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EL FIRMAMENTO
per

LLUIS rodés, s. J.
Director de 1 Observatori de l'Ebre

L'obra, deia qual fem oferta als amants de l'Astronomia, així com al públic hispano-
americà intel·ligent, no sols ve a omplir un buit en el nostre extens Catàleg, ans cal
remarcar-ne, com el més important, que sia la millor i més completa de les que s'han

publicat, quanta l'estudi de la creació i ses maravel'es.

Un volum en quart major, de 586 pàgines, il·lustrat amb 348 gravats, dels quals
33 són magnifiques làmines impreses en negre i color.—Rell'gat amb tela, 64 pessetes.

Pot demanar-se el Catàleg general il·lustrat de la Secció de Ciències, Hi tbria, Literatura, Art,
Viatges, Agricultura, etc., etc., a la Casa

SALVAT EDITORES, S. A. 41-Carrer de Mallorca 49 :: BARCELONA

Les Sonates de Beethoven
PER A PIANO I PER A PIANO I VIOLÍ

analitzades, descrites i interpretades per

BLANCA SELVA
en un magnífic volum in-quarto holandès,
paper de fabricació especial, de 308 pàgines,
il·lustrat amb 840 exemples musicals.
En aquest llibre, que va precedit d'un Prefaci per

LLUÍS MíLLET
hi ha, contingut en un Apèndix, l'estudi corresponent a
les Sonates que no figuraven en el treball publicat a la

Revista Musical Catalana

Es ven a les principals llibreries i magatzems de música
Preu: 20 pessetes
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UNIÓ MUSICAL ESPANYOLA, FILIAL DE BARCELONA
Concessionari: FRANCESC MARTÍ. - AVENIDA PORTAL DE L'ANGEL, 23



SENSACIONAL!

L'ultima meravella ràdio-elèctrica és

THE ORCHESTROLA
Sorprenent aparell reproductor - amplificador

Amb els discos corrents s'obté una potència insospitada, sense alterar la puresa del so

Es regula com se vol. —A propòsit per a petits salons i grans sales d'espectacles

CASA RIBAS.-Rambla de Catalunya, 5.-L'invita a una audició

Mitges

VENDA EXCLUSIVA

Magatzem de Pelletería, Merceria i Novetats

Hospital, 27 BARCELONA Telèfon 16276

Diccionario Técnico de la Música
per FELIP PEDRELL

Conté unes 12.000 paraules castellanes, amb llurs equivalències més usuals en Italià; Fran¬
cès, Alemany, Anglès i Llatí. Il·lustrat amb 117 gravats i 51 exemples de música.

Luxosament enquadernat, amb el retrat de l'autor en planxa daurada.
PREU: «q-O PESSETES

Comandes: "Unió Musical Espanyola", Portal de 1'Angel, 23 » BARCELONA
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L'ORFEÓ CATALÀ

Un chor que ha ret història.— Tresors de Música Hispànica

Olin Dowries és actualment el successor del cèlebre Aldrich en les pà¬
gines del The New York Times i és considerat com el primer dels crítics
musicals del Nordamèrica. Per la seva sòlida i extensa cultura, pels seus
profunds coneixements muiscals, pels seus treballs seriosos i sempre plens
d'interès i pels seus judicis justos i afinats s'ha guanyat molt justament un
renom universal i la seva opinió és altament cotitzada,

Aprofitant un breu sojorn a Barcelona volgué captenir-se del nostre
moviment musical i, després de conèixer altres notables manifestacions de
la nostra música, assistí a un dels assaigs de l'Orfeó Català. El mestre
Millet li oferí, d'una manera gairebé improvitzada, un tast de tots els genres
que integren el vast repertori de /'Orfeó, començant per la cançó popular
harmonitzada, passant per les glosses i composicions originals dels mestres
Nicolau, Vives i Morera i acabant amb les grans creacions dels mestres po-
lifonistes Victoria i Palestrina.

Olin Downes no ignorava, certament, la existència del nostre Orfeó
Català. Cal dir, però, que el sentir-lo i el conèixer les obres del seu reper¬
tori fou pel gran crític nordamericà una veritable i molt forta revelació-

Heus ací el bellíssim article que, com a conseqüència de l'audició que li
oferí /'Orfeó Català, acaba de publicar rescentment en les pàgines de The
New York Times.

Com ell ha comprès desseguida, Olin Downes, en una sola audició, tot
allò que aquí molts no volen 0 no poden compendre! Amb quanta de justesa
i amb quanta de sinceritat sap ell valorar i fixar el caràcter de cadascuna
de les composicions! Com és noble i vibrant i espontani el seu elogi!
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Sembla que Olin Downes ha interessat a una gran casa editorial de mú¬
sica del Nordamèrica, la qual s'oferiria a publicar la nostra música i sobre
tot el nostre repertori choral. — J. Ll.

Si Barcelona s'hagués posat en moviment, capgirant-ho tot, i la provín¬
cia en pes s'hagués pres a l'avançada uns mesos de preparació, no hauria
estat possible organitzar una cerimònia musical de comiat a un visitant de
la ciutat, tan impressionant com una visita feta a l'atzar a l'Orfeó Català
durant un dels seus assaigs. Aquest assaig no havia estat assajat. Formava
part de la consuetud diària, gairebé de cada hora, de la cèlebre institució, de
la qual En Lluís Millet és el director i, virtualment, el creador. El nom d'En
Millet viurà en els anals de la música hispànica tant com l'associació amb la
qual ell ha fet vera història.

Aquest chor, per la seva qualitat i pel caràcter de les seves realitzacions,
és, de fet, simbòlic de les tradicions musicals d'Espanya. Els seus distintius
particulars són deguts a la fusió d'aquells elements que caracteritzen el millor
art hispànic: en primer lloc l'esperit del poble, profundament i apassiona¬
dament artístic; en segon lloc, la transfusió d'aquest esperit i la plasmació
de la seva expressió per mitjà de la direcció individual que personifica l'es¬
sència, impregnada d'aristocràcia, de la raça.

Tal vegada cap altre país no podria oferir un cas exactament paral·lel a
aquest. Les terres i les comunitats produeixen llurs chors propis. Si el chor
és d'origen popular, el director serà probablement de la mateixa naturalesa
i experiència musicals que els seus cantaires, els quals podran ésser inimita¬
bles en el ram popular i trobar-se completament descentrats en la música d'una
espècie més cultivada. O bé el chor seria celebrat pel seu virtuosisme i per
les seves interpretacions de música d'un repertori internacional, essent el di¬
rector un músic d'experiència semblant i d'esperit a la moderna. L'Orfeó
Català es troba en un cas diferent. En la seva qualitat de to, en el colorit, en
l'accent musical, hom diria que es tradueix l'expressió poderosa, intensa, de
l'esperit racial. Destacant-se d'aquest fons, millor dit, brollant d'ell, es fa
palesa l'expressió d'una antiga cultura extremadament sensible. Mai qui sots-
criu aquestes ratlles no havia escoltat un art tan fresc i de tanta virior, amb
el regust saborós de la terra i ensems impregnat de les qualitats patrícies d'in¬
tel·ligència, sensibilitat i prompta correspondència a la bellesa.

Aquest chor, oi més, és afortunat en la literatura musical que constitueix
el seu repertori, el qual és molt extens i eclèctic. Si el chor posés a contribució
únicament el material folklòric ja faria una bona presentalla de música popular
hispànica ben formosa, tractada amb distinció, i per aquest fet ja ocuparia un
lloc especial en el seu camp. Mes, de cap de les maneres no es limita a això.
Canta cançons i danses populars que provenen de la seva pròpia província,
així com de Palestrina i de Lassus. Interpreta Bach i Bartok, Richard Strauss,
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Debussy, Kodaly. Finalment, posseeix la seva literatura pròpia i especial de
composicions escrites per compositors catalans, i hom pot dir tot seguit que
la possessió d'un compositor de música choral com Antoni Nicolau, ja és per
ella sola un tresor per a una corporació choral.

Els mestres d'un període més recent

Deixem per un moment de banda les variades manifestacions de les facul¬
tats interpretatives del chor i parlem de la música choral hispànica, no sola¬
ment de la remotament passada, sinó de la de certs mestres, grans i petits, del
període recent, tals com Vives, Sancho Marracó, el mateix Millet, Morera,
noms que els que freqüenten els concerts han vist papallonejar en els programeschorals de certs directors emprenedors, o que no tenen cap sentit per al músic
americà del tipus corrent fora de les pàgines dels diccionaris. Aquests compo¬
sitors, per descendència, tradició o el que sigui, quan escriuen per chor no han
perdut el coneixement íntim i instintiu de l'estil i de la capacitat infinitament
variada de les veus. Les composicions executades en el curs de l'assaig posa¬
ren de relleu aquest fet sumament significatiu. Al costat d'un Nicolau o d'un
Vives la majoria dels escriptors moderns per chor semblen homes fora de
llur mèdium. L'únic paral·lel quant a la intuïció feliç, al desembaràs i a l'ori¬
ginalitat de l'escriptura hispànica per a veus sembla poder-se trobar en unes
poques obres de certs compositors anglesos contemporanis, els quals, recercant
en la consciència ancestral, han arribat fins al punt de restaurar una mena d'es¬
criptura choral que virtualment havia deixat d'existir. Ço que diem no signi¬fica purament l'harmonització d'un cant popular per veus o l'escriptura de
madrigals d'imitació. Hi ha alguna altra cosa en l'esperit, a saber, l'estat cons¬
cient en matèria vocal, choral ; l'estat conscient, la imaginació, els mètodes es¬
pontanis i instintius per escriure música choral, els quals eren consuetudi¬
naris en uns dies que aquesta forma de composició de cap manera no era
considerada una limitació, sinó un mitjà expressiu plenament adequat a la
concepció suprema d'un compositor i, de fet, el millor i més satisfactori dels
mèdiums musicals. Si han estat donats passos vers una restauració d'aquesta
mena d'escriptura choral a Anglaterra, en canvi els compositors que a Es¬
panya s'han especialitzat en la composició per veus, semblen haver escrit i
pensat sempre en aquest estil; no semblen haver descobert sobtadament una
fase oblidada d'una cultura nacional, fent-la reviure, sinó que hom diria quehan viscut sempre fruint l'herència ancestral de la música vocal i que l'han
enriquida amb contribucions de la més gran bellesa.

Els compositors hispànics en qüestió escriuen per les veus de totes les
maneres possibles, les quals van variant amb la més gran flexibilitat, admira¬
blement, dramàticament, segons el caràcter del text. Tenen certament exi¬
gències extraordinàries; mes, aqueixes exigències són compreses pels cantai-
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res, els quals les troben d'execució faedora i natural. Bona part de tal mena
d'escriptura descendeix directament de la noble literatura de la música sagra¬
da hispànica, a la qual, en relació a les seves riqueses, hom recorre a penes en
l'actualitat. Hi roman quelcom de la rica severitat i tal vegada del caient ro¬
màntic d'un Victòria. O bé, les peces més admirables, espontànies i ben sovint
plenes d'enginy, amarades amb les qualitats d'humor i plaent col·loqui del poble,
prenen forma fonamentant-se en els ritmes de la dansa popular i en els versos
d'un caràcter semblantment popular. Malauradament, un programa incomplet
no ens dóna el nom d'un compositor que ha emprat el cromatisme d'una faisó
tan personal i introspectiva com cap compositor, nou o vell, que sapiguem, no
en féu ús ; un compositor que en primer lloc oferia un contorn en certa manera
asiàtic i en el qual el sentiment trepidant de la línia melòdica, els arabescos
ondulants, fascinadors com un conte de les "Mil i una nits", els feia servir
com a base d'una harmonia cromàtica de tanta sensibilitat com la d'un Franck,
però tot seguit més ardida, més dramàtica, més primitiva. Deplorem profun¬
dament que la composició que acabem d'especificar no pugui ésser identifica¬
da en aquest lloc, tota vegada que el seu cromatisme i algunes de les seves re¬
solucions "d'engany" no tenien una semblança precisa amb cap altra peça de
les que sentírem, no podent per tant il·lustrar el llegidor encuriosit. Tal vegada
un corresponsal de Barcelona ens proporcionarà aquesta dada que ens fa falla
en el testimoni d'una excursió musical hispànica (i). Mes, aquest no fou més
que un dels punts interessantíssims de la vetllada. La música popular, o la mú¬
sica composta a l'estil popular, que fou cantada, era principalment d'origen
català, no del tipus moresc que es troba en els districtes més meridionals d'Es¬
panya, sinó, de fet, d'un gènere diatonic i carrat que suggeria la Provença o
la França Meridional més que no pas els corrents semi-orientals o asiàtics que
són tan forts en bona part de la música hispànica. Aquestes cançons de dansa,
serenades, albades, i altres, eren molt simples, rítmiques, delicades o galants de
sentiment, fresques com la rosada damunt de l'herba, trobant-se per la ma¬
nera llur més a prop de França, talment com Catalunya, geogràficament, és
més a prop de França, que de l'Aràbia o del Marroc.

El geni de Nicolau

Sigui'ns permesa ací una disquisició, a propòsit de la música de Nicolau,
referent a certes doctrines sobre el realisme i la imitació en música. Mes, l'opor¬
tunitat, o el risc de caure en semblant discussió acadèmica, de grat deixem
que se'ns escapi. Podem, altrament, evitar-la presentant els fets en substitució
de la discussió estètica. Pensem en aquest moment en una de les més celebra¬
des peces chorals de Nicolau, coneguda en espanyol per La mort de l'escolà

(i) Indubtablement, la composició a què es refereix Mr. Downes seria la Cançó de
bressol (de la comarca tarragonina), de Sancho Marracó. — (N. de la R.)
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i en traducció francesa per La mort de l'enfant de choeur. Hi ha en aquesta
música un exemple de ço que, en mans grolleres, fóra un mer efecte d'imitació
o realisme, mentre que, tractat per Nicolau, el passatge devé un símbol musi¬
cal de la més gran eficàcia commovedora i dramàtica. El passatge en qüestió es
produeix vers la terminació del poema, que és una relació de la mort d'un noiet,
un orfe, escolà d'un monestir i sonador de violi, l'enterrament del qual entra
processionalment en la catedral. El petit cos és dut a prop de l'altar, i en el
mateix moment, amunt en l'aire, mentre l'ànima és rebuda pel Crist, hom sent
el so del violí de l'infant. Aquest efecte, escrit amb inspirada netedat, per a
les veus dels nois del chor, és dolç i aeri per damunt de tota descripció. Té la
justesa i el gust de l'escriptura d'un mestre, i ho té tot de la sinceritat i de la
inspiració, i quelcom de la "naïveté" del detall de la vella pintura religiosa.
És un dels epissodis sobresortints d'una composició que ascendeix al seu "cli¬
max" amb noble emoció. Heus aquí música veritable i formosa, mestrívola
per les seves idees musicals i per la presentació i el desenvolupament d'aquestes.
Es cosa aparentment natural en els compositors hispànics de categoria ele¬
vada el mostrar-se emotius i dramàtics en la música d'església ; al mateix temps
es guarden de degenerar en efectisme buit i teatral, segons la inclinació, en
situacions iguals, de massa compositors italians. Aquesta peça, i altra música
de Nicolau, tenia una bella gravetat i "pathos", i substància, i línia, i art.
Nicolau és així mateix autor de la que podríem anomenar "berceuse" sacra
a la Verge, basada en un sol tema i desenvolupada, possiblement amb una
miqueta massa de llargària, en forma de variacions. Mes, les variacions no
són successions de brodadures: són evolucions d'una idea poètica en forma
musical, seguint el text.

Millet és el compositor de l'himne El Cant de la Senyera de l'Orfeó
Català i d'un dels més delitosos cants de l'Orfeó, segons la vena popular, El
Cant dels Ocells. La Sardana de les Monges, de Morera, és un esforç dels
més remarcables i originals, basat, nominalment almenys, en les formes de
la dansa catalana. De fet, en la sardana hi és tota varietat: seriosa i alegre,
secular i religiosa. El nom hi és aplicat lliurement, com en el temps de Bach
els títols de les formes de dansa lliurement hom els aplicava a composicions
escrites amb molta llibertat "segons" llurs estils respectius tradicionals.

El visitant sentia la curiositat d'escoltar l'Orfeó Català interpretant mú¬
sica d'un caràcter menys nacional que el de les obres que havien afeixugat el
programa d'aquella nit. El seu prec fou atès molt cortesament amb l'audició
de Caligaverunt oculi mei de Victòria i del Credo de la Missa del Papa Mar¬
cel, de Palestrina. No fou pas decebut per la interpretació hispànica de la
música del gran espanyol del segle setze, que a penes tingué iguals i menys
superiors en el seu temps, ni el decebé la composició mateixa, tan superba, que
d'una manera verament extraordinària es destaca de l'altra música religiosa
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d'aquella època. Mes, vingué després la música de Palestrina, i aquesta fou
interpretada amb tant d'esclat de to i glorificació d'esperit que realment sem¬
blava que els cels s'obrien, el sol fulgurava, i els querubins i els serafins can¬
taven dalt el firmament. El contrapunt radiant de Palestrina palesà un cop
més la seva bellesa insuperable. No succeeix sempre el mateix quan hom exe¬
cuta aquesta música. Existeix una tradició, que algunes vegades no és fidel¬
ment representativa de Palestrina, que té per objectiu la "puresa" del seu estil.
"Puresa" d'estil, "despersonalització" en l'expressió: heus aquí ço que tal ve¬
gada ha fet a aquesta música tant de mal, en tractar-se de certs executants ru¬
tinaris i d'oients poc informats, com, amb les mateixes frases i idees gene¬
rals, han estat perjudicats autors clàssics, tals com Mozart y Playdn en el
reialme de la simfonia. Els cantaires de l'Orfeó Català donaren al contrapunt
de Palestrina l'aixecament i la glòria extàtiques que deurien ésser inseparables
d'ell. Hauríeu vist Lluís Millet, en el seu seient de director, exhortant els can¬
taires amb gestos suplicants, o ajupint-se per un pianíssim, àdhuc deixant-los
lliures, sense precisió de batuta, permetent-los aconduir-se a llur guisa bo i
executant extensos passatges amb la seguretat, la justesa, la disciplina coor¬
dinada, que són el preu pagat per obtenir la vertadera llibertat. Millet no és
solament un gran músic, mes també un gran artista, lo qual no és sempre la
mateixa cosa. El seu caràcter, la seva religió es fan conèixer per mitjà del seu
art més clarament que no se'ns revelarien pel contacte personal. Es, en veri¬
tat, un home i un artista per al qual el món ja marxa prou bé; i la seva avor-
rició de l'elogi o de qualsevulla de les recompenses barates d'una carrera es¬
merçada en exaltar i en servir la música, és un dels signes de la seva gra¬
vetat d'esperit i del seu lliurament ardent a un ideal.

Oein DOWNES

(De The New York Times, 18 agost 1929.)
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De la utilitat de les manifestacions
organístiques fora de l'església

L'eminent organista francès Charles Tournemire ens ha fet l'honor
d'escriure expressament per a la Revista Musical Catalana l'article que
inserim a continuació. L'autoritat de l'iUustre successor de Cèsar Franck a
la tribuna de Santa Clotilde de París, i l'actualitat de la qüestió de l'orgue'
a l'església i al concert, fan aquest article doblement interessant.

És del tot evident que l'orgue, per voluntat de l'Església, se'ns mostra
amb tota magnificència, amb tota bellesa entre les ogives medievals, l'esta¬
tuària, l'art del vitrall, en una paraula, associat a la Catedral.

És també del tot evident que sota la influència de l'art de la construcció
religiosa de l'edat mitjana varen néixer les primitives obres musicals dels se¬
gles llunyans, i així fins als pensaments místics dels Frescobaldi, Titelouze, de
Grigny i de tants altres mestres encara, fins arribar als nostres dies.

El mestre dels mestres J. S. Bach, per bé que protestant, no va deixar
pas de sofrir la meravellosa empremta dels arquitectes medievals. Més cap ençà,
¿no veiem certes obres de països diversos escrites, no hi ha cap dubte, per a
parafrasejar d'una manera aèria la immòbil estructura dels nostres temples?

L'alt estil de l'orgue és, doncs, adequat a l'Església, i així ha d'ésser, puix
que el cristianisme ha tingut, poc després de la posta de l'imperi més poderós
del món, la sublim intuïció d'arrabassar al paganisme l'"Hydraulis", predeces¬
sor de l'instrument-rei. Tothom sap que l'Hydraulis servia per a amenitzar les
orgies romanes i per a acompanyar agradosament (!) les matances dels primers
cristians. En temps de Pepí i Carlemany aquest instrument s'havia transfor¬
mat radicalment ; des de llavors el progrés ha estat lent, però constant. Actual¬
ment ens beneficiem de l'aportació dels segles passats : disposem d'instruments
extraordinaris amb combinacions infinites, que tenen per objecte essencial les
lloances a Déu. L'orgue és, doncs, tal com ho escrivia jo no fa molt a "La
Tribune de St. Gervais", de París, en l'article La musique modale à l'orgue, el
noi mimat de l'Església.

Les obres religioses escrites per a aquest instrument estan, per consegüent,
en harmonia amb els pensaments supra-terrenals.

Per la meva part humilment he de dir que "L'orgue mystique", en la
composició del qual treballo des de fa molts anys, té per objecte la glo¬
rificació del Crist. No obstant, en el prefaci de la meva obra jo termino així:
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"Si aquesta nova música d'orgue tendeix principalment a l'esplendor dels
oficis litúrgics, també ha de poder trobar el seu lloc en els concerts." Això
vol dir que les manifestacions organístiques són perfectament susceptibles
de produir-se fora de la casa de Déu. De totes maneres, cal tenir en comp¬
te certes condicions per a la dignitat del concert espiritual.

Potser algú objectarà que les línies arquitecturals, l'estatuària, els vi¬
tralls no es troben a la sala de concerts... però l'auditor-artista pot suplir
aquesta deficiència escoltant religiosament les peces executades. I si cal, pot
tancar els ulls, si li sembla millor !

Escollir una sala és cosa delicada : és necessari que sigui sòbria de
decoració i esponjosa de sonoritat. En aquestes condicions l'artista ha de
poder crear l'ambient que convé per mitjà de la composició assenyada dels
seus programes, de manera que la grandesa de l'estil no decaigui ni un mo¬
ment.

Bach ha escrit, evidentment, la Toccata i Fuga en re menor per a fer
valer la virtuositat pura. Les obres del seu millor deixeble Krebs tendeixen,
també, a la mateixa finalitat, així com moltes d'una infinitat d'autors esti¬
mats, des dels temps antics fins als nostres dies. Jo m'arriscaré fins a dir
que els chorals, les paràfrasis basades en el cant gregorià, poden perfecta¬
ment ocupar un lloc al costat de les obres esmentades. No es pot témer sinó
una cosa: que les facin desmerèixer...

Per la meva part no em faria més que plaer de sentir algunes peces
del meu "Orgue mystique" en un concert espiritual.

La música té de particular que porta com a seguici tot un ideal de pen¬
saments que poden exterioritzar-se sense la intervenció de cap altra art.

Hom pot experimentar una sensació catedralesca en un saló sòbriament
decorat, dins una sala severa, simpàtica. Cal solament no deixar-se distreure
per res.

Recordo que, abans de la guerra vaig donar una sèrie de recitals d'orgue
a la sala gran del Conservatori imperial de Moscou. L'auditori recollit es¬
coltava religiosament nombrosos chorals de Bach : hom hauria cregut assis¬
tir a un "ofici". El principi, doncs, del recital en una sala "ad hoc" és cosa
que no es deu atacar.

Ara, es planteja la qüestió de les sonoritats, de la valorització dels
jocs. Si és en el més alt grau apassionador assaborir els timbres d'una or¬
questra en una gran sala de concerts, no ho és menys escoltar amb intel·li¬
gència i sensibilitat totes les coloracions del seu temible "rival": l'orgue.
No oblidaré mai l'efecte produït a Moscou a la sala del Conservatori, d'una
cabuda de dues mil cinc centes persones, pel bordó de 8 del recit amb la
caixa expressiva tancada : fou el misteri expressat amb el mínimum de so¬
noritat.

Totes les combinacions judiciosament emprades produeixen, sota els
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dits d'un organista hàbil, efectes meravellosos d'un equilibri ideal. ¿Què
pot haver-hi de més seductor, de més palpitant que servir-se d'una manera
pintoresca dels jocs de detall : des del bordó de 8 entrecreuat amb un oboè
molt dolç; la veu celeste i la gamba, sobre les quals pot empeltar-se una
flûte creuse; el corn de Basset amb broderies del corn de nuit, etc., etc., fins
als fons, mixtures i llengiieteria? Quin incomparable enlluernament sonor!

El concert d'orgue amb elements semblants ofereix un interès extraor¬
dinari i compta encara amb l'avantatge de fer conèixer composicions de
gran envergadura, d'impossible execució a l'Església.

Qui s'atreviria, doncs, a oposar-se a la difusió d'obres de proporcions
immenses com algunes de Buxtehude, Bach, Franck i d'altres?

S'ha parlat molt de la impersonalitat de l'organista, impersonalitat in¬
herent a la sonoritat tota feta, a la pulsació mecànica, a la falta d'interès de
la interpretació sempre semblant, i no sé quantes coses més.

No cal, però, tenir la candidesa de doldre's de l'absència de vibrato!...
Tenim cosa millor: la sobirana majestat de la sonoritat que comunica a
l'oient, capaç de percebre-la, la sensació de l'Infinit. Em sembla que no és
pas poca cosa!...

L'originalitat d'un gran organista es manifesta per l'art infinitament
subtil de posar els accents en els bons indrets, insistint sobre certes notes; per
l'atac intel·ligent de la nota, la bellesa del legato, la lleugeresa del staccato
a doble articulació, etc. Aquesta originalitat s'imposa, sobretot, per la po¬
tència cerebral en l'art sorprenent de la improvisació. En una paraula : un
gran organista pot interessar prodigiosament les multituds pels mitjans ultra-
poderosos de què disposa, car ell regeix un món sonor. A l'Església, el "misteri"
inexplicable emanant del cor d'un mestre organista és cosa impalpable; al con¬
cert, la valor d'aquest mateix mestre s'afirma menys velada, més evident, més
humana.

Resulta, doncs, segons el que acabo d'escriure, que la doble manifestació
d'art organístic: a 1 '"Església i al concert" és necessària per a avalorar tota la
bella música escrita per a l'instrument-rei.

Sigui'm permès, en acabar aquest article, d'expressar el meu desig que
per tots els mitjans es desenrotlli més i més l'art inefable de "tocar" l'orgue al
servei dels grans pensaments musicals. Així, l'artista trobarà en aquestes delí¬
cies un apaivagament dels sofriments de la vida terrenal : d'aquesta manera
s'oferirà una pregustació de les coses celestials i s'esforçarà — ço que serà
millor — a irradiar entorn d'ell totes les vibracions de la seva ànima.

Charles TOURNEMIRE
Professor del Conservatori Nacional de París.

Organista de la Basílica Santa Clotilde.



4o6 Revista M usi c al Catalana

Obra del Cançoner Popular de Catalunya
Volum II de Materials (i)

L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, sostinguda per la Fundació
Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, va endavant amb tota empenta i amb tota
cura. Conjuntament amb l'aplega de cançons per mitjà de les missions que
cada estiu recorren diferents comarques catalanes i amb la tasca de traslladar
cada cançó popular catalana, el Cançoner va palesant els fruits primicers de
la gran obra en publicar aquests volums de "Materials" on ja es demostra
la seva eficàcia en profit del coneixement del nostre tresor cançonístic i en
l'impuls del desenrotllament entre nosaltres de la ciència musical folklòrica.

Aquest segon volum de "Materials" referma i encara augmenta l'excel¬
lent impressió que causà el primer, del qual donàvem compte en aquestes
pàgines, justament ara fa un any. En la primera publicació hi havia l'article
homenatge a Manuel Milà i Fontanals, el mestre assenyat de la nostra cançó
racial; en el present volum hi va l'homenatge a Marian Aguiló i Fuster,
l'altre patriarca del nostre Renaixement, el primer i més gran missioner de
la cançó catalana, el seu més gran enamorat. Hi continuen les "Memòries"
dels actuals missioners, però en el recent volum els mostraris de cançons de
les comarques explorades, hi són molt més nodrits, de manera que donen
una idea cabal de les respectives característiques comarcals, formant una
interessant antologia. Només cal dir que hi van inscrites, en tonada i lletra,
vuitanta una cançó de les comarques de l'alta Segarra, el Cardoner i Ribera
del Segre, i seixanta de Girona, Olot i la seva rodalia. Hi continuen els es¬
tudis " monogràfics que tenen per objecte el desentranyar els elements que
formen la nostra cançó, les seves característiques en ritme i modalitats, es¬
tudis folklòrics musicals que ens han de donar consciència de la valor ele¬
mental i típica del sentit musical del nostre poble, de la nostra raça i per tant
de nosaltres mateixos. En el volum de l'any passat hi havia aquell estudi
valuosíssim de Mossèn Romeu sobre la versió autèntica dels "Goigs del
Roser" ; aquest any n'hi van dos, també interessantíssims, sobre temes tan
transcendents com el "Cromatisme, Modalitat, Tonalitat" i els "Elements
Gregorians de la Cançó" nostra popular. És, doncs, aquest un llibre que tot

(i) Memòries de missions de recerca, Estudis monogràfics, Crònica, per Joan Puntí
i Collell, Prev. ; Josep Barberà; Pere Bohigas; Francesc Pujol; Francesc Matheu; Joan
Tomàs; Francesc Baldelló, Prev. — Barcelona. .
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músic català i tot amant de les nostres coses ha de llegir amb complaençai amb gran profit de la seva cultura pàtria.
Analitzem, ara, per punts els components d'aquest llibre, encara que

sigui a corre-cuita i lleugerament; ja que per fer-ho degudament i a la me¬
nuda, apuntant les idees que sorgeixen a la seva lectura, fóra precís escriure
un llibre no menys voluminós que aquest que ara ens ocupa.

Marian Aguiló i Fuster

L'Obra del Cançoner és obra d'amor a la Tradició, és obra de progrés
apuntalada en el passat; és forta i ardida, però pacient i humil. No té l'orgull
a la moderna de tirar el passat enlaire i de creure's principi i puntal de l'es¬
devenidor. Aquest esperit és contradictori amb l'ànima que l'aguanta. Sense
el respecte i amor al passat, ¿com podríem amar i entendre la cançó nostra?
Per això el Cançoner estima amb les coses passades els homes que les crea¬
ren i sostingueren, i als que les estimaren i observaren, als que ens ensenya¬
ren a descobrir-les i compendre-les. Doncs, de la cançó nostra, Marian Aguiló
és el més gran descobridor i el més fervent enamorat. Perquè n'estava ena¬
morat en descobrí totes les gràcies. Ell, vingut al món a l'hora romàntica
(massa menyspreada en l'hora present), amb la seva sensibilitat exquisida,
amb son cor amorosíssim, s'arborà de jovenet en l'amor a sa terra i a les
coses que n'eren l'expressió característica. Ell, esperit culte, n'admirà les
gestes i -tradicions i s'aferrà a la llengua pàtria amb un amor entranyable
i filial alhora: la llengua viva en el poble indígena i la llengua servada nobi-
líssimament en els textos antics dels grans intel·lectes de la nostra història.
Però com ell era poeta i amador de la natura, fou en la cançó del poble on
trobà la bella síntesi del seu ideal enamorador, fou en la cançó on xuclà tota
la mel del bell sentir racial : hi trobà la parla en cadença i encara vivificada
per profund i etèri alçaprem de la música, de la tonada, l'accent pujat de la
paraula, la paraula voladora pel misteri de la bresca melòdica. Per això la
cançó fou l'amor de tota sa vida, el seu consol i la seva tribulació.

Llegiu en aquest volum de "Materials" l'estudi que Mossèn Puntí fa
d'aquest gran patriarca de la nostra Renaixença, i restareu commoguts del
bell espectacle abnegat, amorós i nobilíssim de la vida d'aquesta nostra per¬
sonalitat augusta. Mossèn Puntí, qui sent verament l'assumpte que estudia,
que hi té posat cor i pensament, desgrana tota la vida del nostre home, tots
els seus amors, dolors i esperances; tots els seus afanys i treballs en l'aplega
dels tresors lingüístics, en les seves excursions penosíssimes én la recerca
de la cançó nostrada, en la publicació dels antics textos catalans, en sos ser¬
veis de director de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Veureu com
no li mancaren penes i tribulacions. L'Aguiló, com ver artista que era i amb
temperament de bon mallorquí, tenia un gran sentit de la perfecció; li dolia
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publicar les seves obres i coleccions, perquè no les creia prou perfectes, mai
prou acabades i ben treballades. Tothom sabia els preciosos i abundosos ma¬
terials que havia aplegat, molta part amb propis sacrificis, altra per la coope¬
ració de bones i valuoses amistats, i tothom esperava amb daler de veure'ls
estampats amb la cura i agençament del mestre. Però ell mai no acabava els
escrúpols, mai no ho tenia prou a punt i mai no publicava, tot i patint per
la tardança. Una pensió reial que havia rebut per a publicar la gran col·lecció
de cançons que posseïa, li cremava les entranyes, i així i tot no publicà sinó
una petita secció del seu cançoner després de molts anys de rebuda la dita
pensió. Llegiu en aquest mateix volum les "Recordances Personals" escrites
pel també gran benemèrit de la nostra Renaixença, En Francesc Matheu,
amic i admirador de l'Aguiló. En Matheu ens conta com havia estat testi¬
moni del mètode de treball del mestre, quan en les vacances d'estiu treba¬
llava en la selecció de les variants d'una mateixa cançó, quan, pacientment,
d'una infinitat de versions n'extreia, vers d'ací vers d'allà, la versió tipus,
la perfecta síntesi de la inspiració del poble. Solament així es comprèn la per¬
fecció encantadora dels espècimens que dóna en la seva única publicació de
cançons populars. Ell no hi posava pas res que no fos autèntic del poble, però
si que n'era l'abella xucladora del licor més dolç de cada flor, de cada va¬
riant d'una mateixa cançó, per a així rendir-ne la mel més pura i saborosa.
I és que l'Aguiló era un ver poeta. Els seus versos tenen una gran sobrietat
i noblesa i tanquen sempre un pensament clar i són d'una alta esperitualitat.
Era com diu En Matheu : "un alt poeta que morí vell sense publicar els seus
versos." Perquè, com deia ell mateix, amb gran humilitat: "Si tenia tanta
feina en publicar lo dels altres, d'una importància capital, ¿com volia que
pensés en lo seu?"

Com fan constar Mossèn Puntí i Matheu, una altra de les grans dolors
de l'Aguiló fou el de no poder transcriure les tonades de les cançons. Ell
no era músic i per tant solament podia recollir la lletra, i d'això n'estava pro¬
fundament apesarat. Bé se'n dol prou en sos escrits quan declara la recança
d'haver de presentar el seu volum de "Cançons feudals cavalleresques" sense
les tonades corresponents; quan diu que: "La tonada de la cançó n'és la
corona i l'essència del romanç, quan l'una i l'altra han nascut juntes d'una
mateixa inspiració". Debades havia esperat el músic recercador de les can¬
çons per ell aplegades; per això feia constar: "He posat els punts on he
trobat les cançons, amb el desig de que els nostres artistes hi anessin a cercar
l'ànima d'aquests cants, l'essència immortal, la música. A mi, sempre el
romanç sens lo cant m'ha fet l'efecte de l'aucell empallat dels museus, que
és bonic, però ja no canta ni vola. Són les violes o altres flors oloroses que,
per recordança, les noies posen en sos llibres i les troben, al cap d'anys, se¬
ques, esgrogueïdes i encarcarades sens gens d'aroma." L'Aguiló no era músic
però copsava tot l'encant de la tonada popular. Jo mateix el recordo amb
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la cara mullada de llàgrimes després d'haver sentit un ramell de cançons po¬
pulars cantades per I'Orfeó Català. Per això, en recollir el text de les can¬

çons, sofria tant de no poder servar-ne l'ànima amb la melodia. Però, ara
nosaltres amb Mossèn Puntí, podem dir que "grat sia a Déu, les fatigues
i amargors de l'Aguiló no foren pas perdudes." La generositat de son fill
Àngel ha fet ofrena a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, de tots
els Materials cançonístics aplegats pel seu pare i l'obra del Cançoner té com
la seva major glòria el portar a cap amb la màxima devoció tot el somni
daurat del nostre patriarca. A hores d'ara quasi la totalitat d'aquells mate¬
rials (una trentena de carpetes replenes de textos de cançons populars i ri-
quíssimes notes crítiques i autobiogràfiques d'imponderable valor) són ja
extrets i posats en cèdules, els quals seran una mina preciosa per a la confec¬
ció definitiva del nostre Cançoner.

Lluís MILLET
(Continuarà)
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MEMÒRIA
artística i administrativa corresponent a l'any 1928 llegida
pel Secretari de Y Orfeó Català En Pasqual Boada en la
Junta General de Socis celebrada el dia 29 de gener de 1929

Distingits consocis :

A cada nova anyada que passa — i ja n'han passat dotze — noves dificul¬
tats cuiten a entorpir la tasca que en el dia d'avui se m'és encomanada. I no és
pas, senyors, com podríeu suposar amb l'al·lusió suara feta al número d'anys,
que el cansanci o la fredor hagin vingut a glaçar els meus entusiasmes i les
meves pobres il·lusions, no, ben al revés. Cada any que passa i quan més hom
s'endinsa i compenetra amb l'obra de I'OrFEó Català, quan més comprèn l'am¬
plitud de la seva tasca, quan més hom copsa la seva transcendent virtualitat, és
quan l'ànima s'arbora d'un major entusiasme per a cantar les excel·lències d'a¬
questa Entitat que en la història del nostre renaixement artístic i cultural ocupa
un lloc preeminent i de tan alta eficàcia.

I aquí rau, precisament, la major de les dificultats de què suara us parlava
i que posa com un vel d'emoció a les nostres paraules i ens entela la visió per
a poder coordinar, tal com voldríem, el pla d'exposició de tota l'obra de FOrpeó
Català.

Es aquesta profunda compenetració, és aquest íntim i ja antic col·loqui amb
la nostra Entitat, que ens fa concebre tota la seva obra en un pla vastíssim de
conjunt i ens dificulta, a la vegada, de limitar la seva glossa a la tasca reduïda
i fragmentària d'una sola anyada.

Heus ací, doncs, la nostra torbació en aquests moments: haver de destriar
en fraccions el que constitueix un tot homogeni i coordinat, haver d'esmentar
isoladament uns actes que si tenen resplendor pròpia, n'heuen encara més del
prestigi i ressonància dels actes i fets que els precediren.

Per això, senyors, en arribar cada any a aquesta diada i a aquest acte re¬
glamentari, jo voldria saber fer-vos una recensió vívida i abrandada de tota l'obra
de I'OrFLó Català des dels seus primers balbuceigs als esclats apoteòsics dels
grans triomfs, jo voldria fer reviure totes les seves gestes i la part que el poble
ha pres en elles, jo voldria saber transmetre a les generacions actuals, als nou-
arribats, el ritme càlid i emocionant de tants batecs i esclats com I'OrEEÓ ha
sabut encendre en el cor de les multituds, de transportar a aquest lloc l'escalf
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d'aquell ambient de joia i de triomf que tantes voltes ha embolcallat la seva

Senyera, el seu Mestre i els seus cantaires, jo voldria poder fer retrunyir aquí
el ressò de tants crits i clams d'entusiasme i ovacions xardoroses com han es¬

clatat arreu al voltant de la seva tasca, i voldria, en fi, encomanar-vos a tots,
si fos possible, en una síntesi meravellosa, el calfred emotiu que han produït
tantes i tantes gestes de I'Orfeó Català durant la seva llarga vida, per a li¬
mitar llavors la meva feina en aquests moments a dir-vos tan sols : "tot això
que heu vist, tot això que heu sentit, tot això que heu fruït, tot això que us
emociona... tot això encara dura, encara és viu i palpitant i ple de la major
eficàcia."

Crec, senyors, que amb aquestes soles paraules n'hi hauria prou per a do¬
nar per finida la meva missió en aquest acte; així la meva tasca i la vostra pa¬
ciència hi guanyarien considerablement i quedaria fet l'elogi de I'Orfeó d'una
manera cabal i completa, ja que, com hem dit alguna altra volta, la gesta més
gran de I'Orfeó Català és la seva continuïtat i la seva perseverança, i, encara
ho és més, quan aquesta continuïtat no és solament en els actes externs, sinó
en l'ambient que els envolta, en la fe que els engendra i en l'amor que els
abranda.

Ah, senyors, si la poguéssim fer reviure un moment tota la llarga vida del
nostre Orfeó ! Llavors, cada un dels actes que anem a ressenyar, quin relleu
i quina alta significancia no pendrien ! Quina majestat els donaria poder-los pre¬
sentar i feï desfilar sobre un fons d'una tan brillant actuació, en mig l'aura de
fervor i abnegació que ha embolcallat tothora la tasca de la nostra amada En¬
titat! Llavors veuríem com no són debades els sacrificis que comporta aquesta
obra; l'obligació que tothom, almenys tot bon català, té d'ajudar-la i enrobus¬
tir-la, l'agraïment que devem als qui l'aguanten i fan créixer i mantenen encara
amb aquesta robustesa i plétora de vida...

I en primer lloc veuríem com en tota aquesta actuació perseverant hi ha
quelcom de sobrenatural, veuríem com el do de Déu empara aquesta obra, a tra¬
vés de tants perills com l'envolten, i la fa fruitosa i exemplar i la fa recés
d'aquells goigs espirituals que la seva generositat i bonesa ens permet com un
tast de les inefables letícies celestials que un jorn seran donades sense mida ni
reserva als qui se'n facin mereixdors.

Com de costum, doncs, i abans de passar avant, donem gràcies a Déu que
serva encara la vida de I'OrFEÓ Català i, amb ella, la perpetuació d'aquella
flama d'art i d'espiritualitat que des de fa tants anys onsevulla que s'encengui
il·lumina, escalfa i enardeix; que dóna forces als nostres capdavanters per l'àrdua
tasca que tan assenyalades fites ha assolit en la vida artística i social del nostre
poble; que permet mantenir, amb aquesta obra, aquella correntia espiritual que
de tants anys uneix I'OrFEÓ amb la nostra terra per mitjà de les cançons i del
nostre folklore, de la nostra llengua i de l'essència del nostre ésser que dintre
seu palpita; que renova, en fi, aquella gràcia excelsa que va infondre al Mestre
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Millet en el moment de fundar 1'OrFEó i que mai no ha deixat de guiar-lo, d'il-
luminar-lo i enfortir-lo.

Ressenyem ara brevissimament, els actes de I'OrFEó Català durant l'any
finit i sapiguem veure en cada un d'ells la perpetuació d'aquella vida rica en rea¬
litzacions que ha escampat arreu de Catalunya i fora d'ella, la bona llavor de
l'art i la satisfacció dels goigs inefables.

* * *

Després d'haver complert el deure primordial de regraciar al qui és dona¬
dor de tot bé, complim-ne ara un altre de ben dolorós envers els estimats con-
socis que la mort ha pres del nostre costat, tributant-los l'homenatge de les nos¬
tres lloances i més encara l'eficàcia de les nostres oracions.

Ells són : Joan Barri, Ramon Anguera, Emili Navès, Lluís Clapés, Antoni
Sans, Ricard Carcassona, Eduard Carné, Silveri Fàbregas, C. Vilella Vda. Vi-
llalta, Joan Ortelli i Manuel Pedralba, tots ells fervorosos protectors de la nos¬
tra Entitat; N'Albert Rusiñol, l'illustre patrici, qui no oblidà mai les institucions
culturals de la nostra terra; En Joan Brunet i Josep Aguiló Martí, antics socis;
N'Eduard Granados, fill del gran i malaguanyat artista, qui, compositor com ell,
perpetuava en I'OrFEó l'amor que li havia tingut el seu difunt pare; En Fran¬
cesc X. Vergés, l'actiu company que tenia a gran honor l'acompanyar la nostra
Secció Choral en totes les excursions a l'estranger; En Josep Botey, soci vita¬
lici, una de les figures preeminents de la indústria catalana, i que tan bé sabia
agermanar les seves activitats materials amb els dalers i goigs de l'esperit, i,
per fi, En Dionís Cabot, germà del nostre senyor President, també soci vitalici,
patrici honorable, qui en mig la seva múltiple i eficacíssima actuació catòlico-
social, distingí sempre amb especial predilecció l'obra de I'OrFEó Català l'alt
sentit artístico-social de la qual no li passava pas desapercebut.

Altres pèrdues que I'Orfeó Català ha sentit profundament són les de la
senyora mare política del company de Junta senyor Anzizu, honorable i virtuosa
dama, i la de la senyora Joaquima Ixart, esposa del nostre estimat Vice-presi¬
dent senyor Moragas, distingida senyora, també, que reunia en ella totes les belles
qualitats característiques d'aquella aristocràcia catalana que tant de relleu donà a
la nostra ciutat en pretèrites anyades; virtut, seny, altruisme, modèstia i sobretot
aquell escalf familiar, aquella dignitat i amor que irradiava entorn seu, aquella
força atraient de la mestressa de casa, eix, fonament i joia de les antigues fa¬
mílies catalanes, aristòcrates pel rang social i més encara per la noblesa i finor
de l'esperit. De la difunta senyora I'OrFEó no n'ha oblidat mai la cordialitat i
efusió amb què acollí els nostres cantaires, ja fa molts anys, en sa pròpia llar
amb motiu d'una festa íntima que s'hi celebrà. Ara, darrerament, I'OrFEó ha
lamentat també la mort de la distingida mare dels nostres estimats consocis En
Pere Anton i Salvador Millet i mare política del nostre Mestre. No cal dir com
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aquesta circumstància ha fet doblement sentida la mort de la distingida senyorael record de la qual va unit al d'èpoques ben joioses de I'OrFEó.
La nostra Entitat, com tot Catalunya, sentí dolorosament la mort del gran

dramaturg Ignasi Iglésies, el cantor de l'amor als vells, infants i desvalguts.El relleu que amb les seves obres havia donat al nostre teatre i a la nostra lite¬
ratura, bé mereixia el sentiment general que arreu produí la seva mort, al qualhi ajuntà el seu la nostra Entitat assistint a l'acte de l'enterrament, obrint llista
de subscripció per al seu homenatge i oferint pendre part en el festival que din¬
tre pocs dies ha de celebrar-se.

A tots aquests difunts tributem-los la flor del nostre fèrvid agraïment i deles nostres oracions : ells en vida es comportaren com a bons patricis i excel·lents
col·laboradors nostres ; després de morts fem que les nostres lloances i la imi¬
tació de les seves qualitats ens els facin sempre presents. Aixi sia.

MOVIMENT DE SOCIS

Conseqüència de l'ambient bon xic materialista que arreu es respira i que
tot ho envaeix, estem ja acostumats a veure com, en general, les nostres insti¬
tucions d'art i cultura són les menys coadjuvades per la massa popular i les queúnicament viuen, primerament, per l'escalf de la pròpia fe i, en segon lloc, per
l'ajut material i també espiritual d'una selecció reduïda.

Centres d'esport, d'esbargiment o de gatzara apleguen al voltant seu mils i
mils d'adeptes i àdhuc qualque subvenció, en canvi la majoria de les entitats
que cerquen el major ennobliment espiritual del poble, les que viuen del seu
propi esforç, les que laboren per la cultura de la pàtria, moltes d'elles abnegada-
ment, a costa d'esforços i sacrificis, no tenen pas l'ajut considerable d'aquellamunió d'apassionats que omplen de diner les caixes de tantes entitats i fan viure,
àdhuc regaladament, unes dotzenes de petits ídols, ni reben tampoc subvencions
com les que, quasi cada any, veiem concedir a les curses de cavalls, per exemple,
o a entitats i organismes que lucren amb l'art i el cultiven a base de negoci.

Els capdavanters de les nostres entitats, que creiem mereixen la més alta
consideració i protecció, no viuen pas regaladament ni de cap manera amb l'es¬
forç del propi treball en elles ; ells han de cercar en altres especulacions de la
vida el mitjà del seu sosteniment, i ells ofereixen abnegadament a la cultura del
seu poble, sense cap guany material, tota la resta del seu treball.

Oh exemplar patriotisme!
Congratulem-nos pensant, però, com amb tantes privacions aquestes obres

són encara més meritòries i que la selecció de patriotes i gent culta que les
aguànta constitueixen la vera aristocràcia de l'esperit del nostre poble, molt més
digna i honorable que la del ran? social a la qual pertanyen molts dels que s'aple¬
guen sota aquella pomposa denominació i no tenen una engruna d'amor per a
les obres que en tan alt lloc col·loquen el nom d'un poble.
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L'estat, diguem-ne estacionari, de les nostres llistes de socis ens ha sugge¬
rit aquests petits blasmes contra qui podent i devent es gira d'esquena i no sent
cap inquietud pel que és la quintaessència de la vida social, per les pures i ala¬
des manifestacions de l'esperit en la seva doble expressió d'art i cultura.

Vegeu ara, classificats, el número dels nostres socis:

Socis honoraris 6
" vitalicis IOS
"

adjunts 39
"

protectors 1.846
" choristes noies 108
" choristes homes 97
" solfistes noies 27
" solfistes homes 15

Total de socis 2.243

Hi ha, a més, 50 nois choristes que no són comptats com a socis si bé en
tenen tots els seus drets i 24 nois solfistes que es preparen per al seu ingrés en
la secció choral.

En la categoria de vitalicis hi han entrat enguany cinc entusiastes protec¬
tors de I'Orfeó que bé mereixen el nostre profund agraïment; són: N'Eugeni
Guitart, els esposos En Joan Soliguer i Na Francisca Valls de Soliguer i les
germanes senyora Maria de Moragas Ixart de Batlle i senyoreta Joana Mora¬
gas Ixart. A tots aquests benemèrits consocis la Junta els trameté l'expressió de
la seva reconeixença que em plau ara de renovar públicament per a satisfacció
dels interessats i estímul dels altres.

Un petit descens de 20 socis s'observa en el total social, però tenint en
compte que les baixes per defuncions, manca de pagament, absència i alguna
per inconstancia ascendeixen a 147, resulta encara una entrada de 127 nous
socis que si bé no augmenta el total de la xifra de l'any passat per raó, com
diem, de les baixes, no deixa de satisfer com a símptoma de l'ajut que segueix
rebent la nostra Entitat. Afortunadament la defecció d'alguns és sobrerament
reemplaçada per l'entusiasme dels altres, i aquella selecció de què us parlava
suara no minva pas, la qual cosa ens fa ésser, com sempre, optimistes per a
l'esdevenidor.

En la secció choral els elements van sostenint-se com els darrers anys amb
petites variants. Cal, no obstant, no descuidar la propaganda i proselitisme per
a l'ingrés de nous cantaires, sobretot homes. Qui tingui un amic, un company,
un familiar amb facultats vocals passadores — no s'és pas massa exigent — però
que tingui un gran amor al cant i a I'OrFEó, que procuri sumar-lo a la nostra
tasca engruixint l'estol de cantaires. Tothom cap a la nostra colla: com en la
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sardana, obrim sempre les mans a tothom qui porti dintre seu una espurna d'idea-
litat i un foc encès d'amor a l'art choral i a l'obra que realitza I'Orfëô ja fa
prop de quatre dècades. Cal només bona voluntat, passió i constància; no es
demanen pas divos ni eminències musicals ; com hem dit, un mínimum de con¬

dicions, molt entusiasme i fervor i esperit de sacrifici, i tot el restant ja cuida
de fer-ho el Mestre. Per alguna cosa hom l'ha qualificat de taumaturg.

SITUACIÓ ECONÒMICA

Ja us haveu assabentat per l'erudit treball del Comptador senyor Estany i
per l'estat de comptes exposat reglamentàriament en la taula d'anuncis de la
situació econòmica de la nostra Entitat.

Lentament, però amb pas ferm, s'ha anat extingint el deute hipotecari de
200.000 pessetes que com sabeu teníem damunt nostre edifici social i que actual¬
ment queda reduït sols a 10.000 pessetes.

També, amb igual regularitat, s'han atès totes les altres obligacions escrip-
turades, havent amortitzat enguany 11.500 pessetes dels títols de nostra emis¬
sió de deute i pagat, puntualment, els cupons dels mateixos.

Amb els pocs ingressos amb què compta l'Entitat, per les raons adduïdes
en l'apartat corresponent, ja podeu compendre com per arribar a la satisfactò¬
ria situació present, ço és, al puntual pagament de tots els deutes i atencions
socials, cal una acurada administració i un rigorós mirament amb les despeses
que no són essencials.

Aquest és el treball, no pas gens fàcil i simpàtic, que ja fa molts anys rea¬litzen els nostres admirables i pacientíssims Comptador i Tresorer amb tal cura
i tenacitat i amb una tal restricció, sobretot pel que atany al nostre zelós Tre¬
sorer, que cal a voltes lliurar-hi veritables batalles per a fer-li obrir un xic la
caixa; no crec que amb els propis interessos tingui una exigència tan aferris¬
sada. No obstant com que, malgrat tot, és home comprensiu, al fi- cedeix -— no
sempre, però — i així, enguany, ja ens ha permès construir unes espaioses vi¬
trines pel naixent Museu de la Música, s'han posat cinc extractors moderns i
de gran potència en les sales-fumador del Palau i s'ha adquirit una bonica col-
lecció de sillonets per al nostre saló de cafè.

Altres millores cal anar fent en el nostre edifici social que jo crec que amb
l'ajut de tots podrem portar a feliç realització. Una d'elles, com ja indicava en
la passada Memòria i ho faig també en aquesta per a fer-ne recordança, és la
construcció d'una sala d'assaigs sota aquest mateix lloc i amb excel·lents condi¬
cions d'acústica i ventilació per tal de poder prescindir del lloc que ara s'utilitza
quan funciona la sala, i que a algun chorista li desvetlla el molestos reumàtic.
Altres reformes — que ja estan en estudi — corresponen al Palau i una d'elles,
molt essencial, és la de la calefacció que, si com esperem, dóna bon resultat, cal-
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drà derivar-la fins a aquesta sala d'assaigs, sobretot en els dies de classe par¬
cial i més encara en els dies en què sols vénen els choristes complidors que com
que, desgraciadament, no formen legió, la temperatura hi és glacial. Jo crec que
bé mereixen dits choristes aquesta atenció i aquestes calories en premi a la seva
lloable constància. Els altres, els que fan tantes faltes, sols necessiten les calo¬
ries de l'entusiasme per a complir amb més assiduïtat els seus deures de cho¬
ristes, si bé volem fer constar, en descàrrec d'ells, que no sempre totes les fal¬
tes són voluntàries ni filles d'una displicència, afortunadament, desconeguda en
aquesta casa.

TASCA ARTÍSTICA

La que ha realitzada enguany I'OrEEÓ Català és, com sempre, ben apre¬
ciable i digna de lloança. Es una tasca ininterrompuda i treballosa, la major part
de l'any invisible, ja que ella consisteix en el treball diari de preparació dels con¬
certs amb les classes, lliçons de solfeig, vocalització, teoria i en l'asaig alternat
per seccions de la massa choral. Es en aquests moments, més que no en els con¬
certs, on es veu el treball esforçat i dur del Mestre i choristes amb el pacien-
tíssim maldar per a assolir la perfecta interpretació, en el possible, de les obres
en estudi ; és aquí on hom admira la tenacitat del Mestre Millet, qui durant 38
anys realitza diàriament, amb l'ajut des de fa molts anys també, de l'incansa¬
ble i digne parió Mestre Pujol, la tasca enervant i fatigosa de la preparació i
assaig de la secció choral; és aquí, i davant d'aquest esforç de mestres i can¬
taires — que també aquests són dignes de la més càlida lloança — quan hom es
condoldria de les negligències de companys que amb la seva manca d'assiduïtat
a les classes fessin, en certa de manera, estèrils aquests durs sacrificis; és aquí
també, en la tasca diària, obscura i humil que no transcendeix al públic, en la
relació cordial de tots els choristes, mestres i socis on hom capeix l'alta eficàcia
social i artística de I'OrEEÓ Català; educació i afinament de l'esperit, mutu
respecte, cordialitat i companyerisme, benestar gratíssim en mig el noble am¬
bient d'aquesta casa.

Aquesta vida germanívola, aquesta vida alada i espiritual l'haurien de tas¬
tar aquells esperits amargats, aquells temperaments eixarreïts que no saben en¬
tendre ni copsar els gaudis que proporcionen les obres d'art i cultura, aquelles
carcasses adinerades, d'enlluernadora opulència, però d'esperit mesquí i feble com
una volva, que, de cara tothora al seu melic ufanós — única divinitat per a ells —
es giren d'esquena a aquestes obres essencials i positives; voldria, en fi, que
aquesta vida de treball i constància la coneguessin igualment aquelles gents dis¬
tretes que sols s'adaleren pels afers materials, oblidant de ventar i avivar la
flama de l'espiritualitat que cal que tot ho il·lumini i abrandi.

L'exteriorització d'aquest treball silent són, principalment, els concerts que
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celebra 1'OrFEÓ i que obtenen, tothora, el favor del públic i l'èxit més satis¬
factori.

En l'any que ressenyem aquesta tasca externa ha estat igualment notable
i abundosa.

Com de costum s'acabà l'any 1927 i començà el següent amb els tradicio¬
nals concerts de Sant Esteve i Cap d'Any que ja foren ressenyats oportuna¬
ment.

Finides aquelles audicions I'OrFEó preparà un Concert que va celebrar-se
el dia 11 de març amb un suggestiu programa, del qual sobresortien per la seva
valor musical i per tractar-se d'estrenes, els puríssims Cants franciscans de
Mn. Romeu, tan plens d'unció mística i d'olor franciscana com rics de melo¬
dia i alada inspiració; Camí de Siena, del jove compositor Blancafort, plena de
bells matisos i d'excel·lent factura, i, especialment, les noves obres del Mestre
Vives, Comiat i Processó a la muntanya, admirables composicions d'alta inspi¬
ració, de bellesa extraordinària i de grans dificultats, que assoliren un èxit re¬
marcable, tant pel notable compositor com per la perícia dels executants i molt
especialment per la interpretació brillant que hi sabé donar el Mestre Millet.

El diumenge següent, dia 18, I'Orfeó celebrà un concert en el local de l'Ins¬
titut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, amb el qual ens uneixen forts
lligams-de simpatia i reconeixença. L'Orfeó va repetir el mateix programa del
concert que acabem de ressenyar i que assolí, igualment, un extraordinari èxit
entre la gentil concurrència. La Junta d'aquell honorable centre docent tingué
la delicadesa d'obsequiar els choristes amb pastes i vi generós, quedant tothom
complagut de la festa i de les atencions rebudes.

El dia 28 d'abril va celebrar-se altre concert per tal de satisfer els desigs
dels qui volien gustar novament les celebrades obres del Mestre Vives tan aplau¬
dides en el concert anterior.

En aquest concert l'ex-chorista senyor Vendrell s'encarregà de la part cen¬
tral del programa cantant amb la perfecta dicció i bonica veu en ell habituals,
algunes cançons catalanes que foren molt aplaudides.

No cal dir com novament triomfaren les composicions del Mestre Vives
amb major esclat, si és possible, per la més perfecta comprensió de totes les
seves belleses. Aquestes obres que honoren la música catalana, assenyalen una
fita ben gloriosa en la tasca del seu il·lustre autor, i també de I'OrFEó Catará
per les seves acurades interpretacions.

El dia 6 de maig, a la tarda, va tenir lloc un concert popular en l'ample
pati de l'Asil de Sant Joan de Déu a obsequi dels petits asilats i per a recollir
almoines pel Sanatori Marítim de Calafell.
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Heus ací un acte emocionant i corprenedor que ve a enriquir, encara més,
l'alta espiritualitat de la missió de la nostra Entitat.

La joia dels petits infants deformats per la dolor i el sofriment, la claror
que brillava d'aquells petits ulls tan avesats a les llàgrimes, les rialles que eixien
d'aquelles boques diminutes, obertes quasi sempre al gemec del mal, corprenien
verament els mils d'assistents a l'acte arraïmats en els patis, galeries, porxades
i terrats.

Un petit asilat, recolzat damunt les crosses, va ofrenar al Mestre Millet una
rica batuta de roure i argent, símbol, digué, de la fermesa i puresa dels ideals
de I'Orfeó Catará, agraint sentidament el concert celebrat, i el consol que els
havia portat aquella tarda.

El programa, que es componia d'apropiades cançons populars, les més fres¬
ques i alegroies, fou devotament escoltat i aplaudit, no essent els menys entu¬
siastes els pobres nens asilats que en grups impressionants ocupaven llocs reser¬
vats a cada costat de l'estrada dels cantaires, i, altres, que pel seu estat oiren el
concert des dels seus llitets a tot el llarg de les galeries foranes, trista garlanda
de misèria i de dolor!

Novament, durant l'any que ressenyem, es donaren tres audicions de la
Missa Solemnis de Beethoven, dues d'elles públiques, els dies n i 17 de juny,
i l'altra, privada, el dia 13 d'igual mes, per encàrrec de VAssociació de Música
"da Camera".

Aquesta última fou tramesa per ràdio amb igual èxit que l'anterior tem¬
porada; també foren aquestes audicions impresses fonogràficament.

El mateix entusiasme que despertà la grandiosa obra l'any passat es re¬
produí en aquest i, si possible fos, encara amb major comprensió per part del
públic i amb un més gran domini per part dels executants. L'èxit, doncs, fou
igualment sorollós i el públic abrandat per la magistral interpretació de l'obra
beethoveniana no es cansava d'aplaudir la tasca dels executants, obligant al Mes¬
tre a sortir repetides vegades en l'hemicicle a rebre els aplaudiments del nom¬
brós i selecte auditori.

En l'audició privada l'Associació de Música "da Camera" volgué tributar
l'homenatge a I'Orfeó que ja havia acordat amb motiu de la primera audició.
A tal efecte, durant un dels descansos del concert, es reuniren a la sala de Jun¬
tes de I'OrFEÓ les Directives de les dues entitats, Mestres i els choristes caps
de corda, en representació de tota la secció choral, canviant-se entre els respec¬
tius presidents paraules de regraciament i lloança per aquell acte que honorava
per un igual a obsequiáis i ofertors.

Després d'un senzill refresc es passà a descobrir la làpida que figura en el
segon replà de l'escala principal del Palau : és una bella obra esculpida en mar¬
bre, original del notable artista Joan Rebull, amb apropiada llegenda.
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La nostra Revista, en el seu número de juliol, en publica la reproducció
fotogràfica en un bellíssim suplement.

Per la seva part, l'Associació de Música "da Camera" en el pòrtic dels seus
programes oferí l'homenatge a I'Orfeó amb les següents belles paraules que
ens plau de reproduir i agrair novament :

"L'Associació de Música "da Camera", en tenir avui l'honor
de tributar el seu homenatge a I'Orfeó Català, es sent viure una
de les hores més intenses de la seva vida, i es complau en oferir
a l'artista per excel·lència, al gloriós Mestre Lluís Millet, a tots els
altres Mestres que l'acompanyen, als choristes infatigables, a la
Junta Directiva i a tots aquells que contribueixen o han contribuït
a realitzacions tan perfectes i tan plenes de sentit, com aquesta de
la Missa Solemnis, testimoni de la seva admiració, del seu entu¬
siasme i del seu desig de què puguin continuar llargament la seva
obra per tots conceptes sobirana."

No cal dir com la Junta Directiva de I'OrFEó agraí, tal com es mereix,
aquest acte de gentilesa de l'entitat germana que tan intensament treballa també
per la cultura musical de la nostra societat.

Amb aquest solemnial acabament es clogué la tanda de concerts del curs

1927-28 i I'OrFEó segui preparant-se per a les excursions que s'apropaven i per
unes petites col·laboracions en dues festes ben simpàtiques i exemplars : la una
d'elles, de caritat i germanor ; l'altra, de companyerisme i deferència envers una
entitat germana en el culte a l'art choral : el Festival Pro Gavarres i la visita
de la Coral Mierense.

Tingué lloc el primer acte el dia 20 d'octubre, i I'OrFEó, en atenció a la
magnitud del desastre, cantà tota una part del programa contribuint així a l'èxit
econòmic del Festival i al socors de tantes necessitats com calia atendre.

L'altra col·laboració tingué lloc amb motiu de la visita del notable Orfeó
asturià, ja anomenat, i en l'últim dels seus concerts la nostra Secció choral cantà
algunes cançons populars que foren molt celebrades pels simpàtics i intel·ligents
visitants.

L'Orfeó oferí a la Coral Mierense una artística Uaçada com a símbol d'ad¬
miració i afecte i els atengué en tot, complidament. Sabem que els notables can¬
taires regressaren a llur terra plenament satisfets de la nostra, on, per altra
part, deixaren una agradabilíssima impressió pel seu art exquisit i seriós i les
seves execucions tan notables i reeixides.

La Coral Mierense tingué la delicadesa de nomenar al Mestre Millet Di¬
rector Honorari de la mateixa.
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Finides les vacances estiuenques I'OrFEó que ja de temps anava maldant
amb la difícil i formosa partitura del Mestre Vives, A la plaça hi ha ballades,
plena de trenca-colls i dificultats d'execució, veritable obra mestra de tècnica i
d'inspiració, organitzà un concert pel dia 9 de novembre a l'objecte de donar
una audició íntegra de la notable "suite" Follies i paisatges de l'al·ludit Mestre.

Aquesta obra que ocupà tota una part del concert obtingué un èxit clamo¬
rós, en especial la composició que s'estrenava, tan rica de matisos, de bellesa de
sons, de contrastos de color, de desbordament de llum, de vida i d'alegria que
enardí el nombrós auditori que no parava d'aclamar l'autor i els executants que
bé s'ho mereixien.

Finalment, I'OrFEÓ celebrà els dos concerts tradicionals de Sant Esteve i
Cap d'Any cantant-se en el primer escaients composicions nadalenques, algunes
d'elles en primera audició i altres, estrenes, mereixent especial menció entre
aquestes, dues belles obres del Mestre Marimon, altra del jove compositor i
professor de piano En Josep Roma, La non-non del Jesuset, de rica melodia
i poètic sentiment que.fou molt aplaudida, i les dues del jove chorista En Lluís
Maria Millet, fill del Mestre, que debutava amb aquestes obres en el repertori
choral, revelant ja tot d'una excel·lents disposicions que no duptem han de do-
nar-li dies de glòria a ell i a la música nostrada. Es titulen Cançó de bressol
de la Verge i El rústec villancet, i, a judici dels intel·ligents, ambdues compo¬
sicions són petits i rics joiells, tant per la perfecció de la tècnica com per la ins¬
piració de la melodia i escaient adaptació al sentit de la lletra musicada. Si la
primera vessa delicadesa i sentiment, l'altra és un cant de joia i triomf que enar-
deix, un al·leluia esclatant de vida i de color, un clam d'esperança abrandadora...
Calgué repetir-la a precs del públic.

La nostra solista senyora Fornells es revelà també en aquest concert com
a compositora exquisida amb el seu Cant de bressol de la Mare de Déu, basada
en una delicada melodia popular que la pròpia autora cuidà de cantar delicio¬
sament, com ella sap fer-ho, sobre un fons melòdic del chor que produïa excel¬
lent efecte. Fou igualment molt aplaudida.

La resta del programa el componien les més celebrades cançons nadalen¬
ques de l'any passat, finalitzant amb la grandiosa Cantada de Nadal del Mes¬
tre Pujol que, com sempre obtingué gran èxit.

Els choristes senyors Torra, Gibert i López i les sopranos senyora Salvat
i senyoreta Salvadó, com la ja al·ludida senyora Fornells, contribuiren notable¬
ment al major relleu del concert nadalenc que cada any assoleix una més gran
ressonància i ja s'ha fet, en certa de manera, imprescindible en aquelles diades
de joia cristiana i de goig familiar. Fins en aquest caire es manifesta la com¬
penetració que té I'OrFEÓ Català amb l'esperit verament popular de casa nostra.
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El dia de Cap d'Any va repetir-se quasi el mateix Concert nadalenc, re¬
servant la segona part a la nova audició de la suite del Mestre Vives.

L'èxit fou igualment remarcable i el públic sortí ben satisfet d'aquesta festa
artística amb la qual començà la nova anyada que per a tots la desitjàrem fe¬
cunda i rica en manifestacions i goigs de l'esperit.

A les deu del vespre es ballaren sardanes i s'obsequià els cantaires amb el
petit lunch de consuetud que acabà d'arrodonir la festa i sembla que predisposa
a una nova embranzida per a l'any que en aquell dia comença.

EXCURSIONS

Com de costum I'OrFEó fou sol·licitat per a realitzar algunes excursions
durant l'any finit, la qual cosa prova com per tot arreu la nostra Entitat té
bons amics i admiradors. També, com de costum, la Junta hagué de limitar l'ac¬
ceptació de tan honroses ofertes a aquelles que oferien major garantia de co¬
moditat i facilitat de viatge i de major goig i esplai per als choristes, si bé pels
nostres cantaires hem de suposar que tots els llocs i excursions els són prou
plaents.

La primera de les realitzades fou la del dia de Sant Joan a la ciutat de
Girona, excursió que sempre es fa amb goig, tant pels bons amics que allí hi
té I'OrFEó i que es desviuen per a obsequiar els nostres cantaires i Junta Di¬
rectiva, com pel gaudi que significa passar un dia en l'antiga ciutat tan plena
de records venerables i enfortidors com de tresors artístics i típiques visions
ciutadanes.

La ressenya brillant i detallada de la present excursió i de les que seguei¬
xen les trobareu en la nostra Revista Musical Catalana.

Així sols recalcaré com l'èxit artístic d'aquesta excursió fou com sempre
ben apreciable i que el públic de l'Associació de Música de Girona — l'entitat
organitzadora —, públic devot i intel·ligent, sabé gaudir ■ les belleses de les com¬

posicions cantades i de la justa interpretació que hi va donar la nostra massa
choral.

Fou ofrenada una artística i rica llaçada a I'OrFEó, obra del celebrat di-
buixant-decorador senyor Busquets, que la Junta agraí complidament, com així
mateix la ballada de sardanes que a obsequi dels nostres cantaires va tenir lloc
en aquella Devesa, única i magnificent, de bellesa corprenedora, sobretot en

aquella hora clara i diàfana del matí primaveral, amb el seu esclat de llum,
color i vida, amb la joiosa animació i encís de la nostra jovenalla i amb el so
evocador de la nostra dansa pairal al redós de les històriques edificacions gi¬
ronines...

L'altra excursió fou la celebrada el dia primer de juliol a la franca ciutat
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de Sant Feliu de Guíxols, excursió que tingué, entre molts altres, l'atractiu
d'efectuar-se per mar a bord de la ràpida moto-nau J. J. Sister.

Fou per a molts, i sobretot pel qui això escriu, enamorat del mare nostrum,
l'excursió de major encís entre totes les que ha tingut el goig de fer amb I'Or-
FEÓ dins de casa nostra. I ho fou per tothom, a ben segur, perquè la mar, obe¬
dient als nostres desigs i als nostres pronòstics, ens oferí amansida, dolça i ma¬
nyaga, l'ample i suavíssim camí del seu llom per tal que el vaixell hi pogués
lliscar com "un tros de sabó moll damunt d'un vidre inclinat". Basta dir que
ningú no es marejà, ni els més aprensius, i que tot el viatge fou un seguit de
joia i de meravelles amb la contemplació de la joliua costa de Llevant i de l'es¬
querpa Costa Brava que comença en la pàtria adoptiva del nostre gran prosista
Mestre Ruyra i en l'abrupte penyalar que enlaira, com un trofeu, l'enrunat Con¬
vent en el qual l'autor de Les coses benignes situa la seva admirable narració,
joiell de la nostra literatura, i havia d'acabar per a nosaltres en aquell viatge,
precisament sobre el mateix rocam on un altre celebrat novel·lista català del
vuitcents, En Ferran Patxot i Ferrer, escriví la seva famosa novel·la Las ruinas
de mi convento, joia de la literatura castellana, a l'ombra evocadora de l'ermita
de Sant Telm que com vigia guarda l'entrada del port de Sant Feliu de Guíxols.

Durant el viatge una cobla tocava sardanes que la jovenalla hauria pogut
ballar perfectament — i així ho féu a estones — a no estar embadalida en la
contemplació de la bella costa catalana desconeguda de la majoria, quasi de tot¬
hom, des d'aquell ample i magnífic mirador. Cada poblet, cada muntanyola, cada
recés conegut era contemplat i victorejat pels excursionistes, així com les peti¬
tes embarcacions que s'apropaven al vaixell per tal de saludar el pas de I'OrREó.

En passar per Masnou, pàtria del Mestre, les sirenes del vapor engegaren
els tres hurres de salutació corejats per tots els expedicionaris, que els amics del
poble contestaven brandant banderes.

Entretant el /. /. Sister, amb la lleu trepidació del seus potents motors,
anava lliscant dolçament i ràpidament damunt de la mar en calma i la nostra
jovenalla que no parava de córrer i saltar i dansar i cantar, posava a bord una
nota de vida, una vibració de llum i color verament encisadora. Tot respirava
joia i alegria. Blavor en el cel, blavor en la mar i blavor en les mirades resplen¬
dents de la nostra jovenalla; volava el vaixell i volaven els cors, les rialles i
les paraules; tot era alat i gràcil i bell en aquell viatge i en aquella dolça mati¬
nada d'estiu. Més que per la força dels motors semblava que la nau volava per
l'empenta de la fresca jovenesa que tot ho envaïa i tot ho sorollava.

Mireu, un aficionat a les rimes, com sintetitzava aquells moments de joia
inefable :

Dins l'entranya del vaixell
hi ha un esclat de nova vida,
per xò corre com dardell
damunt la mar adormida.
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Cada cor és un joiell
on l'amor hi és reflectida,
cada mot un cant d'ocell,
cada esguard un flam de vida.

Invisible al cim del pal
hi flameja un ideal
com bandera al vent estesa

i el vaixell vola sens fre
empès pel florit alè
d'una eterna jovenesa.

I el vaixell, una volta hagué resseguit totes les gràcies de la costa de Lle¬
vant, llisa, dolça i apacible com una finíssima aquarel·la, enfilà, amb la proa, la
punta de Sant Feliu que tot just s'obirava a través de la calitja matinal.

Heus ací Blanes, l'antiga, noble i franca, la de la badia elegant i el sala-
brós i cançoner parlar; Santa Cristina, amb la seva blanca ermita i la seva platja
famosa per sa bellesa i en la qual la Natura hi prodiga els seus encants i
l'home la degrada i avergonyeix amb les seves turpituds i escàndols estiuencs;
Lloret, polida i coquetona com una noia enamorada; Tossa, la de la vila vella
i el far simpàtic que ens guarda una gentil ex-chorista, una de les fundadores
de la Secció; heus ací els freus, cales i niells, i puntes i esculls, i els rocams es¬

padats i l'escampall de roques petites i polides com de jardí senyorial amb els seus
jocs d'aigua i escorrims de blanca escuma; heus ací les coves negrejants, com
conques d'ulls espiadors i malfiats, i les platgetes daurades, amb garlandes de
ceps i de pins flairosos, i, al cim de les carenes, arran del mar, les masies totes
blanques que, en mig la ufanor de les pampolades, semblen veles esteses da¬
munt d'aquell altre mar de verdor... tot això i molt més anava presentant-nos
el nostre vaixell com un cicerone coneixedor dels tresors de la nostra costa i
al final, com una sorpresa, ens presentà, en tombar la punta de Sant Telm, la
formosa ciutat de Sant Feliu que ens esperava amb dalera i ens envià ja a la
punta graciosa de la seva escullera una avançada de centenars de braços voleia-
dissos, de crits de salutació i benvinguda i varà de la seva platja munió de bar¬
quetes, iols, canots i balandres empavessats, que voltant i lliscant a l'entorn del
nostre vaixell ens donaven la benvinguda, mentre el /. /. Sister, majestuós i
solemne, feia tremir l'aire amb el ronc de les seves sirenes i s'endinsava calmo-
sament vers el lloc del desmbarc.

Nombrosa gentada ja ens hi esperava i no trigàrem pas en veure-hi la cara

joiosa i l'esguard inquietament escrutador del Mestre Pujol, qui malfiant-se de
les manyagueries de la mar, que no sempre són sinceres, havia fet el viatge per
terra i havia enllestit, de segur, infinitat de detalls i de coses que són a voltes
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les que fan que tot llisqui i rodi bé com l'oli untuós en el funcionament d'una
maquinària.

Una calda sufocant, un sol roent i cremador ens abrusava a bord del vaixell
moments abans de saltar en terra : les nostres choristes es posaren coquetament,
vull dir graciosament, l'airosa mantellina, i, al moment d'arriar la palanca, tot¬
hom saltà en terra amb gentil barreja i gran agilitat, produint un bell efecte,
en mig d'aquell bellugeig, la blancor voleiadissa de les mantellines de les nos¬
tres orfeonistes ; tothom s'afilerà encaminant-se pel passeig envers l'església.

Mireu aquell petit rimaire de quina manera ho retrata:

Salten del cim de la nau

les noies amb mantellines
com un esbart de gavines
que s'aixeca del mar blau.

Amb la gràcia que els escau

fan rialles argentines
i entremig la llum suau
semblen lleugeres boirines.

S'allunyen enriolades
dessota les pampolades
del passeig ombrós i bell

i, enllà, sa blancor s'esfuma
com els borrellons d'escuma
de l'estela del vaixell.

I enllà del passeig, els nostres cantaires i acompanyants, en mig d'una com¬
pacta gernació, s'encaminaren a oir missa en l'església parroquial, durant la qual
varen cantar-se les composicions acostumades que produiren una magnífica im¬
pressió. En sortir, tothom es repartí per les diferents fondes, i a les s es cele¬
brà el concert que assolí un èxit entusiasta tant pel nombrós públic de Sant
Feliu com pel dels pobles veïns que acudiren a la festa i emplenaren per complet
totes les localitats de l'espaiós local.

S'oferí una bonica llaçada a I'Orfëô i tothom restà entusiasmat d'aquell
acte, tan diferent en èxit, compenetració i entusiasme del que va celebrar-se
molts anys enrera en el qual, per motius extra-artístics, I'Orfeó fou hostilitzat
per part del públic.

La compensació de l'èxit i de l'acollida d'ara paga amb escreix la petita
amargantor d'aleshores; tothom és avui més comprensiu i potser tothom es sent
avui també més germà en ideologia i sentiments.
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El retorn a casa fou igualment agradable.
Una gentada encara major que a l'arribada acudí a l'extrem del port per

a acomiadar I'Orfeó ; en el passeig i muntanyoles veïnes, dalt dels roquissers,
arreu, formiguejava la gentada. Els choristes més ardits victorejaven el poble
enfilats en el cordatge del vaixell i, al cim de tot del pal major, camí del cel,
un mariner feia voleiar un gallaret blanc, talment un estel, com si n'hagués abas¬
tat un dels que en aquella hora capvespral damunt del seu cap s'encenien... i
el vaixell cerimoniós, dolent-se, amb els seus potents bruels, del prematur de¬
part, eixí fora port, en mig dels clams de comiat i de mútua simpatia que enlai¬
raven poble, choristes i amics, mentre la cobla tocava una sardana d'En Gar-
reta, el fort compositor santfeliuenc, el record i enyorança del qual se'ns pre¬
sentà en aquella hora més intensa i punyent que mai.

Es féu fosc ràpidament i tothom s'instal·là de la millor manera per a sopar,
i després... fosca i més fosca, remor i la cabellera argentada i voleiadissa d'es¬
cuma a banda i banda del vaixell que ja no ens havia de deixar fins a l'arribada.

La mar seguia encalmada i ens oferí llavors la seva falda amorosa per tal
que, confiadament, poguessin fer-hi la non-non els qui no volguessin escrutar en
la fosca els secrets dels estels, el llenguatge dels fars llampeguejants, el misteri
dels llumets que en la llunyania s'encenien i apagaven o no volguessin gaudir
de la gentil conversa de les nostres cantaires ni del so argentí de les seves ria¬
lles que esbandides enllà del mar, en aquella hora calma i dolça, a més d'un vell
pescador li degueren suggerir el record de les sirenes temptadores.

A la una de la nit, el /. J. Sister fondejava en el mateix lloc de la partença
i tothom saltà en terra satisfet de l'excursió realitzada i tothom, estic segur, que
s'adormí amb la visió brillant i fugissera de tantes belleses i amb un pregon
agraïment a la bonesa de la mar, del capità, de la gent de Sant Feliu i d'aquell
home dolç, intel·ligent i abrandat d'amor per I'Orfeó, que es diu Jaume Marill.
qui organitzà l'excursió amb tanta cura i desinterès.

L'última de les excursions celebrades fou la de Canet de Mar el dia 28
d'octubre, l'éxit i satisfacció de la qual està encara ben present en nosaltres.

La bona gent de Canet, els organitzadors, autoritats, poble, tothom, en
una paraula, dispensà a I'Orfeó una acollida entusiasta i totes les famílies que
hostatjaren choristes es desvisqueren per a obsequiar i atendre als nostres can¬
taires i individus de Junta.

De bella arribada s'anà a oir Missa a l'Església Parroquial que es trobava
atapeïda de fidels, cantant-se per la Capella de Sant Felip Neri, composta de
choristes de I'Orfeó, la missa de Bonvin, i, en l'ofertori i final de la celebra¬
ció, tota la massa choral entonà YAlleluia, la bella melodia gregoriana i Al cel
blau del nostre mestre Millet que, com sempre, impressionà gratament els fidels
oients.

El concert de la tarda en l'ampla nau del local-fàbrica Peitx, plena a rebos-
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sar de gent de la vila i dels pobles veïns, fou un nou i remarcable èxit per a
I'Orfeó i per a la música popular catalana, així com per les grans composicions
dels mestres Nicolau i Vives que arrencaren ovacions espontànies. Les condi¬
cions acústiques de la gran sala i departaments anexes, contra el que era d'es¬
perar, ajudaren a donar una major relleu a la tasca dels cantaires.

Fou ofrenada una rica llaçada a I'Orfeó que el mestre regracia degu¬
dament.

Cal esmentar, com a nota de bon gust i deferència envers el Mestre, el
sumptuós camerino, que per el seu descans, improvisà el Sr. Comte de la Vall
de Canet en un clos del local, amb draperia valuosa, rics i artístics tapissos del
Renaixement procedents del seu Castell de Santa Florentina i amoblat amb
adients exemplars antics del millor bon gust i sumptuositat.

També ens plau d'esmentar i agrair públicament l'atenció de l'Ajuntament
de Canet de Mar en obsequiar amb pastes i xampany la comissió que integrada
pel mestre Millet i Junta anà a saludar-lo complint un deure de cortesia envers

l'hospitalària vila, i d'agraïment envers l'Ajuntament que tant havia contribuït
al millor èxit de l'excursió en aquella industriosa i espiritual ciutat de la costa
de Llevant.

Aquesta és, senyors, la tasca artística de I'Orfeó Català durant l'any que
ressenyem i fins a la data. Per les paraules o descripcions que vos n'acabo de
fer, no us haureu pas fet ben bé càrrec de la seva importància i vàlua. Jo que no
sóc músic mal puc dir-vos tota la bellesa, mereixement i bon gust de les exe¬
cucions fetes i la importància artística de les obres interpretades : jo que no
sóc literat, mal puc fer-vos reviure tot l'encis de les excursions realitzades i
l'estela de proselitisme que arreu deixa el pas de I'Orfeó i les fogueres que
s'aflamen al seu contacte i l'enfortiment espiritual que proporcionen les seves
festes.

Com vos he dit moltes vegades i avui plau-me de repetir-ho, cal, per a fer-se
càrrec de l'obra de I'Orfeó Català, acudir a la nostra Revista Musical Ca¬
talana, en la qual tots els concerts, actes, festes i excursions són ressenyades
detalladament i de mà de mestre. Allà hi podreu llegir les crítiques i estudis
musicals que les plomes prestigioses dels Mestres Millet, Salvat, Pujol, Lliurat
i altres hi publiquen amb la seva reconeguda competència, il·lustració i bon
gust i allà podreu llegir les vívides ressenyes de les nostres excursions que
hi fa amb tot detall i gràcia, aquest amagadís poeta que es diu Jaume Martí
Marull — i també alguna volta amb molta traça el company de Junta senyor
Renart — descripcions brillantíssimes, plenes d'encís i de color que, veritable¬
ment, us fan reviure els gaudis i plaers de les excursions ressenyades, i saben
traslladar damunt les planes de la Revista, tot el moviment i vida dels pasat-
ges visitats, amb els més petits detalls, amb la visió de conjunt, i, fins diríeu,
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amb la vibració de l'ambient, de l'entusiasme i del triomf que tot ho caldeja
i arbora.

Llegiu-la, senyors, i propagueu-la la nostra Revista que suara ha com¬
plert els 25 anys de publicació; la nostra Revista lloada i apreciada per tothom
i que ja fa tants anys és l'única d'aquí que veiem esmentada en la bibliografia
musical de les revistes i publicacions estrangeres; la nostra Revista a la qual
suara dedicava càlids elogis el prestigiós musicògraf En Vicens Maria de Gibert
en dos brillants articles i que, darrerament, el Mestre Llongueres, el poeta de
l'efusió i de l'amor, el poeta més espiritual i pur que jo he conegut, li endre¬
çava, igualment, fèrvides lloances, dient, referint-se al magnífic conjunt dels seus
25 volums publicats, que "no deurien mancar en cap biblioteca particular de
certa importància per constituir, ells, un complement indispensable a l'esplèn¬
dida i copiosa aportació del nostre renaixement literari i científic" ; en ells — se¬
gueix dient — hi ha tot l'historial complet i tota la principal ideologia de la
nostra vida musical en aquest darrer quart de segle.

En ella trobareu, doncs, tot el que manca a aquesta ressenya, així com
tot l'historial de I'OrFEÓ i de la vida musical de Catalunya i fora d'ella. Hora
és ja que la nostra publicació entri en totes les cases de bon gust : ella n'és
mereixedora, no sols per la tasca brillant acomplida, sinó també per la vàlua
de les firmes que la redacten, per la importància dels temes que s'hi estudien, i,
fins per la seva excel·lent presentació tipogràfica, enguany ja molt millorada
i en vies, encara, d'assolir la màxima perfecció en aquest sentit.

La nostra Revista Musical Catalana honora per un igual la nostra llengua,
el nostre art, I'Orfeó Català que l'edita, els seus propagadors i subscriptors i
sobretot els seus abnegats i il·lustres col·laboradors que han sabut col·locar-la amb
els 25 anys de treball forçat i altruista, en el lloc preeminent que avui ocupa.

Altres derivacions ha tingut també enguany la tasca artística de I'OrFEÓ
Català amb la transmissió per Ràdio de la Missa Solemnis, de Beethoven, que
constituí arreu el més gran èxit i amb la difusió de la seva tasca artística
per mitjà dels discos fonogràfics que, com l'any passat, han proporcionat moltes
lloances a I'Orfeó — malgrat les seves imperfeccions, per ara, inevitables —

i han donat a conèixer terres enllà, la tasca dels nostres cantaires i la bellesa
de les nostres cançons.

Encara les impressions fonogràfiques de la Missa Solemnis, han donat
lloc a diverses festes aquí i a l'estranger que ens emplenen de legítima satisfac¬
ció. Tots sabem, dintre els cercles familiars i socials, els goigs que encara ens
reporta l'audició d'aquella memorable obra musical perpetuada pels discos fono¬
gràfics, i, a l'estranger, obtenen igualment un èxit falaguer i commovedor per a
nosaltres. Una afectuosa carta del Mestre Ràfols, director de l'Institut de Mú¬
sica de Camagüey, ens assabenta del succès que assolí la radiació dels mentats
discos que foren oïts de Washington, Nova York i Filadèlfia; de les vetllades
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en la sala de concerts "Excelsior Músic" i en el Col·legi de les Escoles Pies
de l'Habana, i, al propi Catnagiiey ,en el saló d'actes dels "Caballeros de Co¬
lon" cedit galantment al Mestre Ràfols, on hi eren presents il·lustres persona¬
litats, entre elles, l'Il·lustríssim Bisbe de la Diòcesi, Vicari General, Conseller
del Bisbat i gran Cavaller de l'ordre de "Colón" Director i catedràtics de l'Ins¬
titut, els directors de totes les entitats musicals de la localitat i persones distin¬
gides per la seva cultura i amor a l'art musical.

Per altra part, la revista musical de l'Habana Musicalis publicà un interes¬
sant article titulat Discos en el qual elogia càlidament les impressions fono-
gràfiques de la Missa i l'obra artística de I'OrFEÓ divulgada ara per mitjà d'a¬
quest meravellós invent.

Com de costum, la tasca artística de I'OrFEÓ ha estat elogiada per la nos¬
tra premsa que li dedica tothora una atenció preferent i que agraïm de cor.
Aquesta tasca segueix mantenint el prestigi de la nostra Entitat i dels nostres
Mestres incansables.

Recordem el tribut d'admiració que, entre altres, li reté Mister Hugh Ross,
director de l'Escola Cantorum de Nova York, en la seva estada entre nosal¬
tres, la Revista Musical de Córdoba, i, ara, darrerament, el que li dedicà l'im¬
portant diari de Madrid Heraldo en les seves planes centrals amb copiosa in¬
formació i belles fotografies.

Per aquest prestigi, I'Orfeó Catará ha estat nomenat recentment, "Mem¬
bre de la Societat Internacional de Música" i el seu sub-director Mestre Pujol,
demés, pels seus mereixements personals, President de la Secció de Barcelona
de l'important organisme adherit a la Internacional de Londres.

Per aquest prestigi és, també, cada dia més sol·licitada la cooperació de
I'OrFEó Català en els grans centres musicals, havent-se rebut ja, fins al pre¬
sent, sol·licitud per a donar concerts a Torino, Ginebra, París j Sevilla, demés
d'altres moltes localitats de Catalunya. Si bé és quasi segur que cap d'aquestes
excursions no podrà realitzar-se pel seu extraordinari cost, cal, no obstant,
agrair la deferència que suposa la seva sol·licitud, i, cal també que la nostra
Secció choral estigui sempre preparada pel que pugui esdevenir. Veieu, doncs,
si n'és d'important el fer cabal de les recomanacions i excitacions del Mestre
i Junta perquè tothom redobli el seu esforç, ocupi el seu lloc d'honor i posi
tot el seu ardor i entusiasme a la tasca de cada dia i de cada moment.

Ara mateix en les tasques d'impressions de discos, tasca pacient i enutjosa,
caldria que tothom es captingués de la seva futura importància i transcendèn¬
cia : aquest petit esforç d'ara perpetuarà l'obra de I'Orfeó que sense aquest
mitjà científic un dia s'esvairia llastimosament, i, ara, en canvi, assolirà una

valor incalculable, i, a nosaltres mateixos si arribem a vells, ens farà reviure
aquestes hores de gaudi artístic que ara vivim i que són, sens dubte, les millors
de la nostra vid3.
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Com a part integrant d'aquesta actuació artística cal esmentar la tasca docent
que realitza I'OrREÓ en l'ensenyament gratuït de solfeig, vocalització i teoria
de la música als nois que es preparen per a ingressar a la Secció Choral i ais que
ja en formen part, havent-se celebrat exàmens el dia 18 de juliol sots la pre¬
sidència del Mestre Millet, acompanyat dels altres Mestres de I'OrFEó.

MUSEU DE LA MÚSICA

Si l'obra de l'ORiíó comporta sacrificis, i, a voltes, deixa traslluir certes
ingratituds, en canvi, quantes satisfaccions i goigs ella proporciona ! No ens
referim pas a aquella íntima satisfacció que és, potser, la més vera i saborosa,
sinó a aquella estima i alta consideració que troba, si no arreu, almenys en el
cor del poble que és allà on ell actua i influencia al ritme dels seus batecs
alentadors.

Mireu, si no : calgué només que l'esperit selecte, el temperament d'artista
i l'amor a I'Orfeó del company de Junta senyor Renart, llencés la idea d'aple¬
gar en un petit Museu tots els objectes de cert valor artístic, històric i docu¬
mental per a l'art musical, perquè a corrua feta vinguessin nombrosos docu-
mens i objectes a emplenar les nostres vitrines, com tots vosaltres haureu pogut
veure.

No ens equivocàvem, doncs, en la Memòria passada quan vàrem insinuar
la importància que un dia podria adquirir aquesta pacient aplega de valors
disperses, puix, avui, ja podem veure en el petit Museu obres i objectes de
remarcable valor per a la història de la música.

Un dels primers ofertors d'objectes de gran vàlua, fou l'exquisit artista
i honorable patrici Apel·les Mestres, qui ofrenà més d'una dotzena de peces,
alguna d'elles, com dibuixos al natural de Clavé i altres mestres, la mà em-
motllada de Granados, autògraf d'aquest notable pianista i altres, ben aprecia¬
bles i dignes d'ésser guardades i venerades; també han ofert diferents objec¬
tes : gralles, flabiols, timbals, ferrets, trompetes, rajoles, autògrafs, partitures,
dibuixos, retrats, instruments, reproduccions, etc., etc., els senyors Cabot, Mo¬
ragas, Millet, Pujol, Salvat, Caze de Cabot, Vda. Vidiella, Estany, l'Obra del
Cançoner Popular de Catalunya, Puig Pujades, Perelló, Llobet, Martí Marull,
Cornelia, Lobo, Renart i Boada, i, ara darrerament s'ha enriquit el nostre Museu
amb partitures originals de Deodat de Severac, Antoni Noguera, les transcrip¬
cions de Diego Ortiz i un autògraf del Mestre Pedrell, donatiu d'En Francesc
Martí, el gran amic i col·laborador de I'OrREÓ, i de l'eminent pianista i musi-
cògrafa Na Blanca Selva, n'ha rebut diversos autògrafs d'Isaac Albèniz, entre
ells, el segon volum d'Iberia, autògrafs també de Deodat de Severac i uns ad¬
mirables manuscrits de Vincent d'Indy, consistents en la primera versió, versió
definitiva i temes de la Sonata en mi natural per a piano, op. 63.
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L'Orfeó prega a tothom que prengui interès per aquest naixent Museu
i que hi dipositi o ofreni els objectes que cregui puguin interessar-li. Tenim
actualment ofertes de molts i valuosos exemplars, però una greu malaltia que
fa setmanes sofreix l'amic Sr. Renart — pel restabliment del qual fem vots fer¬
vents — ànima i propulsor d'aquesta obra, té aturat per ara l'ingrés d'aquests
objectes. Vulgui Déu que els puguem recollir en breu, no sols per l'engruixi-
rnent de la nostra petita col·lecció, sinó també, i, primordialment, perquè signi¬
ficaria el retorn, entre nosaltres, i el complet guariment, del distingit company
Sr. Renart que tant estima I'Orffó i que I'Orffó i tots nosaltres tantes coses
li havem d'agraïr.

Dintre aquest apartat de donatius hem de fer constar els que l'Orfeó ha
rebut d'En Bonaventura Bassegoda, d'En Joaquim Pena, del Mtre. Vives, d'En
J. Bayona Duran i d'En Joan Terrades Carné en lots de llibres per a la nostra
Biblioteca.

A tots, I'OrFFó els agraeix aquesta cooperació i aquesta prova de deferèn¬
cia que li tributen i que voldríem servissin d'exemple i estímul a tots els nostres
consocis i amics de l'obra de I'Orffó.

* * *

La nostra Entitat ha seguit mantenint les més cordials relacions d'amistat
i bona correspondència amb totes les similars, atentent i servint sempre a tothom
i sumant la seva adhesió i col·laboració a tots aquells actes rellevants de la vida
artística i social de la nostra terra i fóra d'ella.

Així I'OrFF.ó s'adherí a l'Homenatge al Mtre. Arbós en celebrar-se les
noces d'or de l'Orquestra Simfònica de Madrid que ell dirigeix i amb la qual
I'Orffó ha col·laborat diferents vegades; a l'homenatge a En Pep Ventura;
havent contribuït a la subscripció Pro columna Morgades en l'atri del temple
romà de Vich, a la de la Vídua Garreta, i, particularment, a la de la Font Iglé-
sies a l'homenatge del qual I'Orffó pendrà part en breu; igualment I'Orffó
aportà la seva col·laboració desinteressada i germanívola en el festival Pro Ga¬
varres i en el de l'Asil de Sant Joan de Déu, ja esmentats en el lloc corresponent.

Demés, I'Orfeó ha atès i mantingut bones relacions amb les societats cho¬
rals de Mieres, Orfeón Pamplonés, Airiños da miña terra, Orfeón del Astillero-
Guarnizo i Coral Malagueña.

Així mateix una representació de la Directiva assistí a l'Homenatge que
l'Orfeó Gracienc tributà al Mestre Pujol en sa qualitat de compositor de sar¬
danes, i concorregué, igualment, a la sessió preparatòria per a celebrar una ' Set¬
mana Mozart.

Finalment cal fer constar com I'Orffó ha posat a disposició dels músics
estudiosos que ho han sol·licitat, siguin socis o no, la seva copiosa biblioteca mu¬
sical i ha facilitat còpies de partitures d'obres no publicades, prèvia autoritza¬
ció dels autors, a les entitats i organismes que ho han sol·licitat.
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Aquesta mútua correspondència i relació amb el nostre poble i amb les en¬
titats artístiques, és el que més complau a I'Orfeó qui té a gran honor sumar el
seu esforç i la seva col·laboració en tot el que sigui en bé de l'art i de la cultura
general del nostre poble.

He finida, senyors, la tasca que sense traça, per cert, però amarada d'aquella
bona fe que encomana tot el d'aquesta casa, he vingut realitzant des de fa 12
anyades consecutives.

Crec que després d'aquesta tanda i de l'inevitable desgast que ella ocasiona,
tinc dret a un descans. Un estol de jovent puja darrera nostre que ens em¬

peny rostos avall i ve decidit, com li pertoca, a ocupar els nostres llocs. Jo fa
anys que maldo per a cedir-li el meu, però la bona amistat i benvolença dels
companys de Junta els priven — jo crec que per pura complaença — d'atendre
el meu requeriment i, així, haureu vist també avui el meu modest nom en la
candidatura que ella presenta per una nova reelecció. Jo us demano que el que
no gosen fer els al·ludits companys, ho feu vosaltres i em concediu un descans
d'algunes anyades (que, per altra part, no seran pas d'absència ni inhibició, sinó
que restaré sempre amb vosaltres) i poseu al meu lloc qui ple de joventut i d'op¬
timisme pugui seguir amb més traça, no amb més fe i amor, la modesta tasca
acomplerta durarit aquesta dotzena d'anys de secretaria.

Esperant-ho així, permeteu-me ara que, a guisa de comiat, us digui les dar¬
reres paraules d'encoratjament 1 entusiasme per tal que prosseguiu tots en la
tasca tan brillantment començada i que va desenrotllant-se de faisó vibrant i
enardidora.

Com de costum m'he d'adreçar en aquest aspecte als simpàtics cantaires
que són l'instrument del qual es serveix el Mestre Millet per a realitzar la seva
obra admirable, la pedrera que proporciona al Mestre els bells carreus rics en
caires i perspectives que ell, amb grapa ferma i genial, cisella i escultura, i més
sortós que un Miquel Angel pot fer parlar amb el llenguatge meravellós de les
alades cantúries; els choristes són pel Mestre com un caliu que al buf de la seva
inspiració s'abranda i ens il·lumina i escalfa, i, encara, el seu guspireig omple
de brillants estels, espurnes de goig, el cel ennegreït de la nostra vida, prenyat
tothora de nuvolades amenaçants i de les boires grises d'amargors i mesquine¬
ses... els nostres cantaires són, en fi, els companys delitosos que seguint el ritme
del Mestre, escampen cançons arreu de la nostra terra i l'omplen d'harmonia
i de goig inefable.

A aquests joves cantaires és a qui m'adreço avui, com cada any en finir
la meva tasca, per tal d'excitar-los en la perseverança i fervor, per tal que ma»
no se'ls apagui la llum de l'ideal artístic i el flam d'amor a I'OrEEó que els em¬
mena vers els cims lluminosos de l'art que tantes voltes han assolit, a aquests
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esforçats choristes és a qui cal infondre primordialment tot el sentit de la seva

responsabilitat; que recordin, com dèiem al començament, que la seva tasca no
és pas una tasca nova i isolada, sinó que ve precedida d'uns antecedents bri¬
llants i commovedores; que recordin els nostres cantaires que ells són els con¬
tinuadors d'un passat ple de glòria i de triomf, ple d'amor i reconeixement i
consagració de tot un poble, d'aquell poble — com suara contemplava en una
extensa informació gràfica de I'OrRRó—-que el rebia aixecant arcs de triomf,
endomassant balcons i finestres, emplenant carrers i places, tritllejant les cam-

- panes, fent voleiar centenars de banderes i garlandes florides i assorollant l'es¬
pai amb victors d'entusiasme, clams de goig i ovacions eixordadores... El ressò
d'aquells triomfs, els èxits conquerits des del primitiu Teatre Líric l'any 91
fins a la Missa Solemnis de Beethoven d'enguany, passant per Niça, Migdia de
França, París, Londres i Roma i totes les ciutats i pobles de casa nostra, els
judicis laudatoris que ha merescut la tasca de I'Orfró Catará de tots els crí¬
tics musicals i personalitats de més relleu, el prestigi i distinció que s'ha gua¬
nyat amb els 38 anys d'activitat; la glòria i renom que ha donat a l'art, a la
pàtria, a la nostra ciutat, a la nostra llengua i al nostre folklore tan ric i sug¬
gestiu ; la revelació que ha fet arreu del món dels nostres grans compositors ;
la volada que ha fet pendre a la nostra humil cançó popular; l'escalf i vida que
ha ofert a un sens fi de manifestacions d'art i cultura florides al seu redós; l'em¬
penta formidable que ha donat a la cultura musical del nostre poble, i altres i
altres benifets que seria llarg d'enumerar, constitueixen, estimats choristes, l'he¬
rència que I'OrRRÓ i el nostre poble han posat en les vostres mans, no perquè
la malverseu, sinó perquè, sota el guiatge del Mestre Millet i demés Mestres,
la féu créixer amb l'alè vivificador del vostre esforç i la pogueu trametre tan
rica, tan pura i noble com l'haveu rebuda, a la generació venidora, perpetuant,
així, una de les obres més remarcables i de més alta ressonància del nostre
renaixement.

Persevereu, doncs, bons choristes, consocis i amics tots i tingueu sempre
present que, com dèiem al principi, per un munt de circumstàncies aquesta obra
de I'OrREó Català sembla talment una obra providencial, sembla obra vivifi¬
cada pel do de la Divina gràcia i cal, per tant, no fer el sord a aquesta dádiva
del Cel, cal no menysprear aquest goig, aquest benifet espiritual amb el qual
Déu bondadós vol endolcir les amargors de la nostra vida terrena, sota el guiatge
paternal i lluminós, com columna de foc, del Mestre Millet, d'aquest home ín¬
tegre i providencial que Déu ha fet mercè a l'Art i a Catalunya per a exemple,
enfortiment i glòria de tots.



Revista Musical Catalana 433

La música en discos

Discos que pertanyen al catàleg corresponent al mes de setembre de la casa La
vos de su amo :

El rosari, Nevin-Kreisler; Dansa de les donselles, Frimi, per Fritz Kreisler, vio¬
linista, amb acompanyament de piano per Carl Lamson. Disc DA 992. — Aquestes dues
peces pertanyen a un gènere que podríem anomenar predilecte dels compositors d'ope¬
reta. El valor d'aquest disc es deu, doncs, a l'artista executant, el qual, amb la seva

gràcia única, sap fer passar tota classe d'obres.
En la primera d'aquestes composicionetes, molt sentimental, hom pot admirar la

traça del concertista en servir-se de la doble corda, sense que l'afinació i la sono¬
ritat en sofreixin gens. La segona obreta és un vals lent, al qual Kreisler dóna va¬
rietat amb els recursos de la seva tècnica.

Preludio, Torroba; FandanguiUo, Torroba, per Andrés Segovia, guitarrista. Disc
AA 152.—Ja diguérem, en la nostra ressenya anterior, que les impressions de gui¬
tarra podien ésser considerades com perfectes models, bona mostra de lo qual eren
els discos d'En Segovia, guitarrista de fama mundial.

Recordem les seves impressions d'obres de Bach, les quals han estat triades en¬
tre les que més poden adequar-se a aquest instrument. D'elles en fa En Segovia una
creació tan gran que gosaríem a dir que no fan enyorar pas la seva versió original.
Quina riquesa tan gran de matisos i sonoritats ! Quina meravellosa facilitat mecà¬
nica la d'aquest gran artista ! Els portaments, que són generalment tan enutjosos,
emprats per En Segovia esdevenen medis de pura poesia.

I, a propòsit d'això, sense voler, ens ve a la memòria el record d'un altre gran
artista: Kreisler. Si, Kreisler i Segovia fan un ús tan adequat dels portaments, que
us atreu i encisa. Que en trobaríem pocs de virtuosos dels quals poguéssim dir el
mateix !

Les dues obretes de Torroba són d'ambient popular andalús, ben sentides i so¬
bretot claríssimes d'escriptura. Segovia les interpreta superbament, amb tota riquesa
de detalls i matisos.

Evocación, Albèniz; Córdoba, Albèniz, per Arthur Rubinstein, pianista. Disc DB
1266. — El timbre del piano no es presta pas, per ara, a unes impressions de la qua¬
litat de les d'altres instruments solistes, com la guitarra i àdhuc força vegades el
violí i el cel·lo. El so del piano queda generalment sec i una mica desfigurat, defec¬
tes que amb els progressos que contínuament anem observant en els discos, confiem
veure ben aviat superats. Tot amb tot, en els que estem comentant, es transparenta,
certament, l'estil del seu intèrpret. Com a impressió més perfecta preferim la d'Evo-
cación, en la qual resten anul·lats en absolut els sorolls estranys.
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Rubinstein executa amb amor aquestes obres, ja populars, si bé fóra de desitjar
en ell més delicadesa en interpretar els cantàbils.

Vuitena simfonia en fa major op. 93, Beethoven, per l'Orquestra Filharmònica
de Viena, sota la direcció del mestre Franz Schalk. Discos AB 451, 452, 453.—
Cada vegada que tenim l'avinentesa d'oir noves impressions de les obres mestres de
l'art dels sons, sentim una veritable joia. I és que, en efecte, mai aquesta música
no serà prou propagada; no ens saturarem mai prou del seu sentit.

La impressió d'aquesta simfonia, al nostre entendre, supera en puresa a la de
la sisena del mateix autor, publicada per aquesta casa uns mesos enrera i executada
per la mateixa orquestra. Les qualitats que en la ressenya anterior assenyalàvem com
inherents a ella, apareixen novament confirmades en aquest disc. Per part dels exe- Î
cutants no hi ha ni un moment de vacil·lació : tot apareix tocat amb aquella segure¬
tat i precisió pròpia de les gras corporacions musicals.

Les proporcions d'aquesta obra fan que la seva impressió ocupi solament tres
discos del més gran tamany, la qual cosa facilita la seva adquisició.

La oración del torero, Turina, per l'Orquestra Filharmònica de Madrid, sota la
direcció del mestre Pérez Casas. Disc AB 466. — La composició de Turina està es¬
crita per orquestra de corda i és d'un ambient romàntic amb esquitxos de moder¬
nitat i d'andalusisme. No és personal, però sí d'un gust exquisit, sincerament sen¬
tida i molt ben instrumentada i estructurada.

La corda de la Filharmònica madrilenya en fa una veritable creació. Toca sem¬

pre amb una fusió perfecta i amb una bellíssima sonoritat, qualitats que són mé«
d,'alabar quan es transparenten en les impressions fonogràfiques, ja que com apun¬
tàrem en la nostra ressenya anterior la corda en massa té la tendència d'aparèixer
en aquestes amb certa duresa que la desfigura.

Tannhauser : Raconto del tercer acte, Wagner, per Lauritz Melchior, amb acom¬
panyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció del mestre A. Coa¬
tes. Disc AB 497. — Les impressions de les veus solistes, especialment si aquestes
són masculines, solen reproduir-se amb tota fidelitat. Una bona mostra d'això cons¬
titueix aquest disc. La veu d'aquest tenor és potent i emesa amb naturalitat al ma¬
teix temps i dóna un gran dramatisme a l'escena wagneriana, en la qual el mateix
protagonista explica la seva peregrinació a Roma. L'Orquestra Simfònica de Lon¬
dres dóna el degut relleu als passatges d'una expressivitat més intensa.

Elisir d'amore: "Adina credinu" (acte primer), Donizetti; La Favorita: "Una
vergine", Donizetti, per Tito Schipa amb acompanyament d'orquestra. Disc DA 1016.
— Aquestes pàgines essencialment melòdiques, que havien fet les delícies dels nos¬
tres avantpassats, són ben cantades per Tito Schipa. Aquest artista, de tanta anome¬
nada, en fa una creació. Ell juga amb la seva veu, no molt voluminosa però molt
fresca i agradable, sense ombra d'esforç; sap el que és cantar i té el bon gust de no
caure sovint en sentimentalismes exagerats.

La impressió d'aquest disc és d'una puresa ben notable. No és de dubtar que
tindrà un èxit franc entre la mena de públic al qual va destinat. )
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II barbiere di Siviglia: "Largo al factotum delia città", Rossini; Tannhauser:
"O tu bell astro", Wagner, per Apollo Granforte amb elements de l'Orquestra de
la Scala de Milà, sota la direcció del mestre C. Sabajno Cav. Disc DB 1221.— L'exe¬
cució i impressió d'aquest fragment del Barbiere, que constitueix la presentació de
Fígaro en escena, són d'aquelles que hom no es cansa pas d'oir. Tot el fragment,
dintre l'estil mozartià, és executat pel baríton Granforte, força conegut dels barcelo¬
nins, amb una naturalitat, lleugeresa i modulació de veu del tot addients amb l'obra.
L'orquestra, molt destra, compleix molt bé la seva comesa. Es sent amb notable cla¬
redat i guarda sempre una bona perspectiva en relació amb la veu solista.

La popular Cançó de l'estrella, del tercer acte de l'òpera wagneriana, completa
aquest disc. Declarem, francament, que creiem que les facultats de Granforte s'adap¬
ten molt més a la primera obra que hem comentat. La part orquestral d'aquest frag¬
ment, que no té pas la complicació d'altres wagnerians, sona també en el seu punt
just.

Cançons populars russes

En el bosc obscur, Pastschenko; Els remers del Volga, pel Chor Nacional Rus,
sota la direcció del mestre Klimof. Disc AF 260. — Aquestes noves impressions d'a¬
quest chor rus no ens fa variar per res el criteri que referent a ell exposàvem el
passat mes.

En el bosc obscur és una cançó popular d'un interès bastant regular, l'harmonit¬
zació de la qual no ofereix novetat. Fem constar, però, que el seu autor ho és també
d'Una tempestat en el Volga, interessantíssima composició descriptiva de gran ca¬
ràcter, que poguérem admirar en anteriors impressions del chor que ens ocupa.

En Els remers del Volga, la cançó tan coneguda de nosaltres i tan representa¬
tiva de l'esperit d'una raça, la secció d'homes del susdit chor aconsegueix una major
unitat i hom admira de nou la quantitat de la seva veu.

Serenata, Otto; Sant dilluns, Otto, pel Quartet vocal Santa Cecília. Disc AE
2781. — Celebrem que el novell quartet vocal masculí, format pels choristes de I'Or-
FEó Català Boscà i Gibert (tenors), López (baríton) i Valls (baix), inauguri en el
catàleg de discos d'aquest mes de la casa abans anomenada, les seves impressions,
les quals desitgem que tinguin una regular continuïtat i que siguin coronades per
l'èxit més falaguer.

La notabilíssima impressió d'aquest disc revela el bon gust dels artistes execu¬
tants i demostra els progressos que en poc temps han fet. En efecte, notem en les
seves execucions una afinació més segura, una emissió més pura de la veu i una
major unitat de conjunt, qualitats que no dubtem que aniran desenrotllant-se en els
nostres companys fins a obtenir la més gran perfecció.

Les dues obretes d'Otto, tan bellament traduïdes pel nostre Maragall, són ex¬
quisides; elles formaren part del primitiu repertori de la secció d'homes de I'Orfeó
Català. Serenata és deliciosament íntima, plena de dolça serenitat. Sant dilluns és
una cançó d'embriacs, la qual constitueix una veritable humorada, dintre del més gran
bon gust, i, per tant, d'èxit segur.
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Diem, finalment, que nosaltres preferim l'execució de la Serenata; d'ella els nos¬
tres companys en fan una interpretació justíssima.

La Verbena de la Paloma: Seguidillas, Habanera, Soleá; Selección concertante;
Dúo-couplets ; Concertante del acto primero, per la senyora Romo, senyoretes Ma-
griñá i Avellí i senyors Rosich, López, Martí, Fo, Yebra, Pin i chor, amb acompa¬
nyament d'orquestra. Discos AF 269, 270. — Quatre fragments dels més populars d'a- (

questa obra són ben impressionats en aquests discos. En ells es transparenta tot se¬
guit, per la manera de cantar dels artistes i per la qualitat de la música, l'ambient
que, descomptant honroses excepcions, impera en aquesta classe d'espectacles. Aquests
discos, doncs, constituiran sens dubte un agradós entreteniment pel públic aficionat
a aquest gènere.

Notem que les veus dels homes són en general de més bona qualitat que les fe¬
menines, d'una emissió excessivament oberta.

Button up your overcoat; My Lucky Star : xarlestons de Sylva-Brown-Hender¬
son, per l'orquestra Waring's Pensylvanians. Disc AE 2752.

Digga, digga, do: xarleston, Fields-McHugh; Um-tcha-um-tcha, da, da, da, idem,
Hart-Blight, per l'orquestra Jack Hylton. Disc AE 2782. — En el repertori d'aques¬
tes danses pròpies del jazz, es troben sovint peces les quals denoten en llurs autors
una veritable grapa, enginy i fins a voltes musicalitat en el cultiu d'aquest gènere.

En aquest sentit, el xarleston Digga, digga, do podem dir que constitueix un
acabat model ; la seva orquestració és ben interessant ; el seu autor treu un gran par¬
tit dels instruments de què disposa i troba ben sovint efectes originals. Fel nostre
gust segueix en importància el xarleston Um-tcha-um-tcha, etc., on podem admirar
qualque troballa rítmica ben curiosa.

Aquestes dues danses són sonades amb traça i humor. En els seus episodis cen¬

trals, com és costum, hi intervé una veu solista.
Les dues danses restants ofereixen menys novetat, però són executades amb la

mateixa especial perfecció; les veus solistes també els donen varietat.
La impressió dels instruments de jazz és molt perfecta per les qualitats especials

del seu timbre.
Ll. M.a MILLET

La falta d'espai ens obliga a guardar per al número de novembre,
entre altres originals, dos importants articles, rebuts darrerament:

"Del Ritme", del P. Gregori M.a Sunyol, O. S. B.,
i "Els místics de l'orgue", de Mn. Joan M.a Thomàs.

)

i
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l BARCELONA

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL: Concursos de bandís. — El diumenge 15
de setembre, a la nit, amb assistència d'un públic nombrosíssim, tingueren lloc a la
plaça Major del Poble Espanyol de l'Exposició, els anunciats concursos de Bandes
militars i Bandes civils de més de cinquanta places.

El Jurat, constituït pels mestres Enric Morera, Jaume Pahissa, Joaquim Zama-
cois, Joan Lamote de Grignon, Julià Palanca, tenint en compte que la base novena
de la convocatòria estableix que "no podrà ésser declarat desert cap premi, ni frac¬
cionar-lo, i que s'hauran de concedir tots al mèrit relatiu", acordà per unanimitat con¬
cedir el primer premi de la secció de Bandes militars, a la Banda del Regiment de
Luchana, que dirigeix el senyor Emili Gutiérrez Feliz, i el segon a la Banda del
Regiment de Savoia, que dirigeix el senyor Tomàs Romo i Hernández, i a la sec¬
ció de Bandes civils de més de cinquanta places, el primer premi a la Banda "Pri¬
mitiva", que dirigeix el senyor Josep LIopis Llernàndez, i el segon, a la Banda "Unión
Musical", que dirigeix el senyor Manuel L. Varela.

Les obres imposades a les Bandes militars eren : Dansa de fallaires del drama
líric Canigó, de J. Pahissa, i la glossa de la cançó popular El testament d'Amèlia,
de J. Lamote de Grignon. A les Bandes civils els foren imposades : Allegretto de la
Setena Simfonia, de Beethoven, i La sega, poema simfònic de J. Zamacois.

Missa gregoriana a l'Estadi. — En ocasió de celebrar-se a l'Estadi, el diumenge
29 de setembre, una Missa Pontifical per a cloure el Congrés de Missions que havia
tingut lloc la setmana precedent, s'organitzà una gran manifestació gregoriana que
va constituir un èxit esplendorós.

Heus ací en quins termes s'expressà La Veu de Catalunya en donar compte de
l'acte celebrat i en referència a la interpretació de la missa gregoriana Fons boni-
tatis:

"No cal dir com va contribuir d'una manera ben eficaç, a la pompa i majestat
d'aquest acte, el cant gregorià executat d'una manera perfecta per milers de veus que
cantaven ardidament i amb un viu sentit de la pregària litúrgica. Es impossible de
saber exactament el nombre de cantaires. La Comissió organitzadora havia reservat
una bona part de l'Estadi als cantaires inscrits prèviament, que pujaven a uns 15.000.
Més aquest nombre es va engrossir notablement, car entre els altres fidels escampats
en altres llocs de l'Estadi, sortien veus que s'unien perfectament a la melodia unis-
sonal. Entre els congressistes que tenien seient a la pista, eren innombrable els que
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amb el llibre a la mà seguien la cantarella litúrgica; hi havia moments que el cant
prenia una volada tan imponent, que semblava com si tots els qui hi érem féssim
una sola veu, sonora, ampla, que retrunyia molt enllà com la manifestació més ferma
i més valenta de la unitat de la nostra fe i de les nostres creences.

Els Kyries, suaus i deprecadors, es movien com unes onades calmoses i serenes.
El Glòria ens encomanava una sensació de joia i d'optimisme cristians. El Credo,
ferm i vigorós, refermava la nostra fe. L'Alleluia Psaüite, clar i joganer, es repetia
incessantment com una cançó nostrada i plena d'optimisme. La Salve final cloïa les
nostres pregàries i atreia damunt les multituds la mirada maternal de la Mare de
Déu.

L'execució dels cants de tothom va merèixer lloances efusives i sinceres. Hom
diria que és un miracle sentir una multitud tan enorme cantant amb perfecta afina¬
ció i amb bona unitat una melodia aparentment difícil com és la gregoriana, de ritme
lliure i de factura tan allunyada d'aquesta música moderna que incessantment ens
entra per les oïdes. I tanmateix l'execució fou tan perfecta, que ni un sol moment
l'orella més exigent va poder notar la més petita vacil·lació quant a l'afinació i al sos¬
teniment de les veus.

Una "schola" composta d'elements triats de diverses agrupacions corals, en nom¬
bre d'un miler, va executar les parts variables de la Missa amb una gran unitat i
amb perfecte coneixement del cant gregorià. Hom hauria dit que es tractava d'un
grup de cantaires acostumats a cantar sempre junts i dirigits per la mateixa batuta.
La qual cosa ens demostra la bona formació dels nostres mestres gregorianistes i la
unitat d'escola que els guia en el conreu d'aquesta sagrada art.

La direcció general dels cants fou encarregada, naturalment, al nostre Pare Su-
nyol, vingut expressament de Solesmes. El savi gregorianista que ha presidit totes
les manifestacions populars del sentiment religiós de la nostra terra, no podia faltar
en aquest acte, que ha estat segurament el més imponent dels que s'han celebrat fins
ara. La seva mà amorosa i enèrgica volava damunt la multitud, i es feia de tothom
entenedora i imprimia al cant el seu veritable sentit.

Mossèn Francesc Baldelló portava d'una manera intel·ligent la direcció de 300
infants, aplegats de diverses escolanies de la nostra ciutat, formant la part de "schola"
que alternava amb el gran chor. Les veus blanques i ben afinades dels infants dona¬
ven un conjunt sonor i potent que s'apreciava prou bé arreu de l'Estadi.

Col·laboraren en les tasques de la direcció Mn. Higini Anglès, Mn. Antoni Batlle,
Mn. Josep Muset, P. Nicolau de Barcelona, Mn. Ramon Godó i altres distingits
mestres.

Els mestres Mn. Josep Masvidal i Antoni Pérez Moya, van tenir cura de la
part d'acompanyament dels cants."

Afegirem que foren innombrables els chors parroquials, orfeons i associacions
religioses, no solament de la ciutat sinó de tot Catalunya, que prengueren part en
aquesta esplendorosa manifestació gregoriana.

Festivals Simfònics Ibero-Americans. — Aquests importants festivals, organit¬
zats per l'Excma. Diputació Provincial de Barcelona, han estat rebuts amb un in¬
terès ben general. Els dos primers, celebrats els dies 2 i 8 d'octubre, aconseguiren
omplir la gran sala de festes del Palau Nacional. La direcció d'ells ha estat encorna-
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nada als mestres Pau Casals, Joan Lamote de Grignon i Marius Mateo. Als concerts
ha estat igualment festejada l'assistència de la major part de compositors americans,
les obres dels quals s'executaren ací per primera vegada.

Esperem que la tanda sigui finida per a parlar, amb l'extensió que es mereixen,
d'aquests interessantíssims festivals, tan dignes de lloa per la novetat com per la
vàlua de les obres executades.

ORFEÓ DE SANS. — L'Orfeó de Sans va donar un concert extraordinari amb
motiu de la festa major de la barriada. Es féu remarcable en aquella vetllada musical
la interpretació acuradíssima de les obres que integraven el programa, en el qual
figurà una encertada selecció de composicions de les que constitueixen l'extens re¬

pertori del prestigiós Orfeó.
La primera part estava integrada per les composicions següents : El cant de la

senyera, Millet; L'hereu Riera, Cumellas Ribó; Els tres tambors, Pérez Moya; El
galant desdenyat, Pérez Moya; El comte Arnau, Millet; Muntanyes regalades, San¬
cho Marracó, i La sardana de les monges, Morera. La segona part la integraven la
bella composició El rústec viïïancet, Lluís M.a Millet, la qual fou donada en primera
audició; l'estrena de dues obres de Pérez Moya, La tortolina i Pensant-me cordar els
calçons, exquisides cançons que hagueren d'ésser bisades, i La mort de l'escolà, que
assolí una interpretació com mai l'havia donada aquest Orfeó. Omplien la darrera
part de l'interessant concert quatre sardanes acompanyades per la Cobla Barcelona,
de Pérez Moya, que amb tant d'èxit foren estrenades amb motiu de celebrar les noces

d'argent el dit mestre en el concert donat, pels Orfeons de la seva direcció, en el
Palau de la Música Catalana. Aquestes sardanes eren El ram santjoanenc, Dintre
el bosc, Marinada i La festa major de Vilaxica, les quals valgueren a l'autor i cho¬
ristes ovacions eixordadores.

Els oients prodigaren unànimes elogis als cantaires així com als solistes, senyo¬
retes Mujal i Sanromà i senyors Amenós i Sabaté, i al seu il·lustre director, el mes¬
tre Antoni Pérez Moya, el qual pot vantar-se sense cap reserva de la perfecció asso¬
lida per l'Orfeó de Sans sota el seu guiatge artístic.
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Vida musí

del/ Oti
Concerts i festes d'art celebrades el mes d'agost

Dia 3. T— Orfeó Calellenc (director Pau Guanter). Visita de germanor a l'Orfeó
Atlàntida, de Barcelona. Concert al local de l'Orfeó Atlàntida, amb la cooperació
dels dos orfeons.

— Orfeó Vicentí, de Sant Vicens dels Horts. Excursió a Sant Esteve d'Ordal.
Matí: Missa de la Mare de Déu del Roser, de Mn. Romeu. Tarda: Concert amb
l'audició de La mort de l'escolà, de Nicolau, i Ocellada, de Jannequin, i estrena de
la sardana La Processó de Sant Bartomeu, de Català, adaptada per a orfeó.

Dia 4. — Orfeó Cossetània, de Vilanova i Geltrú. Concert a l'estatge del Foment
del Ball Popular.

Diq 6. — Orfeó Atlàntida (director Normand Soler). Concert a l'Ateneu de Sant
Just Desvern, amb la cooperació de l'Orfeó Santjustenc.

Dia 9. — Societat Choral La Violeta de Clavé (director Pere Jordà). Audició
de cançons a la Ràdio Barcelona.

Dia li. — Orfeó Nova Tàrrega (director Josep Güell). Excursió artística a la
vila de Verdú. Concert a la Sala Gabarro.

Dies 15, 16 i 17.— Orfeó Terrassa (director Marc Armengol). Excursió artís¬
tica a Saragossa. Concert a la Plaça de Braus i al Casino Mercantil i audició pú¬
blica a la Plaça Castelar.

Dia 18. — Orfeó Tarragoní (director Josep Gols). Concert al Camp del Club
Gimnàstic.

— Orfeó Constantí (director Rafael Gibert). Concert al poble de La Calonja.
Dia 24. — Orfeó de Sans (director Antoni Pérez Moya). Concert extraordinari

amb motiu de la Festa Major de la barriada, amb la col·laboració de la cobla Bar¬
celona. Estrenes : Pensant-me corda'ls calçons i La Tortolina, d'A. Pérez.

Dia 25. — Orfeó de Sans. Representació de L'Arlesiana, de A. Daudet. Chorals
de Bizet, per elements de l'Orfeó.

— Orfeó "La Sardana", de Sant Pol de Mar (director Salvador Vives). Con¬
cert de presentació amb motiu de la Festa Major, amb la col·laboració de la cobla
La Selvatana,

L'Orfeó Popular Olotí ha organitzat enguany la Festa de la Sardana que es cele¬
bra fa ja anys a Olot. L'execusió de les sardanes en l'expressada festa, celebrada
els dies 31 d'agost i primer de setembre, fou confiada a les anomenades cobles locals
"La Unión Artística" i "La Principal Olotina".

I
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f Biblioteca de Música antiga i moderna per a guitarra. — Max Eschig. París.

Amb veritable satisfacció haig de moure la ploma — encara que un xic tard —

en elogi d'unes obres ben notables que ha transcrit de la música xifrada en què
foren fetes a l'anctació moderna, l'Emili Pujol, l'exquisit artista i amic, que tant
s'afanya a l'estranger, singularment a París, on resideix, en enaltir la guitarra i la
música, no escassa, que posseeix aquest poètic instrument.

Per als que, com jo, havem proclamat constantment, i des de fa alguns anys,
amb la ploma, amb la paraula i amb concerts, les excelències de molta de la música
de guitarra, la quel es creia que no existia o era mirada despectivament, ens omple
de goig tot allò que signifiqui un pas per al camí de vindicació i popularització dels
veritables valors amb què compta el referit instrument.

L'Emili Pujol l'ha donat, i ben bo, amb la publicació d'unes obres excel·lents
del patrimoni antic de la guitarra. Formen part, les peces a què ens referim, de
la "Biblioteca de Música antiga i moderna per a guitarra", de les Edicions Max
Eschig, de París.

Heus ací els títols de les obres transcrites per En Pujol de la música xifrada:
Tres pavanes, de Lluís Milan, un dels més remarcables vihuelistes del segle

setzè que va destacar-se al seu temps per la seva vena abundosa i els seus atrevi¬
ments musicals, gairebé revolucionaris en algunes de les seves produccions.

Gaüardes, pavanes i folies, de Gaspar Sanz, guitarrista aragonès del dissetè
segle, que deixà escrites un bon nombre de composicions inspiradíssimes, d'acurada
factura, i exornades, a més, amb sentiments vivíssims de la terra.

I una Suite, de Robert de Visée, guitarrista de Lluís XIV, i que gaudí de
gran prestigi en la Cort del "Rei Sol".

Robert de Visée, o Viseo, que uns anys després de la seva mort restà poc
menys que oblidat, el començà a vindicar, a mitjans del segle passat, Napoleó Coste,
guitarrista i compositor notabilíssim, el qual, en l'edició que publicà del Mètode, de
Ferran Sor, de qui fou deixeble, inclogué algunes peces de l'esmentat Robert de
Visée, transcrites a la notació corrent, amb veritable mestria. Robert de Viseo,
podem dir, és un dels més exquisits valors clàssics de la guitarra.

La Sarabande que forma part de l'esmentada suite, es troba, també, en una obra
de Haendel. Cal fer constar que no és un plagi de Viseo aquesta coincidència,
puix aquest és d'època anterior a la de Haendel. Tampoc és de creure que Haendel

^ s'aprofités de la inspiració de ningú.
El més lògic de suposar, és que la Sarabande que ens ofereixen els dos referits

i
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músics sigui popular, i diem això, perquè Robert de Viseo recollí, en els seus llibres
de composicions per a guitarra, algunes de les danses populars més característiques
del seu temps.

La tasca realitzada per l'Emili Pujol en les edicions de les obres que acabem
de referir, és, com havem dit al començament d'aquestes ratlles, digna del més entu¬
siasta elogi.

Les Edicions Max Eschig, de París, juntament amb les obres abans esmentades,
ens ofereixen encara un bonic Nocturne per a guitarra, de Raymond Petit, peça
d'original factura que ha digitat l'Emili Pujol amb cura ben lloable.

A. ROMEA

H. Vippa-Lobos : Choros (n. 4), pour trois cors et un trombone. — Editions Max
Eschig, Paris.

Aquesta composició, com totes les que formen part de la col·lecció que l'autor
ha fet conèixer sota el títol genèric de "Choros", és construida sobre temes popu¬
lars. H. Villa-Lobos, un dels músics americans de més forta personalitat de l'hora
present, recorregué durant quatre anys el Brasil, el seu país, per tal de recollir direc¬
tament i estudiar els cants dels indis, dels quals s'ha servit en escriure les obres
esmentades, que sintetitzen, segons ell mateix anuncià, les diferents modalitats de
la música brasilenya, indiana i popular.

Choros (Núm. 4), que recentment ens ha arribat, és escrit per a tres trompes i
un trombó. És una partitura no gaire extensa, però interessantíssima tota, de cap a
cap. Cal remarcar una exquisida originalitat en la manera de construir i en la mane¬
ra de tractar els temes, admirablement disposats i combinats. Escriptura concisa i
clara, però ben substanciosa en la seva depuració estilitzada. El teixit harmònic
és saborosíssim i ric de matisos i de subtileses expressives que palesen la més afina¬
da sensibilitat de recercador. Els ritmes ferms, vigorosament accentuats, contribueixen
a donar a tota aquesta música una vida i una força de caràcter sorprenents. Música
que conserva tothora fidelment la seva particularíssima fesomia, però que arreu pot
fer-se entendre i imposar-se, perquè, ultra ésser de qualitat excel·lent, tècnicament
considerada, l'artista que l'ha concebuda té la veritable força creadora què, àdhuc a
través de particularitats de llenguatge i matisos de l'expressió, sap manifestar-se amb
la infal·lible eloqüència que és virtut dels bons músics que esdevenen universals, molts
d'ells fins sense proposar-s'ho.

H. Villa-Lobos escriu amb ardida independència, però es mostra perfectament al
corrent de les darreres aportacions dels compositors del dia. — B. S.

Michel BrënET: Dictionnaire pratique et historique de la Musique. — Librairie Ar¬
mand Colin. Paris.

Parlem un xic tard d'aquest important Diccionari que la casa Colin, de Paris,
publicà fa tres anys. Però l'exemplar no ha arribat, realment, fins ara, a les nostres
mans.

i
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Confessarem, abans que tot, que havem fullejat i després estudiat l'obra que
ens ocupa, amb extremada simpatia. I és que servem i servarem sempre el millor
record) d'altres treballs (llibres, articles de revista) que coneixíem, del propi Michel
Brenet. (Com ja és sabut, es tracta de Maria Bobillier. Michel Brenet és el nom
literari de la dita coneguda escriptora). Michel Brenet escriví, en efecte, entre altres
estudis, Histoire de la Simphonie à orchestre, depuis ses orígens jusqu' à Beethoven,
Les Concerts en France sous l'Ancien Régime, Haydn, Jean de Ockegen, etc.

Michel Brenet morí abans de terminar el Diccionari que assenyalem avui. Però
el deixà gairebé llest i A. Gastoué l'acabà. La col·laboració del conegut professor de
la Schola Cantorum és, però, modesta.

"Per llengua musical—-digué, Michel Brenet, en el seu Pròleg començat i que
la mort vingué a interrompre, — entenem la reunió dels mots del llenguatge usual
que es refereixen, de prop o de lluny, a la teoria, a la pràctica, i a la història de l'art
musical, fora, doncs, dels noms propis de persones, d'obres i de llocs. No presentem
al públic una Enciclopèdia..." Ara bé : el Diccionari de Michel Brenet és, doncs, pràctic
i històric... però mai biogràfic. El tècnic, per tant, i l'historiador hi trobaran, pres-

tament, les dades desitjades. El Diccionari que ens ocupa és relativament sintètic.
Amb tot, les matèries importants, essencials, hi són tractades de manera extensa.

Els Diccionaris (com totes les obres d'estudi, de consulta ràpida) envelleixen aviat.
Ja no cal dir, doncs, que el de Michel Brenet corretgeix errades de diccionaris ante¬
riors i omplena buits. És, en realitat, un llibre pràctic de consulta, de treball, que
recomanem als nostres músics i aficionats.

No manquen, en el Diccionari de Michel Brenet, les citacions musicals oportunes,
reproduccions d'instruments, etc.

I l'obra apareix ben presentada. — F. LI.

Swan Hënnëssy : Trois chansons celtiques. — Editions Max Eschig. Paris.

Aquestes tres cançons són titulades : La chanson du rouet, Berceuse d'Armo-
r,que i Le départ des pêcheurs. Les melodies, sobretot en les dues primeres, són molt
agradoses i de fort sabor popular, i l'autor ha sabut realçar-les encara amb acom¬
panyaments pianístics molt discrets i ben adequats al caràcter de les cançons.

Es fa remarcar en La chanson du rouet el vigor de la línia rítmica, matisada
amb particulars accentuacions que la música negra sol utilitzar també amb marcada
preferència.

En la Berceuse d'Armorique alternen un episodi molt delicat i tendre amb un
altre de mogut, graciosament ritmat i en el qual la veu és obligada a realitzar àgils
vocalitzacions i salts, d'execució un xic compromesa, però d'un bell efecte. La rela¬
ció de contrast d'aquests dos períodes és, certament, una feliç troballa.

La tercera cançó — sobre una melodia irlandesa de la col·lecció Petrie — és la
que menys ens ha plagut. La melodia no té la distinció de les altres dues i no ha
pogut excitar gaire la fantasia de l'autor de les harmonitzacions. — B. S.
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bituari
Emili Badiella i Ribas

Víctima d'una cruel enfermetat, morí a Terrassa (d'on era fill), el dia 4 del
present mes, aquest meritíssim patrici i exemplar ciutadà que tant havia estimat el
nostre renaixement choral i tan directament havia demostrat el seu fervent entusias¬
me per l'obra de I'Orfeó Català.

Franciscà de cor i d'esperit, home modest i generós, bo, optimista i cordial, va
néixer el dia que l'Església celebra la festa del Pobrissó d'Asís i morí el mateix dia
en complir els 54 anys. La seva mort fou reflexe fidel de la seva vida cristiana.

Sempre havia sentit una gran afició per l'art i per tot allò que ennobleix el viure.
De molt jove havia conreat el teatre i darrerament escrigué una obreta de molt bon
sentit^ Núvol i Sol, que fou estrenada amb èxit a Terrassa. Ell no deixava d'assistir
a totes les estrenes del nostre teatre català.

La música era també per ell un plaer vivíssim i singularment la música choral
per la seva evident valor social i humana. Presidí durant llargs anys la benemèrita
Escola Choral de Terrassa i si aquesta entitat existeix avui es déu ben bé a tot allò
que l'Emili Badiella (a. c. s.) féu per ella.

Per les festes de commemoració de les noces d'argent de I'Orfeó Català, ell
posà en mans de la comissió organitzadora un xec en blanc per a que hi fixessin la
quantitat necessària a fi que tots els orfeons de Catalunya poguessin venir a Bar¬
celona a pendre part en la grandiosa festa. Gràcies a aquest gest generós i exem¬
plar d'ell, principalment, i amb l'ajut d'altres meritíssimes personalitats, la festa pogué
celebrar-se amb la magnitud i esplendor que hom recorda. Mai no havia volgut En
Badiella que aquest acte d'ell fos conegut ni divulgat. L'Orfeó Català, en just re¬
coneixement el nomenà Soci honorari, títol que ell estimà sempre cordialment.

Era un bon i lleial patriota i ocupà el càrrec de President de la Comissió d'Ins¬
trucció Pública en l'Ajuntament de Terrassa.

La seva mort ha estat sentidíssima per tots els qui l'havien conegut i tractat.
L'enterrament constituí una grandiosa manifestació de dol com rarament s'havia vist
mai a Terrassa. Així mateix els funerals, en els quals, per a retre el postrer home¬
natge al seu soci honorari, volgué pendre-hi part I'Orfeó Català cantant la secció
de Capella, sota la direcció del mestre Millet, el Requiem de Victòria i diversos motets.

Déu hagi acollit amorós en el seu si l'ànima del nostre amic entranyable que tan
bon ús havia sabut fer del seu viure, i rebin la seva bondadosa i apenada vídua i els
seus fills i germans l'expressió ben sincera del nostre condol per aquesta tan sensible
i tan irreparable pèrdua. — J. LI.
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