sen¬
timent i de l'emoció sobre la intel·ligència. El se¬
nyor Pujol no s'ha explicat amb prou claredat;
almenys jo no l'he entès..
Deixant de banda el sentiment, terme que per

a mi és emprat impròpiament en parlar de música
o d'art, accepto l'emoció.

Què enten el senyor Pujol per emoció musical?
Li sembla al senyor Pujol que tenen alguna co¬

sa a veure amb l'emoció musical, les composicions
en què el punt àlgid de l'emoció (ara no dic musi¬
cal, entenem-nos) es troba quan són esmentats:
"Els catalans", "La senyera"", "La dolça Cata¬
lunya", "Sant Jordi", "La Mare de Déu de Mont¬
serrat", etc.? Les obres del mateix senyor Pujol
ens proporcionarien nombrosíssims exemples de
l'esmentada manera d'explotar el truc de l'èxit.
Caldria saber quina és la pura valor de la música

que hi ha sota aquelles paraules.
Toqui's o bé canti's aquesta música, sense el

text, ni que aquest sigui sobreentès, i veurem si ar¬
riba a produir alguna emoció musical, ni d'altra
mena en l'auditori.
M'ha estranyat molt que el senyor Pujol digués

entre altres coses, que: "els vells discantistes no
feien sinó harmonitzar melodies litúrgiques i fins
al segle XVI trobem abundosament aquestes har¬
monitzacions". Harmonitzar? Harmonitzacions?...
em sembla que el senyor Pujol pretén desorientar
el públic en donar un sentit massa ample al mot
harmonitzar, veritat, senyor Pujol?
Quant al cas de la dansa papular com a origen

de les formes musicals, si el senyor Pujol ho me¬
dita s'adonarà que contradiu la tesi que vol il·lus¬
trar. Tot i la reserva amb què s'han d'acollir tota
clase d'orígens, admetem ara el de la dansa po¬
pular. No li sembla al senyor Pujol que, si no ha¬
gués estat treballada intel·ligentment durant uns
quants segles, no hauria passat, encara, d'ésser
una elemental figuració rítmica?
En canvi estic d'acord amb el senyor Pujol

quan diu que les cançons populars es poden har¬
monitzar, però que, és clar, cal saber-ne. El que li
deu haver passat al senyor Farràn i Mayoral és
molt fàcil d'explicar: haurà sentit el repertori ha¬
bitual de l'Orfeó Català i n'ha deduït que el fet
d'harmonitzar una cançó popular era un sacrilegi
i que calia oposar-se amb energia al fet que durés
més temps. (Pel meu compte m'he pogut fer càr¬
rec que les composicions coral? estrenades última¬
ment, premiades en un concurs Rabell i Cibils,
continuen la tradició orfeó-catalanesca d'esguerrar
la cançó popular).
Heus-ací el que haurà induït el senyor Farràn

i Mayoral a l'error. Cal perdonar-li.
J

MARIA CARRATALÁ
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La música 1 la Intel·ligència
(Comentaris a una conferència del senyor Francesc Fajol} it}

Personalismes i manca d'informació

Com és sabut el senyor Francesc Pujol donà no
ía gaire una conferència a l'Orfeó Català contes¬
tant a una de meva sobre "La música i la Intel·li¬
gència". Aquest mot de contestar, posat a les seves
invitacions, ja va sorprendre'm. Al senyor Pujol
jo no li havia preguntat res. En aquest mot hi ha
l'erro principal del senyor Pujol; la meva confe¬
rència era tota d'idees generals, és referia a fets,
a coses qui no són precisament d'ací sinó de tot
arreu. Les meves afirmacions tenien un caràcter
ben net d'universalitat estètica. En canvi la con¬
ferència del senyor Pujol, és plena de personalis¬
mes agressius i es limita, en realitat, a un sol dels
punts de la meva conferència; potser a aquell al
qual jo donava en aquella avinentesa menys im¬
portància.

Si jo hagués de contestar al senyor Pujol com
es mereixeria pel to i el caràcter de les seves agres¬
sions, la meva resposta seria molt contundent. No
li tornaré, doncs, les seves agressivitats; entre nos¬
altres cal encara, massa sovint, prescindir de les
maneres del contrari perquè sinó no ens podríem
entendre mai. En realitat la conferència del senyor
Pujol quedava ja contestada a priori per la meva,
com pot comprovar tot home de serè judici. Es
sobretot per a assenyalar uns quants fets d'ètica
intel·lectual, uns quants exemples de vicis molt
corrents entre nosaltres en la discussió i en la
pol·lèmica, que comentaré la conferència del se¬
nyor Pujol.
En primer lloc, el senyor Pujol m'atribueix po¬

sicions i actituds qui són absolutament incompa¬
tibles amb el meu caiàcter; no li hauria estat di¬
fícil d'informar-se, abans de fer-me aquestes atri¬
bucions. No val la pena ni de recollir-la, aquella
constant acusació d'incompetència amb qué m'in¬
sulta de cap a cap de la seva disertado; és un
procediment massa banal, propi de tots els advo¬
cats de males causes. Per tant, tampoc no m'ocu¬
paré, per ara, d'esbrinar la competència que pu¬
gui tenir el senyor Pujol per a tractar d'idees so¬
bre música.

Res de subterfugis, ni amagatalls, ni escapatòries,
sinó matisos

mentals, subterfugis, amagatalls, punts d'escapades
ocasionals, etc. Amb quin objecte? ja ho diu ell
clarament: per temença que m'ataquin "per tal
d'escapar d'un costat o altre segons d'on vingui
l'atac (olà!) i segons sigui de vigorós".
I bé no; pot ben creure que s'equivoca. Les

meves crítiques han estat sempre d'una franquesa
absoluta, sense por a res ni a ningú; tota la meva
obra en respon. I cregui que en el nostre medi,
això ha requerit més d'una vegada certa dossi
d'heroïsme. Aquí, on en afers de cultura no podeu
expressar cap idea general, sense que algun senyor
no es doni per al·ludit, quan no s'hi dóna tot un

grup de senyors. Aquí, on els qui no pensen com
vós en qualsevol matèria d'art 0 de ciència, no s'a¬
contenten d'exposar lleialment les idees contràries
sinó que us insulten, sovint fins us matarien i fa¬
rien tots els possibles per a privar-vos de respon¬
dre, per anular-vos, àdhuc per a treure'us el tros
de pa que us porteu a la boca. Aquí, on pel més
banal raonament, per la crítica més lleugera, us
farien beure a cada pas la cicuta si poguessin, no
és fàcil en qüestions intel·lectuals la tasca de la
franquesa. I en el punt concret de la música, al
qual ell es refereix, tingui per cert què si he pe¬
cat alguna vegada, ha estat no per temorenc, sinó
per massa considerat. Ve-li-ací el que m'ha fet re¬
nunciar a una crítica musical continuada, a mal¬
grat de les sol·licitacions certament afalagadores
d'algunes personalitats. I ja que ell imagina en
mi precaucionismes, al·ludiré només, sense insis¬
tir-hi, als que ell adoptava per a donar la seva
conferència gairebé en família.
Tot allò que en mi li sembla escapatòries i es¬

tratègies, no són sinó els matisos del meu pensa¬
ment, qui escapen a la seva comprensió. Tot pen¬
sament veritable és fet de matisos; és clar que al
senyor Pujol li haurien plagut molt més afirma¬
cions ben rotundes, ben absolutes i ben còmodes
per a una fàcil refutació.
Evidentment li fan nosa les diferències que es¬

tableixo entre els conceptes popular i popidarista;
evidentment li fa nosa que jo pugui admirar i lloar
com he fet tantes de vegades l'obra magnífica del
"Cançoner" i no pot comprendre que jo pugui a-
plaudir amb entussiasme gran nombre d'execucions

Sembla, però, que ell ha arribat a creure que
en la meva conferència hi ha realment reserves

(1) Vegi's a la "Revista Musical Catalana" número de juny h meva
conferència i la del aenyor Pujol.
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de l'Orfeó Català tot i blasmant algunes de les co¬
ses que canta; que jo sigui a l'ensems antipopula-
rista i admirador d'aquest gran home únic que és
el mestre Millet. Però tingui la certesa que si el
Cançoner o l'Orfeó Català o el mestre Millet m'ha¬
guessin semblat mai o em semblessin alguna vegada
mereixedors d'algun blasme, la meva franquesa no
hauria estat ni seria mai aturada per por a res, ni
a ningú: ja hi pot pujar de peus.
Una altra suposició completament gratuita del

senyor Pujol és creure'm home de cenacles portant-
veu de modes musicals, enamorat d'audàcies, etc.
Tothom sap que de cenacle, penya, o grup no en
freqüento cap; tothom sap que he atacat sempre
amb enrgia tot allò qui en qualsevol manifestació
de l'art, es reclamava únicament de la moda, de
la modernitat, d'un grupet, d'una petita escola. Ni
tradicionalista a ultrança ni a ultrança innovador,
sempre he parlat en nom de normes universals i
eternals, de l'exemple dels grans mestres.
Heus-ací matisos qui destorben força el senyor

Pujol.

La cortesia pollemista del senyor Pujol

Després, el senyor Pujol tot fingint al comença¬
ment de la seva conferència sentir respecte envers
la meva persona, no es dóna pena d'insultar-la-hi
repetidament. El més dolorós encara és la manca
de consideració que mostra envers una dama, Ge¬
noveva Puig. Per exemple en aquells paragrafs in¬
solents (v. les pàgines 240 i 241) on parla d'ella
tan sarcàsticament i agressiva, sense cap escrúpol
de tergiversar i desfigurar en absolut el meu pen¬
sament. Ni jo vaig presentar en la meva conferèn¬
cia la "visió terriblement desolada de la nostra mú¬
sica i dels nostres músics" que ell m'atribueix, ni
és tolerable la conjuminació arbitrària que ell fa
de fragments de frases meves les quals es refereixen
a moltes coses diverses i no precisament, com ja
veurem, a la nostra música i als nostres músics. I
ès absolutament falç que en mig d'aquella desola¬
ció que ell suposa, jo faci sobressortir com "illot de
salvació" Genoveva Puig ni que jo li atribueixi
"l'ambició de tan alta empresa"; tothom sap amb
quina moderació vaig presentar la senyora Puig al
Círcol Eqüestre i pot veure que els mots a ella dedi¬
cats en la meva conferència no tenen res a veure amb
el quadro fantàstic que traça el senyor Pujol. Dir
que ella porta amb altres joves compositors "els
elements de superació de moltes coses que calia
definitivament superar" no indicava ni tan sols
excel·lència en la manera de fer-ho. Si d'alguna co¬
sa he pecat, ha estat d'excessiva prudència en par¬
lar del talent innegable de la jove musiquessa. No¬
més un altre exemple d'aqueixa actitud insultado-
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ra, perqué sinó no acabariem mai: cap al final de
la seva conferència, el senyor Pujol després d'ata¬
car amb paraules descompostes certes preteses au¬
dàcies musicals que qualifica de "filles de l'arribis-
me", "la niciesa", qui, segons diu, "van contra el
bon gust" "el sentit comú", "les lleis eternes de
l'art" i àdhuc de l'"ètica més elemental" afegeix:
"Com de les idees exposades pel senyor Farran i de
la manera d'exposar-les pót desprendre's en bona
lògica, la seva intenció d' induir els nostres mú¬
sics joves a córrer la ventura d'aquesta mena
d'audàcies..."

Si és aquesta una manera lleial i correcta de
discutir, que ho digui tota persona capaç de seny
i d'equanimitat. I no volem fer comentaris a la
bona lògica del senyor Pujol.
Doncs, si fa no fa, aquesta és la manera com

discuteix el senyor Pujol; tals són les seves tergi¬
versacions, desfiguracions del meu pensament; les
falses atribucions que li fa i les omissions voluntà¬
ries d'idees fonamentals meves qui comprometrien
la seva rudimentària dialèctica. Si ell hagués tingut
en compte tots els matisos conciliadors del meu

pensament, no s'hauria cregut obligat a donar aques¬
ta conferència, amb la qual, ja se n'anirà adonant,
ha compromès molt més que no ha servit, la causa
que ha pretès defensar.

Res de personalismes ; idees, idees, idees

Un altre erro del senyor Pujol, una veritable
ofuscado en ell, és atribuir-me el propòsit d'esco¬
mesa concreta contra certes obres i certs músics
i no el d'ocupar-me senzillament de certs proble¬
mes que presenta la música contemporània ací i
a tot arreu. Pot estar segur que mai no m'ha pla¬
gut de fonamentar idees i teories en fets passatgers,
o anecdòtics més o menys insignificants, ni em
plau perdre el temps a matar coses ja mortes o
caduques. Sóc home de sistema, sóc home d'idees
generals, d'orientacions universals i el parlar de
música, és per a mi només una derivació d'aque¬
lles idees que sostinc ja fa molts anys, perquè les
crec sanitoses per a una renovació i elevació de
la cultura humana. Així en meditar jo els meus
temes d'alta cultura, en parlar de la música, em
trobo amb aquesta petita tendència anecdòtica que
se'n diu popularisme i he dit del popularisme mu¬
sical d'una manera que ja confessava massa esque¬
màtica, les raons que té en contra d'ell una posició
espiritual de classicisme; com ja les he dites re-
petidíssimes vegades a propòsit d'altres petits
fets anecdòtics, com eren el popularisme en les
arts plàstiques, el popularisme en la poesia els
quals, gràcies a la capacitat de comprensió l'artis¬
tes i poetes, han desaparegut d'entre nosaltres.
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L'objecte de la meva conferència

En fi, quin era el propòsit de la meva conferèn¬
cia? ben senzill: presentar una jove compositora a
un públic en el qual podia haver-hi entesos en mú¬
sica, però amb tota probabilitat, hi havia d'haver
nombroses persones si gustadores de la música, poc
preparades tècnicament. Per tal de prevenir-los de
certes sorpreses que els podria produir la música que
anaven a escoltar i desfer alguns prejudicis sobre
la música que, any darrera any, els han estat in¬
culcáis, vaig voler fer una sèrie de reflexions ge¬
nerals no massa profundes, —ja he aprofundit la
matèria altres vegades— sobre la música i l'edu¬
cació musical. Vaig voler combatre alguns resul¬
tats funestos, en els esperits, de l'estètica romàn¬
tica qui tant s'ha prolongat entre nosaltres, i do¬
nar una interpretació clàssica dels conceptes de
Natura inspiració, emoció, sentiment, etc. Contra
la, diem-ne estètica de l'espontanietat i la igno¬
rància, que tant es predicava ací no fa gaires anys
encara i tant nocius sediments ha deixat en els es¬
perits, jo insistia sobre la importància que en mú¬
sica tenia l'element formal i tècnic, el treball cla¬
rivident de la intel·ligència. Combatia després les
posicions extremades del tradicionalisme i del re-
novacionisme a ultrança; senyalava tot passant,
els inconvenients del Popularisme, es a dir, de la
imitació o utilització exclusives de l'art popular
presentades com a fórmela panaceica per a fer
bona música o per a fer música dita racial. Final¬
ment, reclamava per a la gran massa auditora, una
acció cultural ben seriosa, per tal d'elevar la seva
cultura musical i per tal d'evitar els espectacles la¬
mentables que el nostre públic sovint ens dóna
en la seva manera d'acollir obres importantíssimes ;
i també volia prevenir el públic contra les opinions
interessades o equivocades o limitades de molta
gent qui pretenen guiar-lo.

Tergiversacions - Els mites romàntics
El senyor Pujol es compromet

Justificava tot això l'actitud tartarinesca, crida.-
nera, i agressiva del senyor Pujol? Li era lícit, per
altra banda, de fer un veritable garbuix amb les
meves idees, de canviar totes les perspectives de la
meva conferència d'oblidar-ne punts importantís-
sims i de fer-me dir coses que jo no he dites? Hi
ha en tota la conferència del senyor Pujol una exal¬
tació tan desmesurada de bon botiguer qui ha ima¬
ginat que li volien desacreditar la botiga, que, ho
repetim, ha compromès seriosament la seva cau¬
sa i algunes més, sense adonar-se'n prou. Les me¬
ves reflexions generals sobre música li semblen
enèrgiques embranzides per tal d'enfonsar portes

qui segons ell fa temps que són obertes. Obertes
per a alguns sí, i prou que ens ha costat d'obrir¬
ies; mig obertes només per a molts i per a d'al¬
tres ai las! encara ben tancades. No estic cert que
per a ell mateix alguna d'aquelles portes no resti
ben closa encara. El cas és que jo, després de pre¬
sentar la música com un art molt difícil comparo

aqueixa dificultat amb "les concepcions vulgars qui
són també les d'alguns qui pretendrien fer música
i qui no veuen en el músic sinó una mena à'inspi-
rat, d'home que s'emociona qui té molt de sen¬
timent i en qui la música és una mena d erupció
espontània. (Oh!, l'espontaneitatl) qui li brolla d'arí
0 d'allà mentre ell, afavorit miraculosament, va es¬
coltant les veus d'aquella natura tan acreditade-
ta, etc." De tot aquest paragraf el senyor Pujol
només en deixa allò de l'erupció espontània i s'em¬
pipa com si l'haguessin ofès personalment. Qual¬
sevol qui no sigui un cretí, (uso ací un mot del
senyor Pujol) veurà en aquell paràgraf meu i al¬
guns qui segueixen, la caricatura de tota una estè¬
tica romàntica, la qual tant de mal ha fet arreu
1 ens en ha fet. El meu propòsit no era únicament de
combàtre tendències ja caduques, sinó i sobretot
llurs reviVisôències actuals en els primitivistes,
surréalistes, etc. Per això, les meves afirmacions,
tot seguit, contra la concepció rousseauiana de la
naura de l'home; per això dic "més natural no vol
dir ésser més negrito ni més indi (com fa 1 'india
encara mant naturalista!) no perdre's en el bar-
boteig infantívol en el flabioleig de l'ignar..." El
senyor Pujol s'esvera per aquestes paraules com
si ell tingués cua de palla i amb una bona fe qui
no mereix comentàris resumeix així les meves afir¬
macions "natura, naturalitat" vol dir fer l'indi diu
el senyor Farran". Bell procediment poHèmic!

Voleu veure com elimina el senyor Pujol els ar¬
guments qui li fan nosa? Jo oposo al concepte ro¬
màntic de natura humana la idea que he des-
emvolupat diverses vegades, que l'home, ésser de
caiguda, la pròpia natura se l'ha de guanyar pas
a pas amb una cultura, una ascesi continuades; com
més es cultivi, més intel·ligent es faci, més natural
serà, més realitzarà l'ideal de la seva pròpia natu¬
ra. El senyor Pujol confonent el sentit humà, filo¬
sòfic de les meves afirmacions amb la retòrica, i
la preceptiva, diu que ells (no sé qui vol dir) els
mots natural i naturalitat els apliquen, en sentit
estètic, i tant en música com en moltes altres co¬
ses per oposició a amanerament i afectació i tot
seguit afegeix "de manera més que natural no vol dir
ésser més savi, més cultivat més educat, com afir¬
ma el senyor Farran, sinó no ésser tant amanerat
tant afectat". I ja teniu refutada la meva teoria! ! !
Val la pena de llegir aquells paràgrafs del senyor

Pujol per a veure com desfigura el meu pensament
en allò que es referia a la inspiració, l'espontanei-
tat, el sentiment, etc. La meva caricatura dels mi-
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tes que el romanticisme ha creat sota aquestes pa¬
raules, li escapa totalment. Les meves precisions
en sentit classicista, sobre aquells conceptes sem¬
blen al senyor Pujol tant acceptables com diu?
Veu bé el que fa?, miri que li diràn heretge i fins
renegat i tot! S'equivoca si ell pensa que els vells
conceptes romàntics queden incólumes en acceptar
el que jo afirmo; no veu que jo nego rotundament
que el sentiment i l'emoció hagin de posar-se com
a base, com a font de creació artística? Jo refuso
enèrgicament aquelles errònies escisions i mutila¬
cions que certes ideologies han fet de l'esperit hu¬
mà; divideixen la seva unitat en dues abstraccions:
d'una banda la intel·ligència, d'altra banda el sen¬
timent. I un cop feta la bàrbara separació, oposen
aqueixa cosa que encara ningú sap ben bé el que
és, el sentiment, a una intel·ligència que conside¬
ren com una facultat purament calculadora, com¬
binadora de mortes abstraccions. No és aquest, lloc
d'insistir; prou hem insistit altres vegades. Entén
ara el senyor Pujol, entén ara certa singular se¬
nyoreta de Mollerusa, en quin sentit parlo del mite
romàntic del sentiment?
Es doncs inadmissible la valoració que estableix

el senyor Pujol entre un Moussorgsky i un Tchaï-
fcowsky, posant el primer sota el signe de l'emo¬
ció la inspiració i el sentiment i el segon sota el
signe de "la intel·ligència, la ciència i la cultura". Si
Moussorgsky feia més bona música que Tchaï-
kowsky és perquè era més intel·ligent qu'ell. Ara,
que jo negaria moltes de les valors que s'atribueixen
a Moussorgsky i no penso que Tchaikowsky
sigui un músic tan inferior com diu el senyor Pu¬
jol. En les revisions de certes valors, sobretot des¬
prés de les tèrboles i nebuloses etapes ideològiques
que estem liquidant, hi haurà segurament sorpreses.
En fi si el senyor Pujol accepta les meves con¬

clusions, pari compte que no es comprometi.

De popularisme ai las! encara

El punt de la meva conferència qui fa sortir de
pollaguera el senyor Pujol, són les meves ràpides
anotacions contra el popularisme. He parlat d'a¬
queixa inferior tendència, d'altres vegades; no em
cal gaire insistir. Que el músic popularista no crea
en reproduir una melodia popular, em sembla cosa
evident. Que el "popularista" renuncia a la creació
pròpia de la seva personalitat pel sol fet d'adoptar
en produir la seva obra, una actitud popularista és
a dir, d'imitar una certa mena de música, de fer
una postura o una postureta qui res no té a veure
amb l'acte creador de l'esperit, em sembla indiscu¬
tible. Que la música popular per bona que sigui,
és inferior sempre a la bona música produïda per
un esperit cultivat, em sembla cosa psicològicament,

filosòficament indiscutible. Que en investigar els
traços generals d'una música que se'n diu popular,
és a dir de les seves característiques, és a dir de
Jes sevs qualitats més comuns, és constitueix una
retòrica més, i de gènere inferior, em sembla cosa
ben lògica.
Respecte les teories qui consideren no sols la mú¬

sica sinó totes les arts populars com a degenera¬
cions de la música, de l'art cultes, prou n'havem
parlat d'altres vegades i si el senyor Pujol no les
coneix, no podem fer sinó recomanar-li que
procuri conèixer-les.

Nous exemples de lleialtat discutidora

Que després d'aquestes afirmacions jo digui que
em plauen moltes melodies populars i que les trobo
"adorables" implica contradicció com voldria fer
creure el senyor Pujol amb la seva sorprenent dia¬
lèctica? Moltes; posem-n'hi dues dotzenes? Doncs
bé, sense cap escrúpol les donaria per què un mú¬
sic nostre fos capaç de crear una sola melodia igua-
lable amb la d'una aria de Gluck o amb la d'una
ària de Mozart qui em vénen ara a la memòria.
Que més valdria tenir les dues coses? Conformes
i mil vegades amén.
No sé per què en aquests punts és on creu veure

el senyor Pujol més subterfugis i amagatalls per a
evitar que ell o d'altres senyors com ell em peguin.
La seva sofistica arriba a punts inversemblants. Per
exemple quan m'atribueix de proposar una solució
allà on només vull expressar una màxima dificultat.
Es quan jo, després de blasmar els qui deformen o
desfiguren amb harmonitzacions impròpies d'elles,
tantes de cançons populars, indico com un desidera¬
tum, un ideal, "que l'única solució per a harmonit¬
zar aquelles melodies fóra determinar l'època a qui
pertany la cançó, i donades certes relacions extrictes
entre melodia i harmonia harmonitzar-les segons les
mitjans tècnics de la seva època". "Això, afegia no
fóra realment fer música sinó tasca i molt lloable
d'erudit". El mot fóra prou indica que es tracta d'un
desideratum. I que no m'escapaven les dificultats que
ell presentava, li ho podrien confirmar al senyor Pu¬
jol un il·lustre musicòleg i un eminent pintor i crític
d'art, amb els quals, mentre redactava jo la meva
conferència, vaig parlar, entre altres punts, d'aquest
punt; ells podran dir-li com totes les dificultats que
m'oposa el senyor Pujol i àdhuc alguna més, jo les
enumerava en la conversa.

Un paràgraf comprometedor - Les valors "racials''
de la música popular - Popularisme i estil

En canvi el senyor Pujol prescindeix d'un parà¬
graf meu qui em sembla ruïnós per a moltes afir-
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macions seves i és aquest: "Aquests anys darrers,
el popularisme musical ha estat superat a tot Euro¬
pa per una tendència interessant. Les melodies dites
populars han estat considerades fóra de tot interès
sentimental pintoresc o ètnic, com a pura matèria
musical qui ofereix fenòmens, relacions, formes a es¬
tudiar; matèria d'estudis i experimentacions pura¬
ment tècnics o expressius. Així Strawinsky ha uti¬
litzat sonoritats, ritmes, melodies senceres populars
russes en les seves obres tot i sent el més terrible
i menyspreuador antipopularista que havem cone¬
gut. Així Debussy rebia de la mateixa música russa
belles revelacions, sense fer per això música russa,
sinó {en el sentit més cultural i espiritual) música
francesa. Així, músics talentosos s'interessen per la
música negra, pel jazz, etc., no per fer el "negrito",
sinó per a utilitzar noves sonoritats i ritmes."
Qu'en pensa de tot això el senyor Pujol?
Heus-ací com el propòsit que ell expressa d'anar

a cercar, a manca de clàssics de la nostra música,
(ell reconeix doncs qu'es un pis aller?) a la música
popular, les diferències racials d'expressió musical,
tot i sent lloable, no es pot presentar com a solu¬
ció eficaç ni única. Els elements racials de la mú¬
sica popular nostra, em semblen de mena igual als
que anàven a cercar els nostres autors dramàtics,
els nostres pintors, els nostres poetes, en els vestits
de pagès, els porrons, les barretines i els costums
pintorescos. Coses estimables i fins enternidores si
voleu, però qui no poden satisfer les aspiracions a
la recerca de valors culturals elevades i universalit-
zables. Fa ja molts anys, jo em proposava demos¬
trar això contrastant dos exemples: el d'una obra
teatral nostra, on tots els elements populars i pin¬
torescos d'accessoris i d'indumentària, no havien es¬
tat planyuts: si canviéssim aquests elements pels
de la pagesia pintoresca de qualsevol altre pais, tot
suprimint indicacions de lloc, traduida l'obra a
un altre llenguatge qualsevol, qui endevinaria
la racialitat d'aquella obra? D'altra banda, posava
una obra de Racine on no hi ha vestits pintorescos
d'en lloc de França, ni al·lusions a costums popu¬
lars, ni escenes típiques; qui no veuria en ella,
en una traducció fidel, els traços més fins i més
característics de l'espiritualitat francesa? Heus-ací
la diferència entre el Popularisme i 1' Estil. No ens
cal insistir en les dificultats per a esbrinar fins a

quin punt una cançó popular és ben nostra i no
vinguda d'altres països; ni en el fet, tan sovint re¬
marcat. de com s'assemblen les cançons populars de
tot arreu. Sovint la recerca d'elements racials en
els elements popularistes, és certament com la de
l'agulla en un paller.

Es pesat d'anar desfent les objeccions del senyor
Pujol. Abreujarem per tal de no ésser pesats nos¬
altres.

Un raig de preguntes al senyor Pujol

Per què em retreu d'oblidar el mestre Nicolau a
qui he lloat tantes de vegades, entre elles en un article
entussiàstic sobre la tasca de l'Orfeó en la Missa So-
lemnis publicat no fa molts mesos? Per altra banda
afirmaria el senyor Pujol que el mestre Nicolau és
un pur popularista? Per grans que siguin el mèrits
del mestre Nicolau no creu el senyor Pujol que exa¬
gera en dir d'ell que "les seves obres no han estat
superades en lloc i dubtem que ho puguin ésser ni
per l'art popular ni per altra cap altra mena d'art?"
Sostindrà el mestre Pujol que la sardana tal com

la coneixem, sigui art popularista i no una creació
artificiosa moderna qui participa, segons les obres,
de la major o menor cultura musical dels seus au¬
tors?
Respecte a En Garreta, el senyor Pujol el diu

gran músic intuitiu; el qualificaria també de popu¬
larista? Si vol dir que En Garreta componia
sense posseir cap cultura musical, li ho negaré. Per
l'estudi o per l'audició de les obres, hi ha en ell
molta i a voltes massa i tot, influència de músics
universals. Un concert que va dedicar-li En Pau
Casals fa algun temps va revelar-nos prou aquestes
influències qu'ell hauria superat sens dubte.
Dic tot això perquè les afirmacions del senyor Pu¬

jol en tots aquests punts em semblen plenes de va¬
guetats i equívocs. Igualment no s'entén prou en
la seva conferència si vol dir que els vells discantis-
tes medioevals o els polifonistes del setzè segle eren
popidaristes. Si les melodies litúrgiques que els pri¬
mers utilitzaven eren realment música popular; si els
Corals del culte protestant utilitzats per Bach eren
realment música popular; si Bach i Beethoven i
d'altres músics qui empraven algunes vegades melo¬
dies populars es poden considerar com a popularis¬
tes. Si es faria gaire fort el senyor Pujol a afirmar
que "totes les formes de la música instrumental to¬
tes són filles de la música popular, cançó o dansa o
cançó-dansa." I en tot cas, si vol dir-nos el que en
aquestes formes resta de popularisme.
Fóra curiós també d'esbrinar fins a quin punt

Maurici Ravel va considerar com a veritables reve¬
lacions per a ell les harmonitzacions nostres; que hi
va aprendre i en què les va imitar; i fins a quin punt
Ravel —músic per altra banda d'un sensualisme
que rebutjem— ha estat guanyat al popularisme?

Grieg - Els filistins es perpetuen

No vull oblidar ei que em fa dir el senyor Pujol
sobre Grieg. "Segons el senyor Farran, Grieg ha
estat un veritable malfactor de l'art dels sons".
Quan jo deia només, referint-me als abusos de la
seva imitació entre nosaltres, limitada a un caire
popularístic, "que ens en ha fet de mal el senyor
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Grieg!". El senyor Pujol sempre tant lleial polle-
mista.

Es capaç de sostenir el senyor Pujol que les in¬
comprensions de qué foren víctimes Mozart,
Beethoven, Wagner, procedien només de males exe¬
cucions, antipaties personals o rivalitats nacionals?
Voldrà negar allò que en qualsevol biografia d'a¬

quells genis pot llegir-se? Voldrà negar les nicie¬
ses, els insults, els martiris de què els feien objec¬
te els fïlistins, la raça dels quals es perpètua a
través de les èpoques?
Una vegada jo presentava a Strawinsky, com a

adreçats a ell, una sèrie de textos crítics d'altre
temps, adreçats a Mozart, a Wagner, a Debussy;
aquells escrits coincidien, literalment en adjectius,
en incomprensió filistina, amb els que alguns crí¬
tics d'ací i fóra d'ací adrecen a l'obra del més
gran músic contemporani.

Res d'audàcies - Per acabar, uns mots als joves

Finalment, repeteixo que el senyor Pujol s'equi¬
voca quan creu amic d'audàcies; és aquest un
mot d'origen romàntic, i que jo detesto. Veig que
ell l'accepta i àdhuc recomana als joves que siguin
audaciosos tot i afegint que siguin sincers: en rea¬

litat no entenc ben bé què vol dir: en tot cas el
mot em sembla anacrònic.
El meu consell als joves músics fóra només, que

estudïin força, que cerquin en ells. mateixos, en
llurs esperits ben rics d'altes adquisicions de tota
mena, en llurs ànimes ben coneixedores de les
més elevades valors nostres, les fonts de la inspi¬
ració; que es posin ben aviat en contacte amb els
més grans genis de la música, no per a imitar-los
sinó per a aprendre-hi. Heus-ací l'única manera
de fer música ben pròpia i a l'ensemps ben univer¬
sal. Que fugin sempre de formuletes parcials vin¬
guin d'on vinguin i es basteixin el baluart que es
basteixin. Que avorreixin les posturetes de cap
mena, ni que siguin popularístiques. Tinguin tam¬
bé ben present que en art no tenen absolutament
cap significança els mots d'antic i modern; cal
crear des de l'eternitat de l'esperit, no per avui
ni per a demà, sinó per als segles.
I després de tot això que s'armin de paciència,

de coratge i àdhuc d'heroisme; que en un medi
com el nostre, com hi ha món, no els mancaran
avinenteses d'exercir-los.

J. FARRAN i MAYORAL

Juny 1929
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EXPOSSCIÓ ISTERMACIOSAL
»E BARCELONA

Orcltestre des Concerts
¡Lawszonreux de JParís

PRIMER CONCERT

Hem de confessar, sincerament, que mai a Bar¬
celona no havíem sentit una orquestra d'aquesta
qualitat. Les nostres orquestres, per art, no s'hi
poden comparar.
El pinyol d'aquest concert, el constituía l'audi¬

ció de la famosa obra de Berlioz, Symphonie Fan¬
tastique i el poema simfònic de F. Schmitt, La
Tragédie de Salomé.
Berlioz, el creador del poema simfònic (música

amb programa) és un dels romàntics que més pa-
llarofa ens ha deixat escrita. Llurs obres s'execu¬
ten ací ben rarament, però, hem de reconèixer que
no hi ha pas necessitat de prodigar-les ja que a

les generacions actuals, Berlioz, no ha d'ensenyar-
los-hi gran cosa.
A la Symphonie Fantàstique, hom hi troba so¬

bretot als dos primers temps (Reveries i Un bal)
reminiscències de Mozart i Haydn; quan Berlioz
es decideix a possar-hi idees temàtiques seves, són
d'una banalitat sorprendent.
Potser allò més reeixit de la Symphonie, són la

Marche au suplice i Songe d'une nuit, etc., no pas
per la concepció temàtica, sinó per a els efectes
instrumentals. Berlioz quan no fa melodia i a n'a-
aquests dos temps ben clar ho demostra, pot avui
dia encare sentir-se'l; té encerts notabilíssims d'or¬
questració i descripcions ben acabades. Algunes
voltes, en un pianíssim impressionant, el xiulet del
carrilet de fora (fa diesi) s'ajuntaba a l'orquestra
(fa natural) donant potser la millor sonoritat de
l'obra. Aquests dos darrers números, en aquella
època (1830) produiren sens dubte un efecte me¬
ravellós, avui podem sentir-los, només, amb una
manifesta curiositat de cosa arqueològica. L'ins¬
trumentació de Berlioz amb tot i en qué en molts
llocs sona descarnada, i els forts són d'orga de
carrousel, és potser el llegat millor que ha deixat
a les modernes generacions. Una de les coses que
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hom ha de censurar són els finals; ens fa l'efecte
que devia costar-l'hi molt acabar; molts dels seus
finals els podria, perfectament, signar Beethoven
per les dimensions, les sonoritats fortíssimes i per
la vulgaritat i el mal gust.
L'orquestra digué tota l'obra amb un matís i una

justesa impecable; el mestre Wolff, vehementís-
sim, sabé treure relléu a les frases menys substan¬
cioses i als detallets més insignificants, fent resal¬
tar els epissodis completament mancats d'interés.
La segona part començava amb dos nocturns de

Debussy Nuages i Fêtes on l'orquestra no podia
ja demostrar més clarament la pastositat dels seus
sòns, i el seu meravellós conjunt.
Seguia després La Danse du jeu de l'Amour Sor¬

cier, de M. de Falla. Es una de les obres moder¬
nes d'un autor hispànic, que més s'ha prodigat per
1 estranger; nosaltres no sabem a quina rosa és
pot atribuir aquest èxit i aquesta divulgació uni¬
versal, ja que és una obra (i això no vol dir que
Falla no s'ho mereixi), que no crec que siga de les
més reexides dels nostres autors hispànics.

Acabava el programa amb l'audició de La Tra¬
gedle de Salomé, poema simfònic de grans dimen¬
sions, de F. Schmitt, deixeble de Massanet i Fau-
re, qui guanyà l'any 1900 el gran premi de Ro¬
ma. La Tragedle de Salomé fou estrenada a Pa¬
rís durant l'any 1907. Aquesta obra marcadament
impressionista, fou el mellor que l'orquestra donà
en el primer concert.

Començà el concert amb l'overtura Roy d'Ys
de Lalo, putrefacte de dalt a baix, es pot aguantar
només com a presentació d'una orquestra d'aques¬
ta categoria, per tal de que llueixin algunes indivi¬
dualitats (oboe, trompa, cello) i demostrar les so¬
noritats magnífiques amb els forts teatrals, buits
i llampants.

I. M.

SEGON CONCERT

Interessantíssim en extrem fou el començament
del programa d'aquest concert.
Sentir abans que cap altre obra L'aprenent de

bruixot, d'En Dukas, és una novetat a la que no
estem acostumats i que ens va produir una sensació
força agradable. Casi sempre al final dels progra¬
mes i després d'obres, moltes vegades pesades i
fatigoses de sentir 0 be que exigeixen una atenció
intensa, aquest scherzo no s'escolta amb l'interès
que es mereix. Sentit així de cop i volta, pren dins
de l'imaginació, una volada extraordinària.
En això i va influir molt l'execució i l'interpre¬

tació que el mestre Wolf va donar-hi. Poques vega¬
des i encara per la nostra Banda Municipal, hem

sentit, com aquesta, VAprenent bruixot. Obra en
quina la concepció poética, contrapuntística, harmò¬
nica i rítmica, van tan unides, éssent conseqüència
l'una de l'altre, cap d'elles deu preponderar mai,
sinó agermanar-se amb les demés, cosa aquesta que
lograren del tot els professors de l'orquestra La-
moureux, sense exagerar mai les estridències de so¬
noritat, i conservant sempre un ritme segur i bri¬
llant, per lo just. Passà aquesta obra com una vi¬
sió extraordinària.
Le festin de l'aragnee, de Roussel, que seguia, si

bé no a l'altura de l'obra d'En Dukas, queda en pri¬
mer terme dintre la producció descriptiva moderna,
essent sempre d'una modernitat ben entesa, sense
falsos efectismes, i de melodies ben originals. Es
llàstima que obres com la de Roussel i altres au¬
tors moderns de verdadera vàlua, no es puguin
sentir en nostres concerts sinó que tinguem d'es¬
perar ocasions com aquestes, fent-nos empassar
en son lloc, obres completament mancades d'inte¬
rès artístic, o que ja estem cansats de sentir.
Un comentari de la Simfonia en si menor de

Frank seria cosa llarguíssima i fins impròpia d'a¬
quest lloc; cóm totes les obres del mateix autor, no
direm estan exentes de defectes, però si són totes
elles complertes des de'l punt de vista emotiu i ex¬
pressiu.

Es remarcable en aquesta simfonia, la construc¬
ció orquestral, en la que l'autor, sobretot al ini¬
ciar el primer temps, demostra que és organista de
cor, i si bé tracta l'orquestra amb tota desinvol-
tura, no deixa mai de vista la tècnica organística
donant això al conjunt expressiu de l'obra, una
notable novetat que participa de la grandiositat
i severitat de l'orgue, i de la vivor, agilitat, i adap¬
tabilitat de l'orquestra. En quant a la interpretació,
senzillament magistral, arribant a fer-nos oblidar,
que si un defecte té és la gran extensió dels tres
temps.
Finalitzava el programa, amb el Sigfrid Idill,

de Wagner i La Mer, de C. Debussy. Obra d'oca¬
sió la primera, i que no obstant té tota l'empenta
de Wagner, gran, fins en lo més insignificant, no
era una bona preparació per a La Mer, de Debus¬
sy, que la seguia, producció no de les més reeixides
del mestre francès. Esquisses simfòniques la titu¬
la el autor i verdaderament res més que bocets
són els tres números que la formen, mancats de
caràcter i d'unitat cada un d'ells, no logren mai
interessar sinó que s'escolten tant sols per les se¬
ves sonoritats originals i noves, sense pensar el
què volen dir, ni pintar.

Per acabar, un sincer elogi, i un tribut d'admi¬
ració per al mestre Wolf i la seva orquestra. El
primer com a concertador, demostrà un coneixe¬
ment complert de l'orquestra i com a director, una
complerta identificació amb tots els autors des
de Frank a Wagner. Els elements de l'orquestra,
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tots a l'altura del seu mestre, constituint un con¬

junt ideal d'orquestra moderna.
J. S. S.

TERCER I ÚLTIM CONCERT

En la magnífica sala del Palau de Projeccions,
que reuneix execel·lents condicions acústiques, i
amb la concurrència d'un públic tant selecte com
poc- nombrós va tenir lloc el darrer concert de
l'"Orquestra Lamoreux".
Obria el programa l'obra primicera de G. Char¬

pentier, Impressions d'Itàlia, aquesta suite, que en
els seus temps havia de donar el còp per el seu colorit,
ha envellit depressa i llur coloraina, avui, resta
arromada.

Seguia la Sitnpkonie en si b majeur, de E. Chaus¬
son, de noble factura, sobressortint per la seva
emotivitat, VAndante.
Chausson amb aquesta seva producció no ens

innova res, però hom l'escolta amb gust, que en els
temps que correm ja és prou.
Omplenàven la segona part, Bourrée fantasque,

de E. Chabrier, molt de fanfare; Jour d'été a la
montagne, de V. d'Indy, aquesta obra malgrat de
quiscuns girs interessants i la volada que en certs
moments sembli prendre, en conjunt la trobem pe¬
sada, els encerts que hom hi troba d'orquestració
i en la conducció de l'idea no compensen la gri¬
sor i durada de la mateixa.
Finalitzava el programa amb el poema coreogrà¬

fic escrit poc després de la guerra per M. Ravel,
La Valse, aquesta obra, d'orquestració brillant,
acusa un ritme molt pronunciat de vals que junt
a la banalitat d'algun tema, fa que resti completa¬
ment vulgar.
Per llur excel·lent actuació VOrchestre des Con¬

certs Lamoreux fou ovacionada al final de cada
obra, i al acabar en mig d'entussiastes aplaudiments
s'els feu ofrena d'una superba corona de llorer.
El mestre A. Wolff, director d'aquesta agrupa¬

ció es distingeix per la seva sobrietat en el gest,
sab, però, quan és precís, ésser càlid i encomanar-
ho a l'orquestra; hom no remarca en ell cap tret
genial, la seva actuació es manté a tothora dintre
els límits de la serietat i el bon gust; bona part
dels aplaudiments de la vetllada anaren dedicats
a ell.

J. B. S.

PAMPLONÉS

L'Orfeón Pamplonés després d'haver-nos donat
una audició de la Novena Simfonia de Beethoven,
ens obsequià amb un concert a veus soles, anun¬

ciant-nos per a la mateixa setmana la Missa Solem-
nis. Indubtablement això és un veritable tour de
force, que només poden dur a cap aquelles agrupa¬
cions que, havent arribat a un alt grau de maturi-
tat i posseint una voluntat de ferro, conten amb
un mestre intelligent i entussiasta com és el mestre
Múgica.
El programa integrat per diferents polifonistes

clàssics, els francesos Ravel i Debussy, i algunes
cançons populars del nord d'Espanya, incloent-hi
gentilment les nostres Muntanyes del Canigó, fou
prodigament aplaudit, tenint de repetir moltes de
les obres i al acabar obligats pels aplaudiments
cantaren el "Guernikako Arbola" escoltat a peu
dret per l'escàs públic que no es deixà perdre
aquesta manifestació artística.
L'Orfeón Pamplonés, canta amb molt de braó,

braó que a voltes els fa ésser un xic durs, ressen-
tinsen el conjunt, del que algunes cordes no tenen
la plenitud de sò que es de desitjar
De totes maneres 1 'Orfeón Pamplonés represen¬

ta un esforç notablement reeixit, canten i canten
bé, i al venir a Barcelona, on tenim tants i bons
Orfeons, no perden res de la seva valor, molt al
contrari, el mestre Múgica i els seus cantaires que¬
den en un lloc digníssim.

/. E. S.

OHFEÒ CATALÀ

Devant d'un públic molt nombrós l'Orfeó Ca¬
talà va donar al seu Palau un concert en home¬
natge a la Commission International pour l'étude
des nuages.
La primera part estava dedicada a les nostres

cançons populars. En moltes d'elles i de les seves
armonitzacions — tres estrenades ara de poc, —
trovàrem que el nostre amic Farràn i Mayoral
hi podria trencar moltes llances.
En quiscuna d'aquestes interpretacions l'Orfeó

no estigué del tot just, i menys la solista Sra. For¬
nells.
A la segona part el mestre Millet ens oferí una

excel·lent versió del difícil poema Cap al vespre de
R. Strauss, obra un xic igual de forma, però, molt
treballada i resolta amb un final bellíssim, que l'Or¬
feó Català digué superbament; així com la profun-
díssima obra de Victoria, Caligaverunt oculi mel, i
el Credo de la missa del Papa Marcel.
Seguien La sardana de les monges del mestre

Morera, de quina en Lluís Millet en fa una inter¬
pretació personalíssima —accelera el temps al en¬
trar al ritme característic de sardana—• amb la
qual no podem estar d'acord.
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Processó a la muntanya, i A la plaça hi han ba¬
llades de A. Vives. De la primera a remarcar la
troballa de fer simular al cor el sò de les campa¬

nes, l'autor, sens dubte enamorat d'aquest toc, ens
el serveix tres vegades. La segona obra de melo¬
dia fàcil, la trobem un xic orquestral i mancada
de forma, en ella hom abusa de les boques tanca¬
des, —-sobretot en moviments de transició,— sens
dubte per a dissimular els truncaments de que l'o¬
bra adoleix.
Polifònicament aquests dos corals no tenen gran

cosa, si bé resulten d'un cert efecte i aparenten
ampulositat, en el fons són prims i buits.
El mestre Millet i el seu Orfeó foren calurosa-

ment aplaudits.
J. B. S.

LA MÚSICA A

A Girona, l'ambeet musical ha fet, que allò que
tantes vegades s'havia provat, amb resultat nega¬
tiu, hagi esdevingut ara com una verdadera reali¬
tat segons sembla i això no hi ha dubte que és
fruit de el molt que poden les associacions de Mú¬
sica, les que amb les seves periòdiques manifesta¬
cions artístiques influeixen en que el poble i a
vegades fins els mateixos professionals es don-
guin compte de la necessitat que hi ha de gaudir
de la bona música. El fet doncs que are ha esde¬
vingut una realitat es que a Girona uns quants
professionals de la música, s'han aplegat frater-
nalment i han constituit l'Orquestra Simfònica de
Girona; la direcció de la qual s'ha confiat al jove
mestre Ismael Granero, havent ja començat els
assaigs.
Tenim les més afalagadores notícies que tant el

mestre com els professors de l'Orquestra, treballen
posant tot el seu esforç, perquè dintre pocs dies
!a nova entitat musical pugui fer la presentació,
la que tal vegada, sinó amb una perfecció com¬
plerta, puig això no es logra si no és amb temps
i constància; donarán a conèixer al públic de Gi¬
rona els principis del seu treball i del seu entusias¬
me per l'obra que ha emprés, executant un pro¬
grama de autors clàssics i moderns.
L'Ajuntament de Girona, donant-se compte de

l'importància que té el fet, que la ciutat compti
amb una orquestra ha pres l'accord de subvencio¬
nar-la per ajudar al seu manteniment; també
l'Associació de Música li ha otorgat un altre sub¬
venció.

Ha sigut nomenada una Junta Directiva, com¬
posta per distingides personalitats gironines que
cuidará de tots el treballs per a que l'estabilitat
de l'Orquestra sigui ferma i duradera i no li man¬
qui l'apoi que a tota obra d'interès i importància
li requereix.

Per endevant felicitem coralment als professors
de l'Orquestra Simfònica de Girona; al seu mes¬
tre senyor Granero del que tenim les millors refe¬
rències, i els hi demanem que no defalleixin en la
tasca que s'han emprés i que la realitat que avans
esmentem sigui ferma i duradera per el prestigi
de l'Orquestra i el bon nom de Girona, al que
amb tan gran desinterès han ajudat i contribuït
l'Ajuntament, l'Associació de Música de Girona,
i a la Junta Directiva de l'Orquestra li fem el se¬
güent prec: que els treballs seus siguin principal¬
ment encaminats en mantenir entre els professors
el caliu, la fe, l'entussiasme i la bona voluntad per
l'obra empresa al objecte de que Girona pugui es¬
tar enorgullida de tenir una entitat que l'honori i
la dignifiqui.

S.

GIRONA PARIS

Festivals d'Homenatge a Roussel. — Precedits
per alguna que altra audició escadussera, adés a
Pasdeloup, adés a Samoureux 0 a Cologne, de la
Suite en fa, tingueren lloc durant l'abril, diferents
concerts d'homenatge a Albert Roussel. Pot dir-
se que tothom va associar-s'hi, degut a les mol¬
tes simpaties que aquest autor té en tots els
camps. Stranam, l'Orchestre Symphonique, donà-
ren les seves darreres obres: (Suite en fa, Concer¬
to op. 36). A més d'aquests, hi havien els dos
cencerts diem-ne oficials. Un a la Sala Gaveau
(música per piano i de cambra); l'altre a l'Opera.
Aquest darrer fou el del veritable homenatge. La
sala estava pleníssima. Hi vegérem músics de to¬
tes les tendències. Al final del Psalm LXXX, (pri¬
mera audició) que cloïa la festa, l'autor es vegé
obligat a sortir repetidament, aclamat per tothom.
Les principals revistes del mes d'abril dediquen

extensos articles comentant la personalitat i les
}bres d'Albert Roussel. La "Revue Musicale" pu¬
blica en suplement dues melodies i sis peces per a
piano inèdites de Beck, Delage, Honnegger, Hoé-
rée, Ybert, Milhaud, Poulenc, i Transmann, es¬
crites especialment en homenatge a Roussel.

Es llàstima que aquest compositor jove (de sei¬
xanta anys) no sigui més conegut a casa nostra.

. ...» . . J. V.

Le "Mas" a l'Opera. — Aquesta obra lírica és
d'aquelles que els vertaders coneixedors de música
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diuen que han de menester tota la simpatia i àd¬
huc l'estima dessinteressada de la gent per tal de
qué ella per si sola está mancada de totes les
qualitats i plena deis detectes que fan que una
obra s'en pugui dir reeixida.
M. Canteloube, l'autor d'aquesta obra, és autor

d'una infinitat de cançons fresques i saboroses,
aplaudides a tots els concerts, però, desgraciada¬
ment no és músic de teatre. I com que el músic
és el que ha de fer viure el llibre, la seva inexpe-
r.encia en aquestos afers, el traeix; l'intriga de
l'obra és poca cosa; els herois, apenes dibuixats;
l'atenció recau damunt la música finament treba¬
llada, i ben sonora, no pas wagneriana del tot,
més aviat d'Indyste, més sense cap força expres¬
siva, sense clars i obscurs, de violència i de dolçor,
una música que si quatre compasos sols, fan bo¬
nic, una rastrallera esdevenen fatigosos.
L'autor ha nodrit la seva partitura de motius

melòdics recullits al poble, crits de pastors, can¬
çons de cabrers, etc., la major part són curts i
secs. Sens dubte han de facilitar una matèria in¬
grata al músic que vulga utilitzar-los. Més, sobre¬
tot, el gran defecte de M. Canteloube, és de fer
estrenar aquesta obra vint anys massa tard. Fou
escrita per l'any 1910. Le Mas, pateix dels errors
d'una época on el naturalisme, acabat ja literària¬
ment, s'havia refugiat damunt les escenes líriques
i principalment a l'Opera Cómica on hi triomfa
amb Louise. Le Chemineau i Le Rêve. L'obra ha
sigut ben executada. Han sobresortit M. Haberty
en el rol d'avi. Mlle. Jane Laval amb el seu es¬
caient abillament. Les dançes del segon acte —la
millor pàgina de la partitura— són aplaudides
amb entusiasme.

D. S. - I. M.

"La Peau de chagrin" a l'Opera Comique. —

Per primera vegada després d'un remat d'anys,
I'Opera-Comique ha trovat una obra inèdita
que 110 és ximple ni ridícula. Es necessari, sens
perdre temps, senyalar aquest esdeveniment agra¬
dable i àdhuc imprevist.
La partitura és signada per M. Charles Levadé,

un dels més ben dotats deixebles de Massenet,
amb una forta personalitat, tal que hom pot dir:
"Sembla Massenet, però, és ben bé altra cosa".
Entre el músic de Werther i el seu deixeble, artis¬
tes de la mateixa família, el primer és més sen¬
sual, el segon més elegíac.
Partitura excel·lent, harmonia clara, bones me¬

lodies, lirisme pur, escrita amb elegància i agra¬
dablement inspirada. Plaurà, segurament, per
igual al gran públic com als intel·lectuals.
La interpretació excel·lent: Mlle. Sibille féu una

Fedora magnífica; M. Friant, un Raphael ardent
i emotiu; M. Vieuille, un antiquari frappant;

Mlle. Vira Peters (Paulina) i M. Roger Bourdin,
excel·lents en els seus rols secundaris. En el tercer
acte hi ha unes dances, Mlle. Gina Guggiari s'hi
mou divinament.

D. S. - I. M.

llllllllllllllllllilllllilllllllllllllllillllllllilIllillllItllIlIlillllilllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIllll

Premi

Maria Barrientos

L' "Escola Municipal de Música de Barcelona"
per mitjà del "Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona" (29-V-1929) ha fet públiques unes ba¬
ses que traduïm en les seves parts més interessants.
Podran prendre part en aquestes oposicions, tots

els deixebles d'aquesta Escola, que desde l'any
19x7 al X929 inclusius hagin obtingut nota d'Ex'-
cel·lent en el darrer curs de contrapunt i fuga.
Hom demana obres escrites per a els opositors,

que a porta tancada deuràn fer el següent exerci¬
ci: "Escriure un fragment sobre quatre notes tre¬
tes a la sort entre els trenta-un sòns de l'escala
de quintes". Aquests sòns podrán enarmonitzar-se.
Els instruments per a interpretar cada fragment
són de lliure el·lecció.
Les instàncies deuen presentar-se per tot el mes

d'agost a la Secretaria de dita Escola de 10 a 1.
La pensió és de quatre mil pessetes, i la Co¬

missió del Claustre de Professors indicarà la po¬
blació de residència del pensionat, així mateix po¬
drà no adjudicar el premi si considera que cap
dels opositors n'és mereixedor.
Componen la Comissió encarregada de concedir

el Premi els senyors A. Nicolau, E. Morera, B. Pe¬
llicer, i LI. Millet.

llllll!lllllllllll!!l!ll!!l!lllllllll!ll!ülillllillíll!llilllllilllllllllll!lllll!lllllilllllH!l!llllllllllllllllll>l!llll!llll!!!!ill

SABEM QUE...
Les Associacions de Música de Girona, Figue¬

res, Reus i Sabadell han clausurat els presents seus

cursos, confiant els concerts a l'"Orquestra Simfò¬
nica de Madrid".

★

El notable violoncel·lista i distingit col·laborador
nostre en B. Galvez Bellido ha donat uns concerts
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a la Radio i a 1Anglo Spanish Society de Lon¬
dres amb remarcable èxit.

★

A 1'"Associació de Música de Tortosa" ha donat
un concert el "Quartet Filarmònic" integrat per
els notables artistes senyors Contreras, violí;
Muntaner, cello; Pujol, piano; i senyora Gimenez
de Contreras, arpa.

★

L'excellent violoncel·lista Pau Casals ha presentat
la dimissió del càrrec que exercia en el Comité de
Música de l'Exposició.

★

Al Liceu s'ha representat novament Marianela,
l'òpera del nostre company de redacció Jaume
Pahissa.

Aquesta és la tercera temporada en que es re¬
presenta dita obra; sens dubte, és el millor elogi
que pot fer-se'n.

★

Una nova prova del talent seriós de Na Marga¬
rida Orfila, ens la ofereix el seu "scherzo" per pia¬
no de recent publicació.

De bella forma i dimensions i on la melodia
i tècnica són remarcablement treballades; dit
"scherzo" situa en bon lloc el nom de la seva autora
i ve a augmentar profitosament el nostre repertori
pianistic.

★

A París ha donat dos concerts un violinista de
dotze anys; Jehudi Menuhïn. Diuen que és un
cas de precocitat extraordinària.

★

Patronat Ardevol: L'"Orquestra de Camera Ar-
devol", amb la cooperació dels solistes Carme Pla-
ja, pianista; Josep Maria Pedrol, Robert l'iaja,
violinistes, i M. Fornons, flauta, donà el dia 2 de
juny a la Sala Mozart un selecte concert.
El dia 16 del mateix mes la soprano Carlota K.

de Puig, i el trio Ardevol executaren l'anunciat

programa en el que hi figurava un trio de Schu¬
bert i un de Beethoven.

★

L'"Orfeó Gracienc" ha estrenat la sardana co¬

ral del mestre Morera "A la mar llatina" lletra de
F. X. Garriga.

Prometem parlar-ne.

★

A Baden Baden un esdeveniment típic de
la nostra moderna civilització a estat solemnitzat

musicalment: hom executà una cantata a Lind¬

bergh, l'heroi de l'aire.

★

L'orquestra sense director no és una d'aquelles
rares paradoxes que consisteixen en un foc d'en¬
cenalls. Mentres a Rússia, la Persimfans continua
la seva diligent activitat, a Leipzig l'Orquestra
Simfònica donà, fa poc, el seu tercer concert sen¬
se director. En el programa hi figurava una obra
de serioses dificultats: la suite Hàry-Jànos de Zol-
tan Kodaly, l'autor de Psalmus Hungàricus.

*

Un altre prodigi del mecanisme: t'agafen el
Lohengrin, t'el redueixen a Kurz-oper, a òpera
breu, i te l'enregistren en quatre discs de dues
parts cada un. Naturalment que això no és possi¬
ble verificar-ho sense fer un ús arbitrari de la be¬
llesa de l'obra; però qui detura l'orgull del discófil
que es vantarà de posseir en el seu arxiu tota una
òpera de Wagner, en prou feines en quatre discs.

*

Strawinsky ha reduït per a piano i violí dos
fragments del seu famossíssim i deliciós "Ocell de
foc" i són intitolats: Preludi i Ronda de les prin¬
ceses, i Berceuse.

*

Subratllem el fet que en els seus concerts a l'Ex¬
posició la "Banda de la Marina Reial Italiana"
executés l'Escena i dansa del foc de l'òpera "Tas-
sarba" del mestre Morera i la "Banda de la Guàr-
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dia Republicana" interpretés obres del mestre La¬
mo te de Grignon.

★

El moderníssim compositor Eugeni Goossens
ha estrenat recentment al Covent Garden de Lon¬
dres la seva òpera "Judith". L'obra de l'ex-compo-
nent del "Philarmònic String Quartet" ha meres¬

cut una acollida favorable dels londinencs.

*

En el repertori de l'"Orfeó Pamplonés", figuren
les composicions catalanes L'Emigrant, de Vives;
Muntanyes del Canigó, de Manén; Sota de l'olm,
La Sardana de les monges i Les fulles seques, de
Morera, i La mort de l'escolà, de Nicolau.

★

El "Trio Femení" de Barcelona, integrat per les
senyoretes Costa, Socias i Sierra, donaren un im¬
portant concert a 1"'Associació de Música de Ba¬
dalona".

★

A la Festa de la Sardana de l'"Orfeó Gracienc",
foren estrenades les sardanes per cobla "La flor de

Vilabertran" (R. Carbonell), "El foc de Sant Joan"
(Blanch), "A la meva mare" (Griver).

★

L'"Orfèó Gracienc" ha cel·lebrat amb molt d'èxit
una excursió artística a Lleida i Borges Blanques,
amb uns programes interessants, on figurava en
lloc preeminent la nova sardana coral d'En More¬
ra "La mar llatina".

★

El "Quartet Ibèric" (Guerin, Doncel, Tarragó, i
Pérez-Prió) ha clausurat el curs de 1'"Associació de
Música de Vilafranca del Penedès". En el progra¬
ma hi figurava un "Quartet" del nostre amic i col-
laborador Amadeu Cuscó.

ll!ll!!llllll!l!!lil!!¡!!l!lllll!lll!l!!!ll!illili¡ilil!il!l!illlil!il¡!iil¡¡!l!l¡!Í{!¡!l¡ll¡|||illlli¡¡|||!llii¡li!!¡!i¡l!l||¡!l|||i¡||

Aafssest mâmero estsaS sotmès
a Bsa eerasaarst fgovePEStafivat

Per excés «S'oriajmaB reservem ï»er el
segóit uúnier» la critica «le l'Or-

9ue«la tíin/dnícffl àt<e Mutit-iti

a sollo voce

N'HI HA PER ESTONA

A París entre un català exilât i uns amics de

Barcelona, es parla de músics:
■—I En Vila que tant brillantment començà amb

"L'any mil", que fa?
—¿ ? ¡Ah, En Vila!... En Vila espera l'o¬

portunitat per escriure "L'any dos mil".

SOBRETOT QUE NO REPOSI

Ln un dels darrers concerts de l'Orquestra Pau

Casals, al Palau de la Música Catalana, vàrem

sentir que en un grup de joves, es deia: En Pujol,
és un home que l'hauríem de tenir tancat dia i
nit en una cambra, treballant sempre, perquè aixi
que fa una Festa, no hi ha ningú que l'aguanti.

I AVANS QUE ERA?

Un dels darrers quaderns de la publicació "Ca¬
talans d'ara" ha sortit dedicat al novell dramaturg
Amadeu Vives.

Mai el titol d'una publicació creiém que pugui
ésser tan just i oportú.
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DIÀLEG ENTRE PARE I FILL

Ex. fill—Què és estrany, pare, que sapiguent tant
de música corn diuen que sab, el mestre
Vives, hagi jet una comèdia?

El pare—Es que quan un home té talent, el té,
per tot.

El fill—Jo he llegit que la comèdia que ha jet
aquest senyor no està bé.

El pare—Qué saben els que diuen aixòl Un pen¬
sador com aquest mestre, no s'equivoca
mai.

El fill—Qué vol dir pensador?
El pare—Un senyor que se les pensa totes.
El fill—Ah!

A SABADELL CAL ANAR-HI AMB COMPTE

Retallem de "La Publicitat(informació de

Sabadell): "L'Associació de Música clausurà abans
d'ahir el seu desè curs de concerts, amb una ses¬

sió confiada a l'Orquestra Simfònica de Madrid,
dirigida pel senyor Fernandez.
Feia molt de temps que no havíem assistit a un

concert d'orquestra tant ensopit. Els músics d'a¬
questa orquestra fa tot l'efecte que pertanyen a
les classes passives. I el seu director oblida, potser,
que a Catalunya tantmateix se sent música nor¬
malment i se sap una mica de què va.
La tercera part del programa, especialment, de¬

dicada a Falla, Debussy i Ravel, fou lamentable,
enternidora, per la manera com fou interpretada
aquesta música.

Etc., etc."
Decididament, a Sabadell cal anar-hi amb compte.

UNA CONFESSIÓ

Dels comentaris que s'han fet a l'entorn de l'a¬
parició de Vibracions, el que ens ha fet més grà¬
cia, ha estat que abans de sortir la revista ja hi
havia qui sabia (?) que ens animava un determinat
esperit i que fins teniem a punt un article reven-
tarit "La mort de l'escolà".

Refets de la sorpresa, confessem, que encare no
crèiem que dita obra fos reventable.

UN COMENTARI DE "MUSICAL TIMES"
A L'ENTORN DE STRAWINSKY

A propòsit del retorn de Strawinsky a la música
i a les expressions del passat, primer a Pergolessi
i a Mozart; rescentment a Tchdikowsky, com a mit¬
jà de conseguir un rejoveniment musical, simple
i ingenuu, suggereix a Sabaneen el següent comen¬
tari inserit a "Musical Times": La naturalesa hu¬
mana es tal que sempre està al aguait de qualsevol
retorn a la simplicitat, tant si es tracta de Tolstoi
seguint l'arada fent de pagès, com de Strawinsky
que s'esforça per assemblar-se a Mozart i a Tcha-
kowsky.
L·i música ha d'ésser ingenua... però quin seria

l'efecte de César i Napoleó vestits amb calça cur¬
ta com un noi prodigi?
Strawinsky és un rebel domesticat. El revolucio¬

nari està avui subjecte a un regimen sever i moderat.
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