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Evocacions d'art
A Joan Massià

II

Comentaris a un artices de Pere Benavent

L'arquitecte Pere Benavent acaba de publicar en El Matí, del 16 de gener
del present any, sota el títol ben suggestiu de : "La glòria i les virtuts de l'a¬
prenentatge", un article sumament penetrant del qual gairebé tots els pensa¬
ments i punts de vista poden aplicar-se a la música com als oficis manuals o
a qualsevulla activitat humana.

Comença així, Pere Benavent :
"Si esguardem el panorama de la vida del treball de la nostra època en

relació amb* els d'èpoques pretèrites, remarcarem de seguida wna diferència
aparentment banal, però que, examinada de la vora, constitueix un símptoma
de la major importància, i és la menysvàloració i gairebé bandejament de què
és objecte en ella la disciplina de l'aprenentatge.

Fora d'alguns oficis manuals on la seva supressió és impracticable, ni en
els plans d'estudis de formació, ni en les col·lectivitats professionals ni, sobre¬
tot, en l'ànima de la majoria dels que treballen, la necessitat i eficàcia d'aques¬
ta saludable disciplina no ocupa cap primer pla. I potser ben mirat és natu¬
ral que, en aquesta època la disciplina de l'aprenentatge sigm arreeonada d'u¬
na manera que no té precedents en la història del treball humà, precisament
perquè el seu esplendor requereix l'eufòria d'un rengle de virtuts avui pràc¬
ticament desuetes. L'acceptació d'aquesta disciplina suposa en primer terme
la vocació per l'ofici, que es nodreix de l'afecció generosa i del noble orgull.
I aquesta és precisament la rel de la qüestió: mentre l'ofici — i dic ofici en
el sentit més ample — no sigui més que un mitjà de lucre, no podrà abrandar
aquella afecció ni aquell orgull, i sense la veritable Vpcació, la disciplina de
l'aprenentatge, buida de sentit, esdevé insuportable."
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És ben veritat : el jove que, veritablement, té aptituds, vocació, per tot
arreu busca, des de menut, la manera d'aconseguir de manifestar a fora tot
allò que, dintre d'ell mateix, bullint el neguiteja.

En aquest moment, sovint, el jove realment dotat sembla el més revoltat
i indiscipinable dels salvatges...

Però, trobant-se, aquesta fera indomada, en front d'una cosa realment
bella, malgrat de totes les prevencions, començarà de sentir una mica de res¬
pecte.

I posada en contacte amb un vertader mestre, esdevindrà el més fervent,
el més obedient dels deixebles.

Sota la influència de la natural inexperiència, dels nefastos entrenaments
de les males companyies, i de les falses teories pertot arreu escampades que,
sovint, semblen ofegar en ell el recte sentit humà, el jove realment predesti¬
nat, el que té vocació, menysprearà tot i tots, fins el moment que trobi per fi
la revelació de l'honradesa en l'obra i en el mestre.

¿Però, com és que, ara, patim d'aquell perillós estat de coses en el qual,
com "diu molt justament Pere Benavent, gairebé és desconeguda la impres-
dible esplendor de l'aprenentatge, per falta del qual tot va esfondrant-se en
la lletgesa i la ruïna de la mala qualitat?

La culpa d'això, no la té pas el jovent.
És obra dels mals mestres, dels traficants inhumans, explotadors de la

bona fe dels inexperimentats, de la confiança dels joves, de la necessitat dels
pobres del recte sentit humà dels humils de tota classe que, instintivament,
s'abandonen als que, normalment, semblen els ben qualificats per a ben guiar.

És ben veritat que patim terriblement de la insuficiència de l'aprenen¬
tatge i que cal lluitar fermament i perseverantment per a remeiar el més aviat
i el més completament possible aquest flagell destructor. Però, per a fer-ho
profitosament, havem de ben orientar els nostres esforços.

S'ha de predicar el retorn a l'aprenentatge, evidentment, entre la joven-
tnt de manera que pugui saber ben bé la meravella que té a l'abast de les se¬
ves facultats si les nodreix i les desenvolupa ben potentment amb un bon apre¬
nentatge.

Però el predicar a la joventut és la part més fàcil de la tasca. Per això
basta un bon mestre, un mestre en tota l'accepció de lp paraula: humà, hon¬
rat, instruït, generós, competent. En contacte amb ell, gairebé no hi ha cap
necessitat de lluita. Els cors de mestre i deixebles aniran junts en la recerca
de l'ideal servit pel comú esforç.

Però, a més dels mals mestres, en els quals la insuficiència professional
no és gairebé altra cosa que conseqüència de la falta d'honradesa en la feina,
per falta d'amor i de respecte al proïsme ; a més dels mals mestres, doncs, que
no poden aixi atreure la joventut àvida de recta actuació i de visions vivifi¬
cadores i que no poden sinó contribuir a perpetuar i agreujar el funest ac-
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tuai estat de coses; a niés dels mals mestres, repetim, a qui és degut, sobre¬
tot, aquest present "sabotatge" de l'aprenentatge i de tota vertadera educació?

Els aprenents, en general, (llevat d'alguns casos excepcionals) estarien
disposats a perseverar el degut temps per a un normal aprenentatge. Però,
110 solament els mals consells dels que s'han desviat del bon camí, però més
encara les disposicions familiars fan que, a mig fer (o menys encara), es de¬
turin en l'esforç de l'aprenentatge. ¡Quantes vegades són les pròpies famílies
les que veuen en l'adolescent, només un mitjà de lucre del qual s'ha d'apro¬
fitar el més aviat possible ! ¡ Que moltes són les famílies que 110 eduquen pais
els infants en relació amb l'interès de la col·lectivitat humana, ni, àdhuc, amb
el propi interès dels mateixos infants, sinó pel profit, la vanitat o la comodi¬
tat dels pares!

Un exemple : en l'ensenyament musical, resulta molt difícil, per a no dir
del tot impossible, sovint, d'organitzar profitosament uns cursos col·lectius.
Per què? — Senzillament perquè, sovint, això ocasionaria una mica de mo¬
lèstia, d'incomoditat domèstica en les famílies.

Molta gent (encara que bastant proveïda de servei) prefereixen privar
llurs infants de cursos o bones lliçons, més aviat que tenir una momentània
pertorbació en la comoditat de llurs conveniències.

¡I no parlem pas, per ara, de la consegüent incorrecció de tracte d'aque¬
lles famílies envers els mestres!... ¡Quantes vegades els mestres — els bons
mestres — són testimonis de la recança, de la tristesa de deixebles que tenen
veritable interès en els llurs estudis, i que es troben privats, per disposicions
de llurs pares, o bé de continuar les lliçons, o bé de seguir-les amb la
regularitat necessària, o bé, fins i tot, de poder convenientment estudiar a
casa!

Doncs, s'ha de procurar, per tots els mitjans possibles, de desvetllar en
l'esperit de molts pares la urgència del retorn a la normalitat de l'aprenen¬
tatge.

No és pas el jovent d'ara, el responsable de la fatal desviació. És la ge¬
neració anterior la que no ha pas entès on aniria a parar la indiferència per
a l'obtenció de l'aptitud a "fer-ho bé"; és la generació anterior la que s'ha
deixat anar a explotar massa aviat els brots tendrívols en lloc d'esperar as-
senyadament la completa formació de l'arbre.

¡I que no es digui pas que els temps actuals fa impossible la perllon-
gació normal dels estudis de l'aprenentatge!

No es tracta d'això. El bon aprenentatge és el que, precisament, no so¬
lament porta els fruits més definitivament bells, però encara amb la més real
rapidesa de creixença.

El llarg aprenentatge no implica de cap manera la impossibilitat d'una
progressiva retribució en èl guany de la vida.

Posem per cas l'ensenyament musical; S'ha de perllongar durant molts
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anys els bons estudis per a poder esdevenir (essent prèviament ben dotat) una
competència en la matèria, un veritable mestre.

Però no es tracta pas, durant llargs anys, de tancar-se en una gàbia, sen¬
se cap iniciativa personal, sense cap pràctica immediata, exterior, de l'ofici.
Tot a l'inrevés. Passats els estudis elementals, fets amb tota la profunditat
desitjable, i tot continuant de seguir pas a pas, en deixeble fervent, amb el
mestre, el camí ascendent que s'enfila cap als cims de l'Art, el deixeble (l'a¬
prenent) no sols pot, sinó que ha de profunditzar els seus propis coneixe¬
ments per la pràctica personal de les coses que ja sap.

El deixeble, ja en període secundari dels seus estudis, ha de realitzar per
ell mateix i de començar a ensenyar a d'altres els setts propis coneixements.

Ja en període secundari dels estudis, el deixeble, tot continuant l'apre¬
nentatge, ja és un "obrer" o un dependent.

Però, ara, ell ha de començar un aprenentatge més ample encara : el de
la pràctica dirigida. Ha de poder continuar protegit per l'experiència del
mestre en els seus primers passos en la vida lliure, en la qual comença de te¬
nir responsabilitat envers el proïsme.

Tal com una joveneta mare, per la cria dels seus primers fills, necessita
l'ajut de la seva pròpia mare o d'alguna altra que tingui experiència en la
matèria.

Així, progressivament, en Y organització que cal, sense cap perjudici per
a ningú, un mestre (un vertader mestre, humà, honrat, instruït, generós, com¬
petent) pot fer meravelles d'educació, durant tots els anys necessaris per a
transmetre, en la mesura en què sigui possible, els seus propis coneixements
als seus deixebles, i per a protegir, contra les errors i equivocacions de la
inexperiència, els deixebles dels seus deixebles. D'aquesta manera desapareix
l'anihilador flagell de tota cosa fecunda: la indiferència.

Pere Benavent, en el seu bell article, continua així sobre aquest subjecte :"

Cotiseqüència de tot això és la indiferència per la qualitat de la nos¬
tra feina, perquè la passió per la qualitat suposa l'autèntica aptitud, que no¬
més és filla de l'aprenentatge, el qual perd naturalment el més noble contin¬
gut des de l'instant que el treball no representa per al treballador sinó el màxim
profit material amb el mínim esforç. Mirat així l'ofici, ¿com pot esdevenir
per a nosaltres font de l'alegria que centuplica l'esforç i el perfecciona?

"Res no em molesta més que parlar o sentir parlar del meu ofici fora
de les hores dels dies de treball, — o'iu sovint de mant treballador o profes¬
sional que espera el diumenge dolerás d'alliberar-se de la feina com d'un d'o-
gal. I per això l'home, en comptes de veure en el seu company de treball un
col·laborador, no hi veu sinó un competidor, i encara si el suporta és no¬
més perquè amb la seva adhesió sense afecte podrà més fàcihnènt satisfer les
seves ambicions: per això també de la vida col·lectiva, dels oficis i de les
professions, n'ha fugit l'alegria vivificant de la companyonia."
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Té raó, Pere Benavent.
Desgraciadament, aquell trist esperit de competició i aquella estranya

molèstia en haver de parlar de coses pròpies de la seva activitat professional,
fora dels moments d'obligació de la feina, no es manifesten pas exclusiva¬
ment en els oficis manuals... Si així fos, seria només mig mal, perquè,—
(encara que en tota classe d'activitats pugui interessar-se veritablement un
esperit atent) — hom podria advocar en la necessitat de fruir d'un esplai
completament diferent, més nodridor de les facultats espirituals de l'home.

Però no és d'això que es tracta : àdhuc en les més pures activitats artís¬
tiques va causant cada any més estralls aquell funest esperit, en la qualitat
de la realització, en l'aptitud i en l'estat moral de molts dels homes que es
passen la vida en contacte amb la bellesa sense assaborir-ne la seva delectació.

Per exemple, ¿quin penible espectacle, en moltes ocasions, pot oferir un
assaig d'orquestra! (Amb molt de goig he de dir que, gràôies a Déu, la pe¬
nosa visió que, ara, vaig a evocar, no correspon de cap manera a la nostra
Barcelona, sinó a ciutats com París, per exemple. Els músics d'orquestra, ací,
tenen una lloable dignitat professional. La bona voluntat i l'interès artístic
que palesen en els assaigs fan sovint l'adinirctció de molts artistes — {.éntre
els quals em plau situar-me) — que han tingut la possibilitat d'apreciar la di¬
ferència de costums en els assaigs d'orquestra, diferència tota a honor de ¿4?
agrupacions professionals barcelonines entre les quals puc citar, com exem¬
ple, l'Orquestra Pau Casals).

S'hi està tocant obra de perenne bellesa o, almenys, d'interès d'actualitat.
Amb aquella obra, el pensament, el somni, el cor de l'artista que va con-

cebre-la amb gran amor estan confiats al conjunt de professors de l'orquestra.
De la comprensió, de la bona voluntat i consciència humana, així com de

l'aptitud professional d'aquells professors dependrà, forçosament, pels oients,
demà, la resplendor o l'ofegament de l'obra, la comunicació benefactora del
seu efecte vivificant o, al contrari, la pèrdua d'aquella vida que d'fella hau¬
ria d'irradiar...

Tot això serà conseqüència del bon o mal equilibri del conjunt, de l'a¬
propiació més o menys exacta de cada detall en el seu propi pla i de la qua¬
litat de la realització personal de cadascú.

Tot depèn, doncs, de la precisió amb la qual cadascú, ara, es penetra de
tot allò que li pertoca de fer en aquella múltiple unitat de l'orquestra que
embolcalla tots els éssers en les seves ones d'embriaguesa vivificadora i me¬
ravellosa... . |;

¡Per a un artista, per a un músic nat i conscient, quina voluptat, un as¬
saig d'orquestra! Són unes hores durant les quals l'artista no es recorda ni
de la tam ni de l'esgotament, ni del fred de la nit ni del desert de la llar, ni
de la ingratitud d'ahir, de l'opressió d'avui o del temor de demà...

¡I és precisament en aquell ambient de divinal embriaguesa que han de
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viure gairebé quotidianament els professors de l'orquestra! ¡Quina felicitat,
aquesta vida! — pensarà instintivament l'artista.

Ai las! Aquella atmosfera d'ensomni, per a la majoria dels professio¬
nals de la música, és gairebé semblant a la d'una presó de la qual ja voldrien
fugir abans d'entrar-hi...

La tasca de bellesa que han de fer-hi els sembla tan pesada com la feina
d'un picapedrer en la carretera de pols i de flama...

Aquells privilegiats professors que tenen per a tasca de delectar-se amb
les delícies dels sons, d'entusiasmar-se, d'embadalir-se amb visions de mera¬

vella, han esdevingut, massa sovint, uns desgraciats, els quals només miren,
en els assaigs, d'estalviar els necessaris gestos d'execució instrumental i de
disposar que l'aplec musical no ultrapassi de cap minut l'hora reglamentària
de "plegar".

Poc els importa si la realització de l'obra estarà a punt per al concert !
Sense parlar, per ara, del funest costum que existeix en molts llocs de

tenir d'altres instrumentistes per a assajar que per a l'execució del concert,
realment és incomprensible l'obsessió de molts professors d'orquestra de re¬
gatejar l'esforç mental i físic de la realització instrumental en els assaigs per
la pèssima raó que el temps, en aquell moment, és menys cotitzat que per al
concert.

¡Oue pocs són els que pensen en la Música entre aquella pobra gent ano¬
menada músics! En lloc de tenir recança en veure arribar l'hora d'apartar-se
de l'encís artístic d'un assaig, ells donen, tot al contrari, senyals de nervio-
sisme perquè dura alguns minuts massa, fan soroll de peus fregant a terra i,
àdhuc, se'n van abans mateix de l'acabament de l'obra, si l'estudi d'aquesta,
malauradament, ha ultrapassat d'un instant l'hora sindical de l'abandó de la
feina.

¡Trist, trist espectacle, en veritat! Trist, perquè no és possible fer tasca
artística d'aquella manera. L'Art, tot amor és. No es pot avenir amb tracte
d'indiferència i d'odi. Trist, perquè la humanitat és absent d'aquells proce¬
diments d'hostilitat i d'incomprensió. Trist, perquè si l'obra, l'artista i el pú¬
blic han de patir pel fet d'insuficiència de qualitat de la realització, també,
per la incomprensió de la llur tasca, pateixen els desgraciats "assalariats" en¬
cadenats a una feina que semblen avorrir i que, en definitiva, hauria d'ésser1
un dels més dolços consols de tota vida, per penosa que fos.

* * *

En realitat, tot això, ans que tot, és fruit de mala educació.
Els músics que han rebut una educació realment humana i artística, tot

i formant part de sindicats, saben fruir dels moments d'art que han de viure;
saben treballar amb consciència i dignitat.
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No s'ha, doncs, de culpar d'aquest estat de coses les organitzacions dites
''socials", encara que s'hagi de treballar per a millorar-les, en tots con¬
ceptes.

No, la inhumanitat, l'inhumanisme, és a dir, la incomprensió humana
i artística no són pas deguts a les tarifes imposades pels sindicats, però sí
que en tenen la culpa, en molts casos, la indiferència, la poca consciència, la
falta de direcció dels mals mestres o, almenys, la insuficiència de dots apos¬
tòlics i d'aptituds de professionals sense vertadera vocació.

Si d'allò que diem voleu tenir prova palesa, basta documentar-se amb
la fruïció del bellíssim espectacle d'un assaig de I'Orlkó Català o d'alguns
dels seus seguidors, de la Schola Cantorum de París o d'altres agrupacions
per l'estil.

Consulteu també els deixebles dels abnegats mestres verament dotats,
verament apostòlics de casa nostra o de qualsevol país del món, en els nos¬
tres dies com en èpoques pretèrites.

Pertot arreu en aquests nuclis veureu resplendir el més pur entusiasme
en el treball amarat de fervor.

Fora, doncs, el pessimisme !
Però cridem a l'ajut, sí, la més noble i perseverant energia.
Hem de treballar a augmentar tot el bo ja existent.
Hem de procurar escampar cada dia més els seus benefactors efectes.
Falta un nombre més crescut de bons mestres, perquè pertot arreu 011

es troba un vertader mestre, humà, honrat, instruït, generós, competent, po¬
deu estar segurs de trobar-hi un nucli de deixebles, d'aprenents, d'obrers, etc.,
que per la qualitat de llur treball, per la noblesa de la llur actuació, per l'en-
tusiasme perseverant que porten en la vida, testimonien fidelment el bon
nodriment que han rebut.

Kn la nostra època en la qual, com tan justament ho indica Pere Bena¬
vent, una de les característiques de la davallada humana en regressió cap
a la barbàrie és, precisament, el menyspreu de la disciplina de l'aprenentatge
per la indiferència per la qualitat del treball, no devem, de cap manera,
perdre coratge ni confiança perquè, en realitat, la majoria del jovent (llevat
d'excepcions que han de disminuir, més tard, amb una millor educació) és
tan entusiasta i assedegat de veritable saber com les bones generacions de les
belles èpoques passades.

* * *

Com és natural, la joventut se sent especialment atreta per les coses
més recentment practicades (aviació, ràdio, discos, cinemes, etc.), sense par¬
lar dels esports, massa negügits durant unes èpoques anteriors i que, ara,
tornen a entusiasmar les multituds.

F,n tot això no hi lia res que 110 sigui normal i benefactor. Cap cosa,
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en si mateixa, no és dolenta ni desordenada. És la manera d'utilitzar-la que
l'adapta a bones o a males finalitats.

El gust per a les mecàniques no pot destorbar en el cultiu de les coses
humanes perquè, en definitiva, és l'home que és la més perfecta màquina
que ell mateix pugui contemplar.

I per a produir i governar les màquines, es necessiten l'esperit i la me¬
cànica humana.

I la màquina, necessitant de subjectar-se a les lleis físiques, així mateix
exigeix una disciplina natural.

Tot això, doncs, així com la cultura física més intensa, pot admirable¬
ment conviure amb l'afició a la intel·lectualitat, la pràctica de la moralitat, la
floració de les ciències, de les arts, etc.

La cultura antiga és un autèntic testimoni d'aquesta realitat.
L'essencial, precisament, en la tasca educativa d'avui, és de no presen¬

tar com a irreconciliables enemics el cos i l'esperit, la contemplació i l'acti¬
vitat, germanes criatures de Déu.

Els educadors intel·lectuals no hem de menysprear la cultura física. No
hem de presentar els esports o les activitats mecàniques com antagonistes
de l'estètica, de l'espiritualitat.

Tot a. l'inrevés.
Pere Benavent diu molt bé que : "per a defugir aquesta disciplina de

l'aprenentatge que, com totes les disciplines, suposa humilitat i set de per¬
fecció, l'home de la nostra època ha inventat que només es nodria de les ru¬
tines i preocupacions del passat".

Això és fruit de la insuficiència moral i professional dels mals mestres.
Lian defugit, ells, de continuar d'estudiar i d'aprendre.
Els mals mestres foren mals aprenents.
Havent defugit, en la joventut, la noble disciplina vivificadora, han

arribat a l'edat de maduresa corporal amb unes facultats espirituals gairebé
incultes, bastant petrificades, sense preparació suficient, sense afany d'estu¬
diar per si mateixos, pel noble daler de més saber.

Del mal aprenentatge de la llur joventut, només s'han recordat d'algu¬
nes fórmules deslligades de connexió amb l'adaptació incessant de la vida,
en les sempre noves modalitats d'activitats.

D'aquesta manera, aquelles fórmules formulàries han resultat realment
buides d'eficàcia professional personal i educativa.

Els mals mestres, mals aprenents, que malament van aprendre en la
joventut per falta de consciència i de vocació, ara, posats a fer de mestre,
no poden veritablement ésser-ho.

Exploten la joventut; exploten l'organització socialf exploten la con¬
fiança, el treball dels altres. Continuen estalviant-se personalment l'esforç,



Butlletí de l'Orfeó Català 137

ta! com ja van fer en el llur temps d'aprenentatge, tot perseguint una fina¬
litat més o menys lleial de lucre.

Així el jovent, àvid de realitat i de vicia, ha sentit instintiva normal
repulsió i menyspreu per a aquelles velles mecàniques inadaptades, aquells
distribuïdors de fórmules fetes, que volen usurpar la dignitat i l'autoritat
dels veritables mestres, llavors que ells mateixos menyspreen la qualitat fo¬
namental de tot art, de tota ciència, de tot ensenyament, de tota vida : la
propietat intrínseca de descobriment o d'adaptació vital que, precisament,
constitueix tot veritable mestratge.

Donem per cas uns exemples musicals d'això :
Si a la nostra època, per exemple, un professor de música amb preten¬

sions de mestre no entén quin profit artístic hom pot aconseguir amb mè¬
todes instrumentals adaptats al mecanisme actual dels instruments; si no
fa cas de les realitats fisiològiques i psicològiques humanes (generals a l'es-
pècie humana i particulars dels deixebles); si 110 s'interessa per les noves
modalitats harmòniques i estructurals; si rebutja sistemàticament allò que
s'anomena "música mecànica", sense adonar-se que les reproduccions per
discos o per ràdio exigeixen primerament una vivent execució d'artistes en
carn, sang i ànima, que poden ésser, en realitat, tan grans artistes com vul¬
guin i puguin; si no s'adona que, també, l'Art veritable pot i deu aprofitar-
se de les reproduccions i mitjans d'ensenyament dels cinemes, de les gramo¬
les i de la ràdio; si pensa en un antagonisme irreductible entre l'Art, l'intel-
lectualitat, els esports, els autos, els avions, etc., sense veure tota aquesta
activitat, ell primer, amb ulls d'artista, d'home i d'educador, ¿com voleu que
el jovent no senti repugnància en acatar una disciplina rutinària que no és
res més que fórmules sense vida?

Així, el mecànic ensenyament de tal professional, que res no fa per a
aprofitar-se dels fruits sucosos, deguts als esforços de cercadors d'ideal vi¬
vent, no pot contrarestar les desviacions comercials, sovint amorals, antihu-
manes, de l'explotació industrial deixada a mans de gent poc escrupolosa i
mancada d'enlairament vital.

¡Tantes coses, Déu meu!, tantes belles coses hi ha per fer, amb els
moderns instruments, els moderns mitjans d'expressió i d'activitat, en el
camp de la Música, en el camp de l'Art, en el camp de la vida!

Tantes coses!... les quals fetes per artistes i homes honrats, lluny de
perjudicar les coses ja existents (les que són bones, les que són perennes) no
fan altra cosa que procurar-los una nova fecunditat, assegurar-los una per¬
sistent perennitat, en lloc que la vanitosa i estulta tossuderia de negar sis¬
temàticament tot allò vital en el que és nou, només pot aconseguir d'enrunar la
riquesa general del patrimoni artístic i humà llegat pels segles i creixent
sempre amb el temps.
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S'ha d'anar molt amb compte abans de parlar d'esperit revolucionari !
Tot veritable artista (el qual, necessàriament, porta evolució en la tra¬

dició), comença per tenir en ell, abans de la seva pròpia maduresa per ex¬
periència pròpia, un ferment dit "revolucionari"...

Mestres, vertaders Mestres, no desconfieu ! A l'inrevés, alegreu-vos !
Heus ací un jove que porta gèrmens de vida en l'àrea de la tradició

per a continuar d'enriquir-la. >
Obriu ben amples els vostres braços, el vostre cor, a aquest jove cer¬

cador.

Ajudeu-lo a aconseguir d'instaurar fructuosament allò que busca.
Vosaltres, Mestres, com avis experimentats, rics dels tresors que els

passats revolucionaris van portar al món (aquells tresors evolucionistes que
han esdevingut el classicisme ben entès), ensenyeu mestrívolament, paternal¬
ment, germanívolament a aquest bon jovent d'ara i de sempre, que té pruïja
de vida i que, portant en si un ideal ben viu, el foc sagrat dipositat per
l'Esperit, podrà també, ell, perllongar el fecund llinatge i, també, esdevenir
bon mestre, mestre gloriós, mestre ben factor, mestre estimat ara i sempre.

Les revolucions destructores, en realitat gosaré dir que són els mals
mestres, els mals pares, els mals amos que les fan.

Ara més que mai, amb entusiasta abnegació, amb fecunda generositat,
amb lluminosa serenitat, a l'obra, tots els que estimem el tresor sagrat de la
Bellesa, de la Bondat, de la Veritat, és a dir, la Vida sense deficiència i sen¬
se limitació.

Més que mai, ensenyem, és a dir, estudiem, aprenguem, fraternitzem,
donem.

Ja que, si les valors vitals perillen d'aflíiixar-se perquè es va perdent
la vivificant, la imprescindible idisciplina de l'aprenentatge, és perquè els
mestres deixen d'ésser allò que ha d'ésser un mestre en tota la seva exis¬
tència: el més humilíssim, abrandat, humaníssim, mestrívol dels Aprenents.

Bpanca SELVA

<
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Edició autèntica de les obres
de Frederic Chopin

Ja parlàrem, fa poc, des d'aquestes mateixes pàgines (1), de l'Edició
autèntica de les obres de Frederic Chopin que lia publicat la casa editorial
The Oxford University Press, de Londres, i que lia dirigit (com ja es digué),
Eduard Gauche, president de la Societat Frederic Chopin, de París, i autor
(com ja és sabut) de Frédéric Chopin, sa vie et ses œuvres, i de Dans le sou¬
venir de Frédéric Chopin. En escriure el nostre primer article, havíem rebut
les següents obres de la nova edició: Valsos, Nocturns, Preludis. Ara hem
rebut (adreçades a Revista Musical Catalana), les produccions que man¬
caven. The Oxford University Press ens ha tramès, doncs, onze Opuscles
contenint les Poloneses, els Scherzos i Fantaisie, les Sonates, Morceaux de
Concert (Là ci darem la mano. de l'òpera Don Joan, Fantaisie sur des airs
Polonais, Krakowiak, Grande Polonaise précédée d'un Andante Spianato),
Berceuse, Barcarolle, Bolero. Tarantella, Allegro de Concert, Variations
brillantes, Variations (obra postuma) Marche funèbre (obra postuma — dues
versions), Trois Écossaises, Mazurkas, Etudes, Rondeaux, Rondeau pour deux
pianos, Concertos.

Llegits els opuscles ja indicats, sentim haver de formular una queixa,
E11 publicar de bell nou les obres de Chopin, es tractava de crear una edició
autèntica, definitiva. Així ho recordava, oportunament, en el Prefaci que en¬
capçala l'edició que ens ocupa, el ja esmentat Eduard GancRe. Però heus ací
que en alguns dels opuscles de la novella edició, hi ha errades. En l'opuscle
dels Scherzos i de la Fantaisie, l'editor n'assenyala i en corregeix 7. en la
col·lecció d'Estudis, 7, en l'aplec de Mazurkas, 4, en les Poloneses, 4, en les
Ballades i Impromptus, 5, etc. Això suposa una certa precipitació, impròpia,
en veritat, d'una edició que vol ésser autèntica i que prêté, precisament, corre¬
gir les errades dels anteriors gravadors i dels revisors.

Feta aquesta observació, confessarem amb gust (una vegada més) que
l'edició que comentem és ben gravada, ben presentada. I apareix enriquida
amb bells gravats : retrat, poc conegut, clé Chopin. Déclaration' de Jane-Wil-
helmina Stirling, marbre de Clesinger, (Frédéric Chopin sur son lit de mort)
dibuix de Delacroix, mà de Chopin (mà seca, lamentable, de tuberculós), co¬
mençament del manuscrit de la Berceuse.

(r) Novembre 1933.
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Comparada l'edició que ha dirigit Ganche amb l'edició de les obres de
Chopin que publicà la casa Breitkopf i Hàrtel, revisada per Carl Reinecke,
hem comprovat el que ja sabíem : que l'edició de Breitkopf és bona. Amb
tot, Ganche assenyala correccions, versions noves de Chopin, etc. Ganche pu¬
blica, per exemple, el primer clels 3 Estudis que Chopin escriví per al Métho¬
de des Méthodes, de Moscheles i Fétis i en una nota ens diu: "La composició
manuscrita d'aquest estudi és aquí exactament restituïda". E11 el Prefaci de
la nova edició, Ganche havia ja escrit, a propòsit de l'estudi de Chopin ciel
qual parlem: "Considereu les insípides rectificacions infligides a l'estudi en
fa menor (primer dels Tres nous Estudis) perquè pogués ésser acceptat en
el Mètode dels Mètodes, de Moscheles i Fétis." I afegeix: "Ningú, després,
no tingué la pensada de publicar novament la composició del manuscrit, ou es
troben esplèndides particularitats d'escriptura, anunciant, igualant, els proce¬
diments realitzats durant el segle vintè." I heus ací, doncs, l'estudi restituït.
Cal agrair, certament, la gesta d'Eduard Ganche.

Cotejant la versió que publica ara Ganche del primer dels Tres nous Es¬
tudis de Chopin, amb la nostra edició Breitkopf, hi trobem diferències. As¬
senyalarem les que ens semblen més importants.

Compàs 17 i 3 següents :

Edició

Breitkopf ; pâti Versió

de Chopin : pÉÉüi
La primera de les esmentades versions és innegablement més sage. Pre¬

ferim la versió de Chopin.
Compàs 33 i 3 següents :

Edició

Breitkopf :

Versió
autèntica :

Preferim també la versió autèntica.
Compàs 46 :

Edició

Breitkopf :

Versió

de Chopin:

Compàs 54 :

Edició

Breitkopf :

Versió

autèntica :
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Com queda vist, la versió de l'editor Breitkopf és generalment més sage,
més prudent (és, però, també menys personal). Ens trobem en front de cor¬
reccions de professor. De professor assenyat !

En el compàs 28 del Largo de la Sonata op. 58 trobem també una cu¬
riosa correcció de Chopin. El la del segon acord de l'esmentat compàs apa¬
reix diesi. I diu Ganche en una nota: "Un sostingut escrit amb llapis per
C'hopin davant el la en la nostra edició original. Així Chopin indicava ex¬
pressament que volia el la sostingut."

Habituats a la ben normal séptima de l'edició Breitkopf, confessarem
que la correcció de Chopin ens sobtà. Però afegirem ara que polsat sense du¬
resa, amb suavitat, el diesi de Chopin es torna prestament saborós.

Més correccions :

Al Finale de la Sonata op. 35, Ganche assenya¬
la 2 compassos sobrers (compassos 47 i 48) que no
existeixen en l'edició original. A més, el darrer tre-
set del compàs 51 (de l'edició Breitkopf) queda així
corregit :

Podríem continuar comentant altres correccions. Però preferim repetir
el que ja diguérem en el nostre anterior article dedicat a l'edició autèntica d,e
les obres de Chopin, que publica The Oxford University Press: que l'esmen¬
tada edició és i serà ja sempre una bella i fins indispensable edició de con¬
sulta.

Un mot encara a propòsit de les digitacions de Chopin.
Ja diguérem també, en el nostre primer article, que les digitacions de la

nova edició que ha dirigit Ganche, són totes de Chopin. Això avalora, certa¬
ment, l'esmentada edició. Però no totes les obres són digitades. Són digitats
alguns Estudis (o passatges), passatges de la Berceuse, dels Impromptus op.
29 i op. 36, d'algunes Mazurkas, etc. I ja no cal dir que les digitacions de
Chopin palesen traça, astúcia, i són per damunt de tot fàcils, naturals. Amb
tot, algun cop (i ben excepcionalment — descuits, sens dubte), la digitació de
Chopin pot ésser millorada.

F. LLIURAT
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Revista de Revistes

Entre les poques revistes musicals espanyoles que tenen ambicions serioses i
àdhuc científiques, una de les més joves, "Musicografía", publicació mensual de
1"'Instituto-Escuela de Música", de Monóvar (Alacant), mereix un interès perma¬
nent. En el seu número d'abril, al costat d'un interessant article històric sobre la
música militar i d'altres, deguts a Ics plomes de J. Subirá i d'A. Ribera, trobem un
important editorial sobre "Las subvenciones musicales del Estado". Entre altres ob¬
jeccions, hom es pregunta "cómo era posible que formaran parte de la Junta los
directores de algunas orquestas que habrían de obtener la subvención" i es demana
una unificació del sistema vigent en la concessió de les subvencions.

En la part bibliogràfica del mateix número trobem una rescensió d'uns discos
"Regal" que ha desvetllat tota la nostra atenció i que diu: "El maestro Pujol es
uno de los compositores más distinguidos de la escuela catalana. Su actividad musi¬
cal es extraordinaria y su labor como compositor es sumamente estimable, demos¬
trando ser un músico de temple, de raza, que siente la música al través del am¬
biente popular catalán. La originalísima suite catalana Pirenaiques, escrita para ser
interpretada por tres coblas reunidas, es una de las obras que más notablemente se
distingue entre la vasta producción del maestro Pujol. Creación magnífica, pletórica
de vida, en la cual se observa el admirable espíritu de este artista distinguido. La
impresión de la obra ha sido hecha por las Coblas Barcelona, Principal del Vallés y
de Bages, bajo la dirección conjunta del propio autor." Els discos en qüestió són
"Pirenenques".—'Impressions d'estiu, Francesc Pujol. — Discos Regal Dk 8315
a 17.

Les revistes musicals alemanyes es preocupen actualment de la urgent qüestió de
la reorganització de la vida musical d'acord amb l'esperit del nou règim polític.
"Melós", publicació mensual de la Casa Schott, de Magúncia, ha donat en els seus
darrers números una instructiva vista de conjunt de la profunda transformació esde¬
vinguda en el camp de la música. "Poble i cultura musical", "La música en l'Estat
corporatiu". "I,'educació musical en el nou Estat", heus ací els temes principals que
es troben actualment a Alemanya en el primer pla de l'interès general. L'objectiu de
tota activitat musical ha de consistir en la realització d'una cultura musical que no és
pas domini d'una classe social sinó de tot el poble. "Cal realitzar l'ideal de Richard
Wagner i la missió dels nacional-socialistes serà la de treballar perquè arribi ben aviat
el dia en què la nostra música alemanya sigui propietat de tot el nostre poble."

Com a mitjà decisiu per a aconseguir aquest objectiu, es preconitza el cant, na¬
turalment el cant col·lectiu. "És per a nosaltres un fet decisiu que pi nostre poble ha
començat a cantar de nou. però no pas partint del nivell ideal de la música artística,
sinó del nivell realista del combat polític."
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En l'excel·lent revista bilingüe, la "Gazette Musicale Suisse", trobem un esperit
més pacífic i més interessat per a les qüestions purament musicals. Aquesta gaseta
s'ocupa, al costat d'una vasta informació sobre les dates i els esdeveniments de la vida
musical i sobretot orfeonista de Suïssa, de la música moderna amb una alta ambició cien¬
tífica. A través dels números 1-6 (gener-març) hem trobat un profund estudi d'Erich
Schmid sobre els quartets de Schònberg i una altra sèrie d'articles sobre "La sonata
romàntica com a problema de la forma", de Kurt Westphal, un dels millors historiò¬
grafs de la música moderna. En el darrer número (març), Ernest Krenek, un dels
compositors més interessants de la jove escola vienesa, a propòsit d'un estudi sobre
la seva nova òpera Carles V, ens dóna preciosos detalls sobre la seva tècnica de
composició a "dotze sons" que Arnold Schònberg ha inaugurat en la música moderna.
"La idea fonamental del "sistema a dotze sons" consisteix en el fet que si el mate-
íial dels sons ha de fugir de tota fixació tonal, cap dels dotze sons que estan a la nos¬
tra disposició 110 pot tenir cap preponderància sobre l'altre. Això pot aconseguir-se
fàcilment procurant que cada so no es repeteixi abans que els altres onze no s'hagin
presentat. Si s'empra aquest principi en una composició, cal romandre en el mateix
l'ordre dels sons que s'ha escollit al començament. Car, si es variés, hi ha el perill que
els sons es repeteixin abans que els altres onze hagin estat utilitzats. En aquest ordre
dels dotze sons consisteix la "sèrie" sobre la qual està construïda la peça musical res¬

pectiva". Aquesta sèrie de sons no té ni el caràcter d'una escala en l'esperit del sistema
tonal ni els seus sons no tenen el caràcter d'intervals ni representen un tema musical.
"La tècnica de les "sèries" no és, doncs, un sistema sinó'únicament un mitjà subsidiari
del treball." Per al moment, la sèrie no té altra funció que la de donar a una construc¬
ció musical que no es basa sobre la tonalitat, un sentit constructiu i un lligam interior.
Aquesta nova "organització del material dels sons" parteix, doncs, d'una "cèl·lula originà¬
ria" i troba la seva perfecció en la forma de la variació. En conseqüència, no pot ésser,
ni àdhuc per als propis adeptes d'aquest mètode, l'únic mètode de composició del nostre
temps, sinó simplement un dels diversos camins possibles. Ës ben necessari conèixer
aquest detall que els més fervents sohônbergians sovint no volen admetre.

El darrer fascicle (gener-març) del butlletí de la Societat Internacional de Mu¬
sicologia "Acta Musicològica", conté, entre altres, dos articles d'interès folklòric : l'aca¬
bament de l'estudi comparatiu (en llengua anglesa) d'Idelsohn sobre els sorprenents pa¬
ral·lels entre la vella cançó popular de França i les cançons jueves i una "Impressió so¬
bre la música inca", d'André Sas (en llengua francesa).

El valuós fascicle de març de la "Musical Times" comença amb un article sobre
la darrera obra de "VVagner. Es tracta de tres "Eanfaren" per a trompetes militars i
tambors de cavall, escrita pel mestre de Bayreuth en els darrers anys de la seva vida
i dedicats a un regiment reial de cavalleria lleugera.

Otto MAYER
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■■ AUDICIÓ D'OBRES DE JOAN SEBASTIÀ BACH

(21 març 1934)

La direcció del setè concert del present curs de l'Associació de Música ela ca¬
mera fou confiada al mestre Lluís Millet. I el director de la nostra entitat dedicà
tot el programa a Joan Sebastià Bach. Ultra la ja coneguda cantata: Desperteu, diu
la veu forta, per a chor, orquestra, orgue, soprano, tenor i baix, el mestre Millet
ofrenà dues primeres audicions: la Cantata núm. 161, Vina, dolça hora de la mort,
per a chor, orquestra, orgue, contralt i tenor, i la Cantata núm. 50, Doncs la salut i
el vigor i l'imperi i el poder. Dirigí, a més, fragments de la Passió segons Sant Ma¬
teu. Com queda vist, el programa era importantíssim.

Parlant de Les Cantates religioses de Joan Sebastià Bach en un treball que apa¬
regué al programa de la sessió que comentem, el mestre Francesc Pujol digué el se-
... ■ ' írfï-t

guent:
"Hi ha qui diu que les cent noranta Cantates religioses de Bach que han arribat

fins a nosaltres, són la meitat de les que produí el cantor de Sant Tomàs de Leipzig.
Hi ha també qui suposa que les Cantates perdudes són més de la meitat. Albert
Schweitzer, però, que ha estudiat bé la qüestió, diu que en totalitat Bach escriví cinc
cicles de Cantates per al servei religiós ; cada cicle, que comprèn les Cantates per al
servei de tot un any, estava format a Sant Tomàs de Leipzig per cinquanta nou
Cantates, de manera que la totalitat de les que Bach compongué seria de dues centes
noranta cinc. Sembla, doncs, que les Cantates extraviades per negligència de Wilhelm
Friedmann, un dels fills de Bach al qual escaigueren en herència, són, només, un
centenar."

Afegí amb raó:
"Si de tota l'enorme producció de Bach 110 n'hagués quedat més que les cent no¬

ranta cinc Cantates religioses actualment conegudes, 110 per això disminuiria la gran¬
desa de la personalitat del que hom pot qualificar, sens dubtes ni reserves, del més gran
entre els grans músics. E11 les Cantates religioses apareixen acusats amb el més viu
relleu tots els caires i tots els aspectes, espirituals i gairebé diríem físics, d'aquella
personalitat. Tota la gama del sentiment humà en relació amb la divinitat, tots els
matisos de la inspiració poèticomusical, totes les manifestacions del talent bellament
equilibrat d'una naturalesa sana i robusta, tota la plenitud d'una ciència i d'una tèc¬
nica incomparables, totes aquestes qualitats apareixen radiants de llum del geni a
cada pàgina, a cada ratlla de les Cantates religioses. Les tres que .figuren en el present
programa, tan diverses de caràcter, tan sublims d'inspiració, tan magnífiques de realit¬
zació, en són la millor demostració."
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I parlant ja concretament de la Cantata núm. 161, el subdirector de I'OrFëô Ca¬
talà traduí, oportunament, quelcom del que n'ha dit Albert Schweitzer :

"Aquest home robust i sà, — escriví, doncs, l'autor de Joan Sebastià Bach, el mú¬
sic poeta — que vivia voltat de l'afecció d'una gran família, aquest home que era
l'energia i l'activitat personificades, que, oi més, tenia un gust pronunciat per allò
francament burlesc, sentia, en el fons de la seva ànima, el desig intens, l'enyorança
del repòs etern. Coneixia la nostàlgia de la mort, com jamai ésser humà no la co¬
negué. Jamai, també, aquesta nostalgia de la mort no ha estat traduïda en música
d'una manera més corprenedora. En la mort, Bach festeja l'alliberadora suprema i
descriu, en admirables berceuses espirituals, la calma que envaeix la seva ànima a
aquest pensament; o bé encara, la seva felicitat es tradueix en temes joiosos i
exuberants, d'una alegria sobrenatural. Hom sent que la seva ànima entera canta
en aquesta música i que el creient l'ha escrita en una mena d'exaltació. Així desit¬
jada, així esperada, la mort no el sorprengué. Al moment suprem, el seu rostre
degué il·luminar-se d'aquest somriure sobrenatural que hom descobreix en algunes
de les seves Cantates com la 161."

Analitzant destrament la Cantata de la qual parlem, escriu també el mestre
Pujol :

"És iniciada aquesta per una ària de contralt d'una suavitat angèlica; la dolça
hora de la mort és demanada humilment però amb insistència inlassable, que subrat¬
llen d'un prec r.o menys insistent dues flautes amb ritme obstinat.

Segueix un recitatiu de tenor en el qual l'ansiosa espera de la mort és accen¬
tuada pel record de les malvestats del món, comparades amb les delícies de la llum
eterna.

A continuació del recitatiu, el tenor canta una ària intensificant la vehemència
de la fal·lera de la mort amb accents tan aviat tendres i suplicants com dramàtics i
pressosos.

En el núm. IV torna a cantar la veu de contralt en un recitatiu gairebé arioso.
acompanyat per les flautes, l'orquestra de corda i el continu, acomiadant-se del món
per a trobar el dolç desmai de la mort en braços de Jesús. La força dramàtica de l'as¬
piració a la mort arriba al punt àlgid en aquest magnífic recitatiu, en el qual tots els
conceptes, tots els mots significatius són subratllats, són enlairats i sublimats per l'ex'-
pressió musical amb una veritat punyent.

Després d'aquesta apassionada requesta per la deslliurança suprema, apareix, com
una veritable anticipació de la célica gaubança, una d'aquelles berceuses de la mort
que esmenta Schweitzer. Tornen les dues flautes amb el mateix dibuix obstinat del co¬
mençament, que alterna ara amb altres figuracions també insistents però més ràpides,
mentre el chor va descabdellant les estrofes de la berceuse d'una dolcesa imponderable,
d'una expressió ultraterrena que commou fins a les llàgrimes, d'una unció i un fervor
tan purs que transporten l'esperit.

I clou aquesta meravellosa Cantata el choral de consuetud, en el qual és encara
intensificada l'expressió d'èxtasi del chor anterior, i que fineix amb una cadència sus¬
pensiva que és una prodigiosa traducció musical de la interrogació del darrer vers.
El tema d'aquest choral és un dels que Bach empra amb molta freqüència, especial¬
ment en la Passió segons Sant Mateu. Cada vegada, però, troba la manera de variar-
ne l'aspecte, i aquí el presenta amb una harmonització i un agençament de les veus



146 Revista Musical Catalana

que és una pura meravella. La intervenció de les flautes cantant per damunt de les
veus li dóna una dolça lluminositat que acaba de contribuir a la impressió d'ensomni."

La cantata núm. 161 és, realment, impressionant. I mai la dolçor cristiana de
la mort no ha estat cantada amb més dignitat ni més elevació que com ho fa Bach en
l'esmentada genial creació.

I ocupant-se de la Cantata núm. 50, diu Francesc Pujol:
"En la Cantata núm. 50, el mestre tradueix un curt verset de l'Apocalipsi que

parla de l'adveniment de la potència de Déu i del triomf sobre Satan.
És constituïda aquesta Cantata només que per un gran choral a vuit veus dividi¬

des en dos chors i en forma de doble fuga, amb acompanyament d'orquestra, la qual
aporta elements propis en el desenrotllament, especialment amb les soneries de les trom¬
petes i dels oboès, de caràcter heroicament combatiu. La tessitura de la primera trom¬
peta obliga a emprar un instrument especial, construït en la tonalitat de re, amb el qual
amb prou feines és possible d'assolir els sons extremadament aguts que Bach escriví.
Cal remarcar la intervenció de les timbales, de les quals usà Bach poquíssim en la seva
enorme producció.

El gran doble chor fugat reposa sobre un tema de notes repetides i salts ascendents,
que tradueix una marxa o un pas d'una gran fermesa i decisió, un progrés continuat,
una potència irresistible ; aquest tema, que podríem qualificar de la força s'encadena sense
interrupció amb un altre, llargament vocalitzat, de ritme més variat i de figuració on¬
dulada, tan aviat descendent com ascendent, que simbolitza la joia triomfal. Només amb
aquests dos temes i les derivacions que d'ells extreu en té prou Bach per a aixecar
aquesta construcció sonora d'una potència incomparable i d'una complexitat extre¬
mada, que atueix i omple d'admiració com la contemplació de la més grandiosa i
florida de les catedrals gòtiques."

L'audició de la Cantata núm. 50 omple, en efecte, d'admiració. Hom admira
l'obra... i els exécutants. Car, heus ací, en veritat, una de les més difícils produc¬
cions chorals que han estat escrites. I no ens cansarem mai d'expressar el nostre
agraïment als mestres i choristes de I'Orfeó Català que, amb llur esforç, amb llur
intel·ligència, amb llur abnegació, aconsegueixen fer viure, talment com per art mà¬
gic, les pàgines de Bach. Car l'execució dels nostres choristes fou perfecta. I l'obra
de Bach visqué, realment, gràcies a llur treball, a llur tenacitat.

Cadascuna amb el seu caràcter ben marcat, les dues Cantates estrenades són
absolutament admirables, sorprenents. I el que les escriví, era un gran home. Un
home la pensa del qual sabia elevar-se fins a les més altes regions del pensament.
Regions en les quals l'esperit de l'home, del creient, es confon ja gairebé amb la Di¬
vinitat.

Completaren el programa (com queda ja recordat), fragments (la negació de Pere)
de la Passió segons Sant Mateu. Esmentem-los :

I al cap d'una estona (Evangelista, chor, orquestra i orgue) ; Llavors començà
a fer imprecacions (Evangelista, Pere, orgue i continu) ; Pietat, Senyor (ària de
contralt, orquestra, orgue i violí solista); Si lluny de Tu jo vivia (chor, orquestra i
orgue). « r\

I ja no podrà oblidar-se el concert veritablement substanciós que recordem i a
l'execució del qual col·laboraren, a més de I'Orfeó Català (la tasca del qual fou de¬
licada i, oi més, feixuga) els coneguts solistes: Andreua Fornells, Concepció Callao,
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Emili Vendrell, Ricard Fuster, Vicenç M." de Gibert (en l'abnegada i compromesa
tasca.de l'orgue, tota la nit), Eduard Toldrà i Cassià Carles. Tots suscitaren aplau¬
diments. I Concepció Callao impressionà profundament en cantar la bella Aria de la
Passió: Pietat, Senyor. I ens cal fer constar que en executar la part de violí solista
de la dita Ària, Eduard Toldrà lluí un estil just i un so admirable. El mateix es pot
dir de Cassià Carles que executà de manera perfecta la part d'oboè del duo de sopra¬
no i baríton de la Cantata: Desperteu, diu la veu forta. Però tots els solistes col·labo¬
raren encertadament a les execucions de les obres de Bach. I ens cal subratllar, en
fi, una vegada més, la tasca dels choristes de I'Orfeó Català que despertaren com
sempre l'admiració dels coneixedors en interpretar de manera mestrívola les pàgines
difícils del vell Cantor.

I ja no cal dir que Lluís Millet (devot de Bach) dirigí el programa amb la ve¬
hemència, amb el fervor intel·ligent que tots li coneixem. I cal també recordar l'es¬
forç de l'incansable mestre Francesc Pujol que, ultra ajudar el mestre Millet en els
llargs i pacients assaigs de I'Orfëô Català, escriví el bell treball del programa, i
traduí, a més, les Cantates estrenades.

I tothom espera ara audicions públiques de les Cantates que foren executades,
entre nosaltres, per primera vegada. — X.
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¿fllvmentmuned
MADRID

Des de fa no sé quants anys està reconstruint-se l'edifici que s'anomenava en l'an¬
tic règim Teatre Reial, i, salvant algunes aparicions episòdiques de companyies se¬
cundàries en escenaris reduïts, podem afirmar que no hem tornat a sentir òpera a
Madrid. Això explica que la presentació d'una companyia d'aquesta índole pogué dur es¬

perances als organitzadors de l'espectacle. Als vells filharmònics aqueixa novetat degué
despertar evocacions dels temps extingits; al jovent filharmònic, apetències de mani¬
festacions que els eren desconegudes. I, no obstant, aquelles esperances sofriren un
cop fatal, encara que no podia succeir d'altra manera, quan es consideren certs fets
permanents i certes circumstàncies transitòries : per un costat, desentrenament de
l'afició ; per altra banda, inoportunitat de l'espectacle. Siguem equànimes en referir
el que acaba de passar. Afavorida amb una subvenció de prop de 80.000 pessetes que
li havia d'atorgar l'Estat espanyol per mediació de la Junta Nacional de Música — i
això durant els dies mateixos en què els nostres artistes lírics alçaven llurs veus en
anguniosa petició de socors, perquè la crisi teatral els deixa morir de fam — ha tre¬
ballat al Teatre Calderón, durant poc més d'una setmana, davant de migrat públic,
una companyia russa, representant òperes de Mussorgsky, Borodin i Rimsky-Korsakoff.
La insuficiència d'aquests artistes, la desigualtat de la tasca llur i l'escarransiment de
l'escenari, han estat tan criticats públicament i privada com l'oportunitat en concedir
als estranys aquella elevada suma per a un intent estèril i costós, mentre la misèria
atueix els de casa. Qui repassi la premsa madrilenya d'aquests dies advertirà unanimi¬
tat de parers respecte al fet, puix que discreparen solament de la general opinió els
que estaven lligats als interessos de l'anomenat "Teatro Lírico Nacional". En resum,
un nou fracàs de la Junta Nacional de Música.

Per cert que aquest organisme i el seu president, senyor Espià, han donat bas¬
tant a dir a la premsa durant els mesos de. febrer i març. Trobant-se vacant un lloc
a l'Acadèmia de Belles Arts, per defunció del pianista Josep Tragó, van haver-hi
dos candidats: el referit senyor Espià i el sarsuelista Moreno Torroba. La secció
musical de l'Acadèmia col·locà aquest darrer en primer terme, i com que, per afe-
gidura, la majoria dels acadèmics estava també resolta a votar-lo, el seu contrincant
va retirar-se voluntàriament, per a evitar una derrota. Pel volt d'aquells mateixos
dies es divulgà la nova que el senyor Espià havia debutat com a catedràtic del Con¬
servatori, donant la seva primera lliçó de Folk-lore i com que havia pres possessió
arran del seu nomenament, en la primera desena de juliol de 1932, .amb ;un sou anual
de 12.000 pessetes, aquesta seva primera lliçó de 1934 ha costat a l'Estat 19.000 pes¬
setes, tal com ha pogut llegir-se en la Premsa madrilenya.
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La mateixa Premsa ha acollit darrerament una nota signada per tots els mem¬
bres de la Junta. Diuen que els enemics del règim els fan una guerra implacable, ja
que aquest organisme "es fundamentalmente un organismo de saneamiento de cuan¬
tos vicios y corrupciones aquejan tradicionalmente a todas las manifestaciones de
nuestro arte nacional", i que la tasca individual dels seus components "conoce las
más fieras agresiones". Tal declaració produí efectes contraproduents. I es comentà
que al peu d'ella apareguessin els noms de persones que rebien mostres constants de
benvolença (per exemple, els directors d'orquestra Arbós i Pérez Casas), o que, in¬
clusiu, fossin inèdites encara en el món filharmònic, per bé que pertanyessin a la
Junta, com és el senyor Garcia Morente. Tinc recollits els retalls d'aquests comen¬
taris, els quals constitueixen un florilegi ben típic. I no voldria, en realitat, insistir
sobre això, si no es tractés del més alt organisme musical de l'Estat espanyol. El més
alt, sí, però també el més discutit i el més censurat, per dretes i esquerres, encara
que si, per altra part, l'estimabilíssima tasca personal de diversos components seus lia
rebut dures agressions, va prodigar-les, precisament, algun dels que ara formen part
d'aquest adolorit clior.

Sota altres aspectes ha donat mostres d'existència la Junta durant els mesos re¬
ferits. A principis de febrer publicà la convocatòria d'un concurs per a premiar em¬
preses espanyoles que representin òpera, sarsuela, "ballet" o altre gènere anàleg. I a
mitjans del mateix mes obrí un altre certamen per a premiar "un recull de cançons
per a una veu amb acompanyament de piano" ; concedint el terme d'un mes per a
presentació de les obres, destinant al premi 2.500 pessetes, i advertint que els treballs
hauran d'anar signats per llurs autors i el premi sofrirà "els descomptes reglamen¬
taris". (Per un Decret de primer de juliol de 1932, la Junta descompta el 5 per cent
de tota subvenció, per a recompensar així els seus membres pels treballs que rea¬
litzen).

* * *

L'activitat musical en forma de concerts ha tingut múltiples ocasions de desple¬
gar-se. Mentre l'Orquestra Filharmònica es trobava d'excursió per altres terres, la
Simfònica organitzà una nova sèrie dominical, al Monumental Cinema, i ara inicia
una sèrie "de luxe" en dies feiners, tenint per marc el Teatre Calderón. Una sessió
de les, matinals al Monumental fou dedicada a Wagner i tingué un plausible addita¬
ment vocaljjràcies al concurs de la soprano Carlota Dahmen-Chao i del baix Enrique
Velenzuela. Una altra comptà amb la no menys estimable col·laboració de la pianista
Ania Dorfinann. En les dues sessions restants, ultra les obres de repertori, va oferir
el mestre Arbós en primera audició Los lanzas leonesas d'E. F. Blanco i el poema
simfònic De la tierra alta. l'autor del qual és el recent pensionat a l'Escola Espanyola,
de Roma, J. Muñoz Moheda. En altra crònica posterior donarem compte de l'actuació
de la referida orquestra en el Calderón, i només anticipàrem ací que entre les nove¬
tats ofrenad.es figuren catorze peces endreçades per altres tants autors espanyols a
Arbós, adherint-se d'aquesta manera a l'Homenatge que se li va retre a darreries
de desembre proppassat, en celebració del setantè aniversari del seu natalici.

La mateixa Orquestra donà un concert a l'Associació de Cultura Musical, estre¬
nant tres impressions escrites per Joaquim Turina sota l'epígraf El castillo de Almo-
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dóvar ("Silueta nocturna", "Evocación medieval" i "A plena luz"). Per llur clare¬
dat i bon gust, foren paladejats aqueixos tres temps, cadascun adequat al rètol que
fixa el propòsit de l'autor, i aix'í mateix fou molt celebrada la intervenció de l'arpista
Luisa Pequeño, a la qual van dedicades aquestes "impresiones", on l'arpa ocupa lloc
preferent, sobretot en el darrer número, amb un bonic "solo" a manera de "cadenza"
A la mateixa Associació actuaren posteriorment el Trio de la Cort de Bèlgica el
Quartet Lener i el pianista José Cubiles. Un altre trio — aquest de nova formació i
titulat Trio Clásico Español (pianista Quevedo, violinista Senen i violoncel·lista Gan¬
dia) — dedicà a Beethoven dues sessions discretes, sota els auspicis de l'agonitzant
Societat Filharmònica. Això sí, en aquestes hores d'amarga decadència pot proclamar
dit organisme amb satisfacció plena que ell va fer a Madrid el que calia per a ex¬
posar i imposar amb noble perseverança la més bella literatura de música de cambra
i la de "lieder".

Alguns trios més han actuat durant aquests mesos: a l'Ateneu el Trío Gálvez, el
Trío Elordi i un Trio Internacional de Concerts. Al mateix Ateneu han obtingut
també aplaudiments el guitarrista Francisco Alfonso, la cantatriu Sofia Massalska i
el pianista Erich Landerer. En altres sales han abundat també els concerts de menor
importància. Guilles Guilbert donà una audició de piano a l'Institut Francès, on poc
després dissertà sobre la influència de la música musulmana en les Cantigas del Rei
Savi el catedràtic D. Angel González Palència. En una sessió dedicada a Juan Cri-
sóstomo Arriaga llegí una dissertació Jaime Martínez Sánchez. Don Agapito Mara-
zuela donà una sessió de folklore castellà, i pogué ésser aplaudit com a guitarrista i
com a dolçainer. Don Eduardo Alfonso dissertà en la Masa Coral sobre la música mo¬
derna, la francesa molt especialment, i tocà exemples de piano la senyoreta Maria
Teresa García Moreno. Al Conservatori varen celebrar-se diversos exercicis escolars,
i, a més, debutà una orquestra constituïda per elements de l'Associació Professional
d'estudiants del propi centre docent; la dirigiren els joves Ataúlfo Argenta i Emilio
Lehmberg, i donà una primera audició de la Evocación española d'aquest darrer. El
"Teatro Escuela de Arte" dirigit per Rivas Cherif, ha interpretat amb escenari, indu¬
mentària i una versió orquestral d'Enrique Casal, la tonadilla que Valledor dedicà
en 1785 al general Malbrú i que e1 nostre venerable Pedrell havia publicat, reduïda al
piano, en el seu "Teatro lírico español anterior al siglo xix"'. Al teatre Benavente
s'han donat sessions mixtes de recitació, piano, instruments d'arc, guitarres i dansa,
sota la denominació de "conciertos de cámara" i amb un eclecticisme que acusava
una heterogeneïtat de gènere no pas gens conciliable. La "Societat Coral de Santander"
dir'gida pel mestre Sáez de Adana, donà una sessió a l'Institut Francès i dues més al
Monumental Cinema, i en els seus programes tingué el degut relleu el repertori choral
de Catalunya. A San Francisco el Grande es donà un gran concert sacre amb l'Orques¬
tra Clàssica que dirigeix Franco i la "Masa Coral" capitanejada per Benedito. I no
fou això l'únic, sens dubte. Però qui ho recorda tot, havent-hi tal abundor? Malgrat
això el que deixem d'esmentar és el que menys interès oferia. Valgui aquesta decla¬
ració final per a justificar silencis involuntaris.

Josep SUBIRA
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La vida musical txecoeslovaca ha registrat aquests mesos darrers, entre altres
esdeveniments, un de joia i un altre de luctuós. El compositor Josep Suk ha com¬
plert els seixanta anys d'edat, i amb aquest motiu han estat celebrades en honor
d'ell diverses festes jubilars. S'ha recordat en aquests actes que Suk era fill d'un
mestre d'escola; va fer els seus estudis musicals amb Antoni Dvorak, i es casà més
tard amb una filla d'aquest artista. La seva reputació a l'estranger és molt cone¬
guda per haver figurat com a segon violinista del Quartet Txec (recordem la seva
presentació a Barcelona en un dels concerts organitzats per l'Associació Wagne¬
riana), les actuacions del qual començaren l'any 1892 i seguien encara en 1933.
En el seu país natal Suk és estimat, així mateix, com a compositor clar, profund i
sincer que inspira les seves obres en purs sentiments humans.

L'obra Epíleg, que data de 1932, és considerada com l'obra mestre de la mú¬
sica txeca contemporània. Aquesta producció ha obtingut el Gran premi Smetana.
Suk ha. rebut ara el nomenament de Doctor honoris causa concedit per la Universitat
Masaryk de Brno.

El violonista i pedagog Otakar Sevcik ha mort el 18 de gener, als 82 anyh
d'edat, a Pisek, ciutat del Sud de Bohèmia, ben coneguda pel seu amor a les mu¬
ses. Era igualment fill d'un mestre d'escola. Va fer els seus estudis de violí al Con¬
servatori de Praga. Més tard s'establí a Kief (Rússia), on va publicar en 1883 la pri¬
mera edició de la seva Escola de la tècnica del violí. De retorn a Praga, exercí la
càtedra d'aquest instrument al Conservatori, i entre els seus deixebles de més fama
ressalten Kubelik, Kocian i Miss l·Ioll. Va passar també alguns anys lluny del seu
país, ensenyant el violí a Viena i als Estats Units. Abans de morir va dividir Sevcik
la seva fortuna de la manera següent: 2.400,000 corones txeques foren destinades a
l'Institut musical que porta el seu nom, a Praga, i que ell mateix havia fundat ante¬
riorment amb una donació d'un milió de corones; bosses de viatge, per un total de
cent mil corones per a beques a estudiants pobres que tinguessin reconeguts llurs dots
musicals; i altres sumes variables per a societats culturals, musicals, benèfiques i
gimnàstiques.

Rafael Kubelik, fill del famós violinista, jove que ha acabat els seus estudis al
Conservatori de Praga, i que no passa de vint anys d'edat, s'ha presentat en qualitat
de compositor i director d'orquestra en un concert memorable, i sota la batuta del
seu pare s'ha estrenat una producció que revela el talent extraordinari d'aquest mú¬
sic jovençà. Tota la premsa ha comentat l'esdeveniment amb el degut interès.

En relació a la música hispànica ens plau manifestar que l'Institut Espanyol i
Ibero-americà de Praga ve donant una tanda de conferències sobre la cultura del
nostre país, i una d'elles, encomanada al Dr. Branberger, catedràtic del Conserva¬
tori de la mateixa capital, va versar entorn d'Isaac Albèniz i de Manuel de Falla.

C. JOSEFOV
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Ginebra. — Fa un o dos anys que havíem sentit ja a la "Reformation" els tres
fragments que Alban Berg ha extret de la seva IVosseck. Ernest Ansermet, qui
recentment els ha dirigit a Roma, en un concert a l'Augusteo, els ha inclòs ara al
programa del novè concert (sèrie A). Idea excellent, ben cert, que ens ha permès
de donar-nos millor compte d'aquesta obra. La seva audició primera, va donar lloc
a discussions apassionades, que novament s'han repetit enguany. La partitura d'Alban
Berg segueix els procediments de Schoenberg, del qual és deixeble el novell compositor.
Aquest s'expressa de manera directa; al mateix temps, tota l'obra està impregnada
d'un lirisme irrefusable i intens. És d'una dificultat d'execució molt gran. Això no

obstant, l'orquestra romanda va executar-la amb desembaràs i claredat. Vam sentir,
encara, al mateix concert, la Suite en si menor, de J. S. Bach (solista de flauta,
M. André Pépin) ; el Concerto en re major, de Mozart, per a violí (executat per
Mme. Erica Morini, artista de generós talent), i Mort i Transfiguració, de Ricard
Strauss.

L'endemà, el "Carillon" va donar-nos ocasió d'oir una altra obra d'Alban Berg:
la suite lyrique per a quartet de corda, de la qual l'orquestra de la Suïssa romanda
ens havia donat fragments, ara fa un any, en una adaptació orquestral. Hom hi
adverteix les mateixes característiques que en l'òpera IVosseck. El Quartet Kolisch
l'ofrenà al públic de manera ben notable. Els quatre artistes d'aquest agrupament
posseeixen qualitats que concorden perfectament. Una tècnica acabada, una segure¬
tat en els passatges més escabrosos (toquen els quatre de memòria) s'ajunten a una
comprensió penetrant. El quartet de Maurici Ravel i el tercer quartet de Bela Bar¬
tok completaren llur programa. Aquest darrer quartet és desconcertant ; no recordo
haver sentit una obra més incoherent. La darrera sessió de "Carillon" fou donada
amb el concurs de la societat dels "Instruments de vent de Ginebra". Hom escoltà el
trio de Poulenc, per a piano, oboè i fagot; els Jocs, d'Ibert, per a flauta i piano; tres
Sonets per a Elena, de Jean Dupérier; el Divertimento per a piano i instruments de vent,
de Roussel, i la música dc cambra, de Hindemith, per a flauta, clarinet, fagot i trompa.
Així és acabada l'activitat del "Carillon" del present hivern. Gràcies a ell els seus socis
han pogut sentir un nombre determinat d'assenyalades obres contemporànies que no
són. generalment, donades per altres agrupaments musicals. M. André de Blonay. que
n'és l'ànima, té projectes molt interessants per a la temporada vinent. No hi ha dubte
que el seu bell esforç i el seu desinterès assoliran el més gran dels èxits.

Ei primer acte d'Ariana i Barba blava, de Paul Dukas (amb el concurs de les
senyores Marisa Ferrer i Madeleine Vhita, de l'Opera de París), la Damoiselle clue,
de Debussy, i Iberia, del mateix, proporcionaren la matèria del desè concèrt simfò¬
nic, que fou el darrer de la sèrie A.

Quant a la sèrie B, ha estat un concert de música lleugera — els temps canvien —
el que lia clos la tanda. Algunes peces encisadores foren tocades sota la direcció del
mestre Ansermet : Tres danses alemanyes, de Mozart ; Cinc danses vieneses; de Beet¬
hoven. De Joan Strauss, dos adorables valsos (O schóner Mai i Kaiser ¡Kaiser), el
Perpétuum mobile i, tot seguit, Casse-noisettes i tres fragments extrets de l'opereta
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L'Etoile, en els quals Chabrier va vessar un enginy, una gràcia insospitades. Un èxit
triomfal acollí aquestes peces plenes d'humor.

A la "Reformation" s'han donat alguns fragments de Faust, l'oratori de Schu¬
mann; peces de compositors ginebriris (H. Gagnebin, Vuataz, Barblan, etc.). foren
cantades de manera molt brillant per la Societat Choral d'Áigües-Vives. L'èxit més
franc va coronar la tasca d'aquests cantaires, que dirigeix M. Antony Pochon, amb uh
bon gust i una musicalitat dignes de tota lloança.

André de Ribeaupierre, violinista, els recitals del qual ofereixen sempre el més
viu interès, i darrera d'ell Zino Francescatti, posseïdor d'una tècnica forÇa remarca¬
ble, però l'estil del qual 110 correspon pas sempre a les obres que interpreta, varen
fer-se sentir al Conservatori i a la "Reformation". La societat de "Musique de cham¬
bre" va donar una vetllada J. S. Bach. amb el concurs de Marcel Moyse, el perfecte
flautista parisenc. Vàrem tenir encara 1111 concert Chopin, donat per Braïlowsky;
una audició del "Cercle Bach"; una conferència-audició sobre Claudio Merulo, do¬
nada pel senyor Richard Jeandin, qui va fer ressaltar la importància d'aquell mestre
en l'evolució de la música d'orgue al segle xvi ; dues audicions de la Passió sec/ons
Sant Mateu, de J. S. Bach, per la societat de "Chant sacré" ; en fi, un concert dels
"English singers quartett" ens revelà peces antigues angleses de gran interès.

A Lausana l'òpera Woszeck, d'Alban Berg, ha desencadenat les mateixes discus¬
sions que a Ginebra.

La Novena Simfonia, de Beethoven, i la Rapsodia, de Brahms, donades a la Cate¬
dral, varen patir un xic de la mala acústica d'aquesta església.

L'Associació de Músics Suïssos està organitzant la seva festa anyal a Freunfeld.
Se celebraran dos concerts, en els quals s'han d'executar obres de Conrad Beck,
R. Vuataz, Walter Lang, Emile Frey, K. H. David, etc.

La casa d'Alberik Zwissig, autor del Càntic suís, ha estat adquirida per la Fun¬
dació Zwissig, i serà destinada a hostatjar-hi, durant les vacances, els músics pro¬
fessionals i llurs famílies.

El Consell Federal ha decidit treure dels crèdits destinats als sense-feina una

suma de 40.000 francs per a ajudar els músics suïssos víctimes de la crisi actual.

Berths VAUCHER

BARCELONA
PALAU DE LA MÜSICA CATALANA: Associació de Cultura Musical.

Trio de la Cort de Bèlgica. — Constitueixen el Trio de la Cort de Bèlgica, Emile Bos¬
quet (pianista), Alfred Dubois (violinista) i Maurice Dambois (violoncel·lista). Es
tracta de tres notables instrumentistes. Emile Bosquet és un excel·lent tècnic. Toca, a

més, amb vehemència. Dubois té un so bellíssim. El mateix es pot dir de Dambois.
I els tres artistes ja esmentats han creat un admirable conjunt. Llur Trio és un dels
millors que hem sentit. Els artistes belgues executaren el conegut i sempre bell Trio en
si bemoll major, op. 99, de Schubert, l'op. 87, de Brahms i el Trio de l'Arxiduc, de
Beethoven. Tot fou executat amb traça, amb estil just. Ens agradà, sobretot, la in-
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terpretació del Trio de Brahms. Eixí bategant de vida. I heus ací una obra de la
qual la crítica parla generalment amb poc entusiasme i cjue trobem admirable. Es
tracta, a més, d'una producció victoriosament personal.

Una sola observació volem formular a propòsit de les execucions mestrívoles del
Trio de la Cort de Bèlgica. I és que la vehemència, l'entusiasme d'Emili Bosquet
romp, sovint, l'harmonia del conjunt. El pianista del qual parlem toca, en efecte, més
d'un cop, talment com si fos un solista i oblida, doncs, els seus companys. I el so del
violí i el del violoncel apareixen, en tal cas (fatalment) una mica prims.

Els artistes belgues foren llargament i justament aplaudits.
Sortint-nos ara de les regions musicals, volem fer constar la nostra estranyesa,

més direm encara, la nostra estupefacció, en llegir les notes que figuraven en el pro¬
grama del concert que acabem de comentar. Hom hi descobria enormitats com la se¬
güent: "Emile Bosquet (pianista) és avui professor del Conservatori Reial de Brus¬
sel·les i fou premiat en acabar llurs estudis..."

La importància de l'Associació de Cultura Musical i la categoria de la nostra
ciutat exigeixen, tanmateix, un xic més de puresa gramatical. — X.

Audició d'obres de Joaquim Nin: Jeanne Bachelu (violinista), Mercè Plantada
(cantatriu), Joaquim Nin (piansta). — Ens fou ben agradós de tornar a sentir el pia¬
nista Joaquim Nin, l'erudició del qual coneixen ja prou bé els lectors de R. M. C.,
ja que el dit conegut artista ha honorat més d'un cop les nostres pàgines amb els
seus treballs. Però aquest cop, ultra les execucions pulcres, assenyades, de Joaquim
Nin, hem pogut paladejar les seves creacions musicals. Car ja és sabut que, a més
d'executant i d'escriptor, Nin és també compositor. Afegirem ara que és un compo¬
sitor expertíssim. La seva escriptura musical és subtil, correcta i ben moderna. I el
credo de Nin compositor és, en realitat, el credo que defensà i practicà sempre el vell
Pedrell. Nin empra, doncs, l'art popular de les diferents regions hispàniques i cerca,
amorosament, les obres ja oblidades dels nostres antics mestres. I la seva acció és,
doncs, plena d'eficàcia. Nin glossa, doncs, o estilitza velles cançons del poble. I se
serveix també de temes de músics setcentistes (P. Rafael Anglès, Josep Bassa, Pau
Esteve). I quan fa obra personal, també escriu música andalusa o gallega.

Parlant de l'estilització dels cants populars, heus ací el que diu Joaquim Nin:
"Salvar de l'oblit aquests temes meravellosos, incorporar-los a la vida musical

contemporània i contribuir d'aquesta faisó a la més gran expansió de la nostra espi¬
ritualitat, és una tasca no solament necessària per a tota la nació considerada com en¬
titat musical, sinó també per a nosaltres, els músics ; car, si volem ésser coneguts fora
de casa nostra, cal que comencem per definir-nos a dintre. Desnacionalitzats per un
segle i mig de música italiana, els nostres músics i la nostra música han pogut reviure
i reincorporar-se al moviment musical contemporani gràcies a l'assimilació prèvia de
la substància popular que preconitzava el nostre inoblidable Pedrell."

I parlant dels seus Cinc Comentaris sobre temes antics espanyols (dels quals en
foren executats tres), escriu també Joaquim Nin que són "senzilles reverències al
passat i desig de veure ressorgir nobles figures d'antany que la nostra crònica desí¬
dia i la nostra incommovible ingratitud han colgat dins l'oblit més injust."

En escriure música, Nin segueix, doncs, amb petja ferma, un ideal. I en el
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fons del seu credo, del seu ideal, viuen i s'agiten dos amors: l'amor a la cançó po¬
pular i l'amor als vells mestres. Ara bé: qui no comparteix l'ideal d'En Joaquim Nin?
Afegirem ara que l'ideal, defensat i practicat lúcidament, traçudament, pel nostre amic,
contrasta singularment... amb la falta, precisament d'idealitat, d'una gran part dels
músics dels nostres dies. Cal aplaudir, doncs, la gesta i el bell exemple del nostre
amic Nin.

Heus ací ara el programa de la sessió consagrada a les obres de Nin: Obres per
a violí i piano: Tres comentaris sobre tenies antics espanyols; Cantilena asturiana;
En cl Jardí de Lindaraja; Cants d'Espanya : Muntanyesa, Murciana, "Saeta", Gra¬
nadina. Obres per a piano: 1830. Variacions sobre un tema frívol; Missatge a
Claudi Debussy; Dansa Iberia. Cant i piano Deu nadales espanyoles : Asturiana,
Gallega, Basca, Castellana, Cordobesa, Murciana, Aragonesa, Catalana, Jesús de Nat-
zaret, Andalusa, Violí i piano: Seguida espanyola: Bella Castella, Murciana, Catalana,
Andalusa.

. ;
Nin estilitza amb traça els vells documents íotklòrics. I els seus acompanyaments

pianístics (ben escrits per a l'instrument) són destres, són sentits. Apareixen sempre
fills del caient de la cançó. Són, però, moderns, subtils.

Com queda dit, en escriure obres originals (En cl Jardí de Lindaraja, Gallega,
Jesús de Natzaret) Nin crea, d'instint, música d'ambient, de caràcter andalús o gallec.

Les obres per a piano que queden ja esmentades són també saboroses. En les
variacions esmentades 1830, Nin evoca un ambient ja extingit. Les seves variacions
són boniques, sobretot les primeres. I en crear el seu Missatge a Claudi Debussy,
se serveix amb traça de l'ambient, de l'estil, de les figuracions pianístiques del gran
mestre francès. I aquesta obra ens recorda, per exemple, Schumann, evocant el record
de Mendelssohn o de Chopin i imitant, evocant, l'estil llur. La Dansa Ibèrica és una

producció ben plasmada que recorda també l'ambient de les obres d'Albèniz, de Falla
i de Granados. L'obra i l'escriptura de Nin tot és, però, ben palesament seu.

Nin va executar les obres pianístiques i els acompanyaments de manera mestrí-
vola. Lluí una tècnica clara i un estil sobri, intel·ligent.

Jeanne Bachelu és una violinista notable. El seu so és potser una mica prim,
però posseeix una bella tècnica i, a més, un innegable temperament d'artista.

Mercè Plantada va cantar bé, dúctilment, les Nadales espanyoles. Fou una ex¬
cel·lent col·laboradora.

El públic 110 es va cansar pas d'aplaudir i Nin va triomfar, doncs, de manera
franca. Hagué d'afegir noves produccions al seu programa. Entre elles recordem
una interessantíssima pàgina de José Herrando. — X.

Associació Obrera de Concerts: Mercè Plantada. — La nostra cantatriu Mercè
Plantada, de retorn de París, el triomf de la qual allí va quedar consignat en la crò¬
nica parisenca del número darrer d'aquesta Revista, assolí a l'Obrera, el 18 de març,
un altre dels seus èxits acostumats. Amb la col·laboració de l'intel·ligent i pulcre pia¬
nista Pere Vallribera, la senyora Plantada va anar desgranant un programa de
força unitat, ja que cada part era dedicada respectivament a un sol autor: Schubert,
Mussorgsky i Wagner. Amb el seu talent prou reconegut i l'encís de la seva veu
càlida i fortament expressiva sabé adaptar-se al geni característic de cadascun d'aquells
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grans mestres. La sentimentalitat de Schubert, el fort caràcter de Mussorgsky i l'em¬
penta dramàtica de Wagner, foren expressats per l'eminent cantatriu amb un encert digne
de tota lloança. Hem d'assenyalar d'una manera particular les composicions per al
Faust, de Goethe, que va escriure Ricard Wagner en la seva jovenesa, i que foren do¬
nades per primera vegada aci en el concert que comentem. Per bé que ens trobem
lluny de l'època gloriosa de l'autor de Tristany, hom escoltà ben encuriosit les pàgi¬
nes esmentades, en les quals sobresurten la Marxa de soldats i Dansa camperola.
per llur caràcter descriptiu. No era aquesta la primera vegada que Mercè Plantada
oferia la primícia d'una obra wagneriana. Ella fou la que va donar a conèixer, tam¬
bé a Barcelona, el cicle complet dels Poemes, de Wagner, en un concert memorable
de l'Associació Wagneriana l'any 1916. I ara, darrerament, en els concerts populars
de la Banda Municipal, ja sabem com fou aclamada en les pàgines superbes extretes
de Tristany i Isolda, de Tannhduscr i de la Posta dels déus. Dintre el gènere més
íntim del "lied", la senyora Plantada ens oferí, finalment, en el concert de l'Obrera,
quatre cançons més de Wagner, dues de les quals, Esperant i La rosa, es distingei¬
xen per llur fina expressivitat.

L'auditori, estimant la tasca lloable de la cantatriu, que excel·lí encara en les pàgi¬
nes saborosissimés de Mussorgsky que integren la Cambra dels nens, va festejar Na
Mercè Plantada amb llargs aplaudiments, que obligaren a una ampliació del programa.
Digne d'elogi fou també el pianista acompanyant, senyor Vallribera, del qual són prou
coneguts els mèrits que tant el distingeixen. — S.

Riícitai, Pau Casals. — El nostre gran artista, l'inimitable violoncel·lista Pau
Casals, consagrat també des de fa ja bon nombre d'anys a la direcció de l'orquestra,
aspecte sota el qual ha triomfat igualment arreu, oferí el dia 4 del corrent mes al Pa¬
tronat de l'Orquestra que s'honora amb el seu gloriós nom, una audició memorable com
totes les en què renova els seus èxits de concertista. L'expectació del públic, àvid
d'admirar-lo i d'aplaudir-lo novament, no restà pas defraudada. Enguany ha col·laborat
amb l'eminent Casals l'Orquestra, dirigida pel mestre Toldrà, i hom fruí d'una magis¬
tral interpretació dels Corcertos de Boccherini i Schumann, que 110 oblidaran pas els
que tingueren la sort d'escoltar-los. L'inefable encís despertat per la depurada exe¬
cució d'En Casals, es renovà encara en una major altitud en escoltar-li la magní¬
fica Suite en re del gran Joan Sebastià Bach, per a violoncel sol, 011 al màgic poder
d'aquella música excelsa s'unia el sentiment pregon de l'intèrpret, i tot plegat desper¬
tava l'emoció intensa de l'art més pur, enaltit fins al suprem grau.

Les ovacions que ressonaren aquella nit al Palau de la Música Catalana foren
plenes de fervor i de la més alta reconeixença envers l'imponderable artista que
l'Ajuntament de Barcelona es disposa a honorar, atenent la petició de 200 entitats
amb la particular adhesió de la Generalitat, per a enaltir com cal tota una vida con¬

sagrada a la música en la seva manifestació més noble i abnegada.
A aquelles ovacions vulgui també ajuntar l'insigne mestre el nostre aplaudiment

no menys enfervorit i ple d'emoció. — S.
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Vida iiiLUi

deb
Concerts i festes d'art celebrats el mes de març

Dia 2. — Orfeó de Sans (director Antoni Pérez Moya). Audició de madrigals
(Dowland Costeley, Waelrant, V. d'Indy, Jannequin) a Ràdio Barcelona.

Dia li. — Orfeó Tortosí (director Joan Moreira). Vetllada-concert dedicada a la
bona memòria de Na Maria Herrero de Vega, mestra que va ésser de l'Orfeó Tor¬
tosí. Solistes : senyoreta Conxa Moreira i senyor Abelart Llombart. Primeres audi¬
cions : Adéu, germà meu, Waelrant; Davant la tomba, North; Libera me Domine,
Romeu ; Les fulles seques, Morera.

Dia 16. — Orfeó Montserrat (director Antoni Pérez Moya). Audició de cançons
a Ràdio Associació.

Dia 18. — Orfeó de l'Ateneu I'gualadí (director Joan Just). Concert extraordi¬
nari a l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera. Primeres audicions : El caçador i la
pastoeta, Botey; La gata i en Belitre, Pujol; Nadala, Pérez Moya; Els fadrins de
Sant Boi, Pérez Moya; El cant dels ocells, Millet; Ca la vella Bepa, Canteloube;
La gent de fora, Canteloube; Este pandeiro... (glossa), Frómmer; Sobre el pont
d'Avinyó (glossa), Frómmer. Solistes: senyoreta Josepa Enric, noi Antoni Subirana,
senyors Josep Palmés, Manuel Bertran i Josep Miramunt. Pianista acompanyant :
senyoreta Joana Martí.

Dia 19. — Les flors dc maig (director Joan Carbonell). Audició de cançons a
Ràdio Associació.

— Orfeó Santboià. — Concert al Casal Catòlic.
— Orfeó de Sabadell-. — Festa íntima al saló de l'Ateneu, dedicada pels cantaires

al mestre Josep Planas i Argemí, amb motiu de la seva festa onomàstica.
Dia 21. — Orfeó Català (director Lluís Millet.) Festival Bach organitzat per

l'Associació de Música "da camera". Primera audició de les cantates núm. 161 :

Vina, dolça hora de la mort. i núm. 50: Doncs la salut i el vigor i l'imperi i el poder.
Dia 23. — Orfeó Scliola Cantorum (director Antoni Pérez Moya). Audició de

cançons a Ràdio Associació.
Dia 25. — Orfeó Borgenc (director Lluís López). Lectura per Víctor Martí

de l'Exhortació poemática Els cants de la Passió, de Joan Llongueres. Els exemples
musicals a càrrec de l'Orfeó Borgenc, de Borges Blanques.

— Orfeó Montserrat. Cantà els exemples musicals de la mateixa exhortació
poemática de J. Llongueres, a Ràdio Associació.
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— Orfeons Gracienc, Atlàntida, Martinenc, Llevant, El Roser i Sclwla Orfeónica.
—Prengueren part en el Festival pro-monunient Josep Moragues celebrat al Palau
de Belles Arts.

— Orfeó Badaloní (director Jaume Costa). Concert-repàs.
Dia 2g. — Orfeó Montserrat. Audició de responsoris (Victòria, Palestrina) a

Ràdio Associació.
Dia 30. — Orfeó de Sans. Audició de càntics religiosos (Bach. Saint-Saens,

Palestrina, Viadana) a Ràdio Associació.

En el número vinent, corresponent al mes de maig, completarem la secció de
concerts, puix algunes notes ja compostes no han trobat cabuda en el present-
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P. José Antonio de Donostia: Notas breves acerca del txistu y de las danzas vascas.
Conferència llegida a la Filharmònica de Bilbao i publicada a Bilbao (Escuelas
Gráficas de la Santa Casa de Misericordia) per l'Asociación de Txistularis del
País Vasco.

El P. Josep Antoni de Donostia parla intel·ligentment, amorosament, del txistu,
dels txistularis, i de les danses basques. I hom llegeix la seva ben documentada con¬
ferència amb interès. Ja és sabut, d'altra banda, que cl P. Donostia és un folklorista
i un compositor eminent. I la Revista Musical Catalana ha parlat, més d'un cop
(i amb els naturals elogis) de les creacions del delicadíssim compositor.

Les danses basques són nombrosíssimes. El P. Donostia en cita algunes : czpata-
dautsa. txacolin, maiganeko, kaxaranka, auresku, makil-dantza; mutil-dantsa; katadera-
dantsa, surume-dantsa esku-dantza ahnute-dantza, zagi-dantsa, trapatan, sagar-dantsa,
iiif/urutxo, antsara-yoku, etc.

"La dansa — diu el P. Donostia—és quelcom característic d'aquest poble que
viu a la muntanya". I tothom dansa, en el país basc. L'any 1818, un viatger que visità
Baiona digué ja que "de totes les diversions, el ball és aquella a què amb més ardor
es lliuren els baionesos". I a l'estiu van a Biarritz per a banyar-se i dansar. I encara
avui — diu el P. Donostia— els Aureskus constitueixen l'admiració dels estrangers.
I tothom hi pren part, diputats, dames aristòcrates, etc.

Res no prova l'amor que el país basc sent per la dansa, com el fet que fins els
sacerdots (l'estament més respectat del país — recorda el P. Donostia) dansen o han
dansat. Le Pays ja deia: "L'alegria comença en aquest país amb la vida i 110 termina
sinó amb la mort. Apareix en totes les accions dels seus habitants. Els sacerdots pre¬
nen part en aquesta joia el mateix que els altres. 1 he notat que en les noces és sem¬
pre el rector qui dirigeix el ball". L'any 1715, el senyor Bisbe de Pamplona hagué de
prohibir que els eclesiàstics dansessin. És ben curiós el que diu el P. Donostia, en la
seva conferència, a propòsit dels sacerdots i de la dansa.

"Pero el baile entre nosotros — diu el P. Donostia — 110 pasa, en general, de ser
un ejercicio gimnástico más o menos viril, más o menos artístico, más o menos va¬
riado. No es expresión de estados de almas como lo son algunas danzas orientales".
"El baile entre nosotros — diu també el P. Donostia — es sinónimo de fuerza, agili¬
dad, e imitación de la naturaleza en algunos casos. Demostración de habilidad delante
de las damas, como en el auresku, el trapatan o el inguriitxo de Leiza ; recordación
de gestos antiguos, como parecen, probablemente, los czpata-danfyas bizkainos y
guipuzkoanos, nuestros bailes son, por decirlo así, de un tipo fijo. Fuerte, vivo, an¬
gular, guerrero en Bizkaya y Guipuzkoa, en Baztan, Leiza y Laburdi adquiere la
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danza vasca un caràcter bucólico, pastoral, que parece trasunto de edades antiguas, tal
como pudiéramos, quizá, representarnos hoy algunas de aquellas danzas ya perdidas".

Cosa curiosa, en tractar-se de les danses basques, es pot dir que solament ballen
els homes. La dona basca forma part del ball, hi col·labora, però — recorda el con¬
ferenciant— "es para ser bailada, para que ante ella muestre el varón sus habilida¬
des". Amb tot, la dona basca balla el muxiko, "pero es danza — diu Fr. Michel— sin
compañero; cada uno baila suelto y por su cuenta." Es tracta, per altra part, d'una
dansa de moviments lents.

La dansa basca ha penetrat algun cop fins en les esglésies "La danza — escriu el
P. Donostia — no la llamaré religiosà precisamente, sino hecha con ocasión de festi¬
vidades religiosas, existe todavía en diversos puntos del País Vasco; no sólo aquende
el Bidasoa, sino también en Baja Navarra. En los pueblecillos de Armendaritz, San
Martín de Arburna y algún otro, son tradicionales con motivo de la fiesta del Corpus
un cortejo (a la usanza del Primer Imperio) y una danza que acompaña el Santísimo,
todo ello de un carácter ingenuo, popular, muy simpático. Cortejo y danzas que dan
lugar a notas pintorescas, si se las mira sólo con ojos de turista indiferente, sin reli¬
gión ; pero que indican una fe sincera, exenta de respetos humanos en la gente del
pueblo. Os he dicho antes que, aunque por excepción, los sacerdotes han tomado parte
en las danzas vascas. ¿Me creeríais si os dijera que sacerdote, revestido de capa plu¬
vial, llevando el Santísimo bajo palio, si no bailaba en el verdadero sentido de la pa¬
labra, sí llevaba el ritmo de la melodía popular (tocada por el txistu) con sus manos,
que alzaba la custodia, y con el busto de su cuerpo? Sonreís, sin duda, al oirme rela¬
tar estas cosas como sonreía un turista que presenciaba la escena. Apercibido de ello
el párroco le dijo en euskera: "¿Por qué ríes, tonto? ¿No sabes que también David
bailó delante del arca?" Breve frase que condensa el espíritu de fe, vivo aún en nues¬
tro pueblo."

Afegeix el P. Donostia: "Se ha bailado en las iglesias; también en las ermitas
enclavadas lejos de los pueblos. Y esto, como es natural, dada la lejanía y las ocasio¬
nes en que tenían lugar estas danzas o romerías, se prestaba a excesos que la Iglesia
procuró atajar."

És també ben interessant el que escriu el P. Donostia a propòsit del txistu (ins¬
trument popular) i deis txistularis (els que toquen el txistu).

El txistu (flabiol basc) és un instrument antiguíssim. Té uns 43 centímetres de
llargada, amb 3 forats; dos a la part superior, un a la inferior. Amb els susdits fo¬
rats, obrint-los, tancant-los o mig tancant-los, es poden tocar els balls populars i fins
variacions difícils. Car els txistularis són molt traçuts. Hi ha entre ells veritables
virtuosos. També hi ha trios de txistularis. El P. Donostia fa afinades observacions
a propòsit de la constitució dels esmentats trios.

La conferència del P. Donostia és interessant. Però hi trobem a faltar quelcom,
quelcom que afegiria encara interès a l'opusclet del P. Donostia: exemples musicals.
N'hi ha dos, certament, però n'hi hauria d'haver més. El P. Donostia hauria pogut
ofrenar-nos models de dansa típica, representativa, del seu país.

I recomanem la important, suggestiva conferència del P. Donostia als nostres
folkloristes i músics curiosos, estudiosos. — F. LI.
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A. Hemsi: Coplas Sefardíes (op. 8, II sèrie). — Édition Orientale de Musique.
Alexandrie.

Heus ací un segon aplec de Coplas Sefardíes, de cançons populars que canten
encara els jueus de Rodas. Repetirem avui que les cançons que Hemsi recull entre els
jueus d'Orient, tenen, per als folkloristes hispànics, el més viu interès. Car, en rea¬

litat, és de la música popular espanyola que es tracta, precisament. Música popular
que els jueus espanyols s'emportaren en abandonar Espanya i que serven i canten
encara. Els jueus d'Orient dels quals parlem són, doncs, fidels a la tradició. Ah ! sí,
les cançons d'aquest segon recull tenen caràcter, són suggestives. La primera: Como la
rosa en la güerta, és profundament melangiosa. La tercera : Tres hijas tiene el buen
rey, és també trista, original, impressionant. Però totes són típiques, variades. La nú¬
mero 6: Estóvase la mora en su bel estar és una cançó que els infants canten jugant.
Heus ací la primera estrofa:

"Estóvase la mora en su bel estar ;
venia la mox'ca por hazerle mal.

La moxca a la mora,
La mora a la moxca.

¡ Mezquina la mora
Que en los campos mora!"

El caràcter de la cançó de la qual parlem és diferent del caràcter de les anteriors.
Hom diria que expressa el sentir d'una altra regió, d'una altra raça. Més direm en¬
cara: es diria que és o ha estat nostra.

Totes les cançons del recull són interessants, plenes de vida.
I ens cal dir de bell nou que en escriure els acompanyaments pianístics de l'aplec

que assenyalem avui, Hemsi prova novament que és un músic extremadament traçut.
La seva escriptura, la seva tècnica és moderníssima. Però tot és ric, sentit, i afegeix
valor a les cançons. Afegirem ara que Hemsi canvia hàbilment la vestimenta, l'acom¬
panyament de les estrofes i demostra, en veritat, que té un bell do d'invenció. I tot
això és curiós i ple d'encís.

A. Hemsi anuncia que publicarà aviat cançons recollides entre els jueus de Sa¬
lònica, Constantinoble, Esmirna, Magnèsia i altres llocs d'Orient.

Les esperem amb interès.
, F. LI.

P. José A. de Donostia: La música en las escuelas vascas. — Diputación Provin¬
cial. Donostia.

Es tracta d'un curset que el F. Donostia va dedicar a les mestres de Ikastola-
Batza, de Bilbao, l'any 1932. El susdit curset ha estat ara publicat.

En començar el seu treball, el P. Donostia diu, modestament: "No pretendemos
descubrir mundos nuevos; queremos solamente aquí reunir ciertas ideas generales
de las que puedan servirse los maestros y maestras vascas en sus escuelas. Cada cual
escogerá de entre ellas lo que caiga dentro de sus posibilidades."
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I, en efecte, el P. Donostia exposa i defensa una sèrie d'idees generals totes apro¬
fitables i filles, tothora, del més segur bon sentit i del bon gust més ferm i depurat.
I ja no cal dir que tot el que diu el P. Donostia, a propòsit de les escoles basques,
pot i hauria d'aplicar-se a totes les escoles, basques o no basques.

I, d'antuvi, el P. Donostia somnia una cosa : de fer sentir a l'infant la bellesa
de l'obra musical. "Es preciso convencerse — diu — que la música es algo que, en
teoría o en práctica, debe formar parte de la cultura integral del ciudadano que acude
a las escuelas a instruirse."

Diu també : "Los niños de las escuelas no sabrán apreciar la belleza arquitectó¬
nica, ni la pictórica, ni aun tal vez la literaria. Pero la música, sí : está al alcance de
los niños : la llevan en el alma."

I en preguntar-se quina ha d'ésser la primera tasca dels mestres a les escoles, el
P. Donostia afirma que la labor fonamental i de la qual no s'hauria de prescindir
(són els seus mots) és l'ensenyament de la cançó popular basca a les escoles. Pledeja,
així mateix, a favor de l'estudi del solfeig, mitjançant la cançó popular. "Place ya

tiempo — escriu — que persigo la idea de hacer un solfeo en euskera, hasado en
canciones de nuestro pueblo."

La idea és excel·lent.
Escriu també el P. Donostia :

"Seria ideal el que los maestros y maestras supiesen algo de piano y procurasen
llenar los oídos infantiles, acostumbrarlos a la armonía, a la precisión de acordes que
acompañan la canción popular. Es fundamental el hacer el oíd,o : a fuerza de oír
repetidos unos mismos acordes y lógicamente encadenados, en las manifestaciones
más simples y, por consiguiente, más indispensables, el espíritu del niño los asimila:
y esta asimilación es el fundamento de un comienzo de cultura musical."

Exactíssim.
El P. Donostia recorda que la formació de les escoles basques lia d'ésser cris¬

tiana. I defensa la idea que els infants que assisteixen a les escoles basques han de
practicar i sentir, per tant, la música religiosa, la música que enlaira els cors i l'es¬
perit. I diu, entre altres coses ben pensades:

"Para que tal instrucción artística y religiosa de los niños euskeldunes sea com¬

pleta es preciso que se les enseñe el canto gregoriano." I afegeix, amb raó: "Los
núcleos de niños de las escuelas vascas pueden y deben ser un elemento regenerador
de un pueblo, en todos los órdenes. ¿Se imagina, por ejemplo, qué magnífica lección de
progreso en punto a arte religioso, de sentido cabal, de comprensión religiosa sería
el que los niños y niñas de las escuelas vascas, por ejemplo, adiestrados en esas es¬

cuelas, sabiendo una misa Gregoriana (la Cum jubilo, la de Pascua, la de Domingo,
la Fons Bonitatis u otra cualquiera) se reuniesen todos los domingos en una iglesia
y todos los domingos cantasen la misa mayor, teniendo en ella su pequeña homilía en

euskera, puesta al alcance de sus inteligencias? Créase sería la misa más concurridí¬
sima. Sería la misa-tipo, tal como la quiere la Iglesia."

El P. Donostia voldria també que els infants bascos intimessin amb la cançó popu¬
lar religiosa. I s'ocupa de la gimnàstica rítmica. I diu, per exemple : "La gim¬
nasia rítmica puede ser elemental o más perfecta : para niños de seis, ocho años,
diez, puede introducirse en las escuelas lo que se usa en muchos puntos de Europa y en
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España no se cultiva sino en Cataluña • es el cultivo de la canción popular, del juego
popular."

En efecte, a Catalunya es practica la gimnàsia rítmica i les cançons amb ges¬
tos. I ningú no ignora l'eficàcia, entre nosaltres, de l'actuació, en el sentit del qual
parlem, del mestre Joan Llongueres. ¿ Qui no lia aplaudit algunes de les seves

cançons o jocs d'infants?
El P. Donostia parla també de la dansa popular basca. "Es indudable—diu—que las

niñas no pueden bailar todas las danzas vascas. El Ezpata Dantsq bizkaíno, por ejem¬
plo, y varios números del guipuzcoano no se han hecho para ellas. Pero hay números
en todo nuestro repertorio de danza que pueden ser utilizados por las niñas. Ahi
está, v. gr., esa maravilla de Sagar Dantza o Danza de las manzanas, que originaria¬
mente se baila en Batzan por sólo muchachos."

I la idea d'escollir danses populars pròpies per a infants ens sembla també apro¬
fitable. Car sentint el ritme viu, propi, d'una dansa tradicional, popular, l'infant es
prepararia per a rebutjar, més tard, l'exotisme groller de certs ritmes, de certes danses.

El P. Donostia no oblida, en el seu curset, d'aconsellar que es parli també als
infants de la història de la música, i dels grans músics. I aconsella que se'ls faci
sentir música. T per tal de resoldre dificultats d'execució, recorda oportunament que
hom podria utilitzar la ràdio o el gramòfon. "He aquí — escriu — dos poderosísi¬
mos auxiliares del maestro. Disponiendo de una emisora vasca de radio, es fácil
coordinar horas..."

El curset del P. Donostia és innegablement interessant. I les idees, les pensa¬
des del P. Donostia són — repetim-ho — aprofitables i filles, sempre, del més segur
bon sentit i del bon gust més ferm i depurat.

F. LI.

Liber Organi. III. Altspanische Orgelmeister. IV. AltitaUemsche Orgelmeister (Ernst
Kaller). — B. Schótt's Sòhne, Mainz und Leipzig.

En els números ae novembre de 1932 i setembre de 1930 de Revista Musicai. Ca¬
talana donàvem compte dels quaderns de 1a. sèrie d'ús pràctic Liber Organi, dedicats
als vells mestres francesos i a les toccates alemanyes del segles xvii i xvui; en la
segona d'aquelles notes bibliogràfiques ens doliera de no haver rebut els quaderns III
i IV de la col·lecció, publicats amb anterioritat al quadern de toccates i consagrats res¬
pectivament als vells mestres espanyols i als velis mestres italians. Havent atès la
casa editora el nostre prec implcit, ens és ben grat de fer la presentació dels sus¬
dits quaderns als nostres lectors, amb els deguts elogis.

El quadern hispànic ha estat confeccionat amb vistes a la seva aplicació litúr¬
gica; dos compositors il·lustres han proporcionat el material: Antoni de Cabezón i
fra Tomás de Santa Maria, el primer amb dos jocs complets de Versets per als vuit
tons dels Salms i del Magnificat ; el segon amb vuit Fantasies també en els diferents
tons eclesiàstics. Heus ací una col·lecció de petits joiells; dintre el marc reduït del verset
o de la fantasia — aquesta en el present cas equival a una peça breu de caràcter d'im¬
provisació, — la mà del mestre hi ha deixat la seva empremta amb les precisions tèc¬
niques de l'art contrapuntístic més depurat; oi més, l'artista de cor, el baró creient
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dominat d'inefables nostàlgies, com havia dit el nostre Pedrell, en uns poquets compas¬
sos que només deixen iniciar el pensament melòdic, diposita un sospir, formula
una pregària, expressa una aspiració suprema. Hi ha versets de Cabezón que valen
un llarg poema.

El professor Ernst Kaller en una pàgina de pròleg fixa el caràcter de la musica que
edita, fent remarcar els seus lligams amb el cant gregorià. Per a la registrado recorda
el predomini dels jocs de llengüeta de l'orgue espanyol del segle xviè; però l'execu¬
tant modern voldrà sens dubte per a certs versets la suavitat, no exempta de plenitud,
dels flautats ben reeixits.

El quadern italià ofereix un aspecte més variat; conté les composicions següents:
Toccata, Caprieto pastorale, Recercar i Cancona, de Girolamo Frescobaldi; versets peí¬
ais Kiries, el Range lingua, el Magnificat, de G. B. Fasolo; Dialogo, de "E'Organo

, suonarino", d'Adriano Banchieri; Versets, Cansona i Pastoral, de Zipoli.
No cal dir el valor i l'atractiu de la música írescobaldiana; la composició que en¬

capçala el quadern que tenim a la vista: Toccata sopra i pedali per Vorgano, e sensa, és
una pura meravella; de factura perfecta i admirablement ajustada ais recursos de
l'instrument, ens corprèn per l'evocació que ens suggereix de quelcom recòndit i mis¬
teriós. Els Versets de Fasolo, datats l'any 1645, és a dir dos anys després de la mort
de Frescobaldi, són d'una gran fermesa d'escriptura. El breu Dialogo del monjo oli-
vetà de Bolonya és un joc harmònic que sonarà agradosament amb canvis de teclat com
a resposta o eco. Ja en ple segle xvinè Zipoli es recomana per la seva mestria re¬
colzada en la bona tradició orgànica i contrapuntística ; la Pastoral ofereix una xa-
mosa pàgina nadalenca.

El professor Kaller ha escrit també per a aquest quadern les observacions opor¬
tunes; no oblida de recomanar l'expressió lliure i cantable, que Frescobaldi prescri¬
via per a les seves composicions.

G.
°_■ ■

íuVhvw,
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Publicacions rebudes

MÚSICA

Darreres publicacions de la casa MAX ESCHIG, de Paris :

Gaston Knosp : L'Émir d'Amour (tiré de "La Kahena") per a cant i piano.
Isadorë Frëëd: Sonata per a piano.
Jërzy Eitëlbërg: Sonata num. 1 per a piano.
Manuël Navarro: Estampas infantiles. I. Preludio. — II. Mambrú. — III. Tocatina,

per a piano.
N. Karjinsky: Concert per a dos violoncels.
Arthur WilnER : Primera Sonatina en fa major, op. 68, per a violí i piano.
GalEoTTi : Sonata núm. 2 per a violoncel i piano. Realització de H. Rogister.
R. Monëëuillard : Souvenir per a violoncel i piano.
Mar fus François Gaillard: Dues Transcripcions: Blue i Invocation Maori, per a

violí i piano, per Jeanne Gautier.
Waclaw Niemczyk: Valse caprice per a violí i piano.
Ernesto Halfeter: Sonata per a piano.
Alexandre Tansman: Troisième Sonatine per a piano.
Adolfo Salazar : Cuatro canciones sobre textos de poetes espanyols dels segles xvi i

xvii, per a tres veus blanques.
Louta NounëRËRG : Les secrets de la technique du piano révélés par le film.
A. Gretchaninof: Album d'Andrucha, 10 peces fàcils per a piano.
Arthur Willner : Rythmes. Estudis fàcils per a piano.
Léon Zighéra: Escola de. violí: Escoles i arpegis i Estudis originals. Revisió d'obres

clàssiques : R. Kreutzer.

J. Armand Heck : Danse hongroise, op. 25, per a violí i piano.
Arthur Willnër: Sonatine facile per a violí i piano.
Isadorë Freed: Pastorales. 8 peces fàcils per a piano.
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Edicions PSALTERIUM, Roma :

Raph. Casimiri : Missa pro dcfunctis (cantu gregoriano). Transcripsit et harmonicis
numeris ornavit.
— Missa pro defunctis (III). 3 vocib. inaequal. (C. T. B.) Organo comitante, vel
sine organo.
— Societatis polyphonicac. romanae. Repertorium cura et studio. Volum VI. Com¬
posicions de Falestrina. Gabrieli, Marenzio i Cruce.

Willem PijpER : Sonata per a piano. — Oxíord University Press. 1934.
PorTnoff : Menuet en style ancien, per a violí i piano. Fontaisie russe, núm. 3, en

la menor, per a violí i piano. — Boswort & C.°, Bruxelles.
Antoni Soler: Sis quintets per a instruments d'arc i orgue o clave obligat. Trans¬

cripció i revisió per Robert Gerhard. Introducció i Estudi l'Higini Anglès, prev.
Cap del Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya. — Institut d Es¬
tudis Catalans: Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1933.

LLIBRES

J. M." Llorens: Teoria dc la Música (Text català). Pròleg de Lluís Millet. — Arts
Gràfiques Ilerda. — Lleida. 1933.

D. Paolo M. Abate Ferrettj, 0. s. b. : Estética gregoriana òssia Trattato delle íorme
musicali del Canto Gregoiiano. Volum primer. — Ponticifio Istituto di Musica
Sacra. Roma. 1934.

Celos aun del aire matan. — Ópera del siglo xvii. Texto de Calderón y música de
Juan Plidalgo, por José Subirá. — Institut d'Estudis Catalans: Biblioteca de Ca¬
talunya, 1933.
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NOTICIARI
CURS MUSICAL D'ESTIU A OXFORD. — Hem rebut l'anunci del Curs mu¬

sical d'estiu a la ciutat universitària anglesa, el qual tindrà una durada d'onze dies, es¬
tudiant-se variades matèries, notablement "La música a l'escola" (Dr. Geoffrey Shaw)
i "Psicologia musical (Professor Percy Buck). Alternaran amb els estudis les acti¬
vitats esportives, com el tennis, el golf i el rem.

Per a més detalls, hom podrà adreçar-se a The Oxford University Press, Music
Departament, Amen Plouse. Warwick Square, London E. C. 4.

ELS GRANS CURSOS D'ESTIU A L'ESCOLA NORMAL DE MÚSICA DE
PARIS. — Marcel Dupré donarà els diumenges 6, 13, 27 de maig i 3 de juny quatre
conferències audicions sobre les obres per a orgue de J. S. Bach, en el seu gran
gran orgue de concert de Mendon.

Jacques Thibaud farà els divendres 4, xi, 18 de maig i els dimarts 8, 15, 22 de
maig, a les nou de la nit, sis cursos d'Interpretació de violí per als concertistes que
seguidament seran triats per a donar concerts sota el seu patronatge.

Alfred Cortot reprendrà els dimecres, a la nit, i els dissabtes, a la tarda, a partir
del 30 de maig, els seus Cursos d'Interpretació de piano per la Constitució racional
d'un repertori de concert.

Els programes detallats poden sol·licitar-se a la Direcció de l'"Escole Normale de
Musique", 114 bis Bod. Malesherbes, París.

PREMI PERRAMON. — El vinent mes de maig tindrà lloc el concurs per a la
concessió del Premi Perramon, el qual serà atorgat aquesta vegada a l'artista que
executi millor, amb la moderna viola (anomenada viola-tenor), el primer temps del
Concerto de viola de Cecil Forsyth i una obra de lliure elecció.

El concurs d'aquest any té caràcter d'extraordinari : consisteix en una viola-
tenor de concert, completament equipada, i en la quantitat de mil pessetes. Podran
concorrer-hi tota mena d'executants, sense límit d'edat, ni precisar d'altres circums¬
tàncies que les exigides en els concursos anteriors.

El jurat d'aquest concurs extraordinari estarà, a més, facultat per a dividir el
premi, si ho considera convenient, i, encara el podrà declarar desert si opina que cap
dels concursants no té els mèrits suficients per a obtenir-lo.

Les inscripcions es poden fer, des de la publicació d'aquesta convocatòria fins el
dia 30 del corrent, a la Secretaria del Premi, carrer del Carme, 8, primer.

CONCURS DE CARAMELLES. — El Dissabte de Glòria, a la nit, se celebrà
a la plaça de Sant Jaume el típic concurs de les Caramelles.

Tots els chors concursants escoltaren grans aplaudiments.
Acabat el concurs, el Jurat es retirà a deliberar i emeté el veredicte següent:
Primer premi, 500 pessetes : Cooperativa L'Artesana. Segon premi, 300 pessetes :

La Unió d'Hostafrancs. Tercer premi, 200 pessetes: Escola de la F. J. C. de C.
El Diploma de Direcció fou atorgat al mestre director de la Cooperativa L'Arte¬

sana, senyor Josep López.
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OBITUARI
Franz Schrecker. — Des de Berlín ha estat anunciada el 22 de març passat

la mort del conegut músic Franz Schrecker, qui havia nascut a Mònaco, l'any 1878.
Aquest mestre, que fruïa de gran reputació en terres germàniques fou deixeble de
Fuchs, a Viena. L'any 1911 va fundar i dirigí la Societat Choral Filharmònica. El
mateix any fou nomenat professor de composició de l'Acadèmia Real i Imperial de
Viena. I l'any 1920 va ocupar el lloc de director de la "Hochschule", de Berlín.

Schrecker fou un notable i ben aplaudit compositor. Creà les següents obres :

Cançons, Psalm, per a veus de dona ,orquestra i orgue; Intermezzo, per a orquestra
i corda; Schwanengesang, per a chor i orquestra; Ekkehrard, per a orquestra i or¬
gue; Simfonia "da camera", etc. Schrecker escriví també per al teatre: Flammen,
Der Feme Klang, Das Spietwerk und die Prinsessin, Die Geseichneten, Der Schatz-
gyàber, Irrelohe, Memnon, Dic tonenden Spharen (òpera-poema).

Entre els músics alemanys, Schrecker tingué molts deixebles, molts seguidors
Amb tot i tractar-se d'una personalitat de gran relleu, Schrecker és un artista

gairebé desconegut entre nosaltres. Seria interessant, doncs, oïr ací, al teatre o al
concert, algunes de les seves obres.

Concepció Ginot i Riera. — Ha mort aquesta professora de música que anys
enrera a Barcelona fruí de bon prestigi. Havia estat deixeble del mestre Candi i era
fundadora i directora d'un chor femeni anomenat Orfeó de Santa Cecília, el qual,
durant bon nombre d'anys, actuà sovint en els nostres temples, especialment en la
diada de la seva Patrona. Actualment la senyora Ginot dirigia la secció choral de la
Capella de Servei domèstic.

José Otero Aranda. — Vilment assassinat per uns pistolers que intentaren atra¬
car-lo en entrar al seu despatx, ha mort a Sevilla el conegut mestre de ball andalús
José Otero. La seva acadèmia, coneguda a tot el món a través de les produccions lite¬
ràries tenia qualitat de conservatori de l'art flamenc. Les més famoses estrelles d'aquest
gènere es formaren a casa d'Otero.

El mestre Otero, amb el seu famós quadro de boleres, realiza excursions a diver¬
ses capitals d'Europa i reiteradament a Londres i Paris. A Noruega anà, no fa molts
anys, per a ensenyar al cos coreogràfic d'aquella nació els ballables de Carmen, i
de l'èxit aconseguit es feren ressò periòdics i revistes noruegues. Aquelles ballarines
feren un homenatge a Otero i li lliuraren un obsequi que, des d'aquell instant, fou com¬
pany seu inseparable; eren unes petites castanyoles d'or, penjoll del seu rellotge, que por¬
tava en l'hora de la seva tràgica mort.

Durant l'Exposició Ibero-Americana, participà en totes les festes que s'organitza¬
ren a honor de les eminents personalitats que visitaren Sevilla.

Efectivament, els mestres de I'Orpeó Català, en la seva excursió artística a S'e-
villa l'any 1930, conegueren el mestre Otero, qui dirigí la festa típica andalusa que va
celebrar-se un d'aquells dies a les ruïnes d'Itàlica. Era una persona sumament sim¬
pàtica, molt atent i de gran modèstia. En guardàvem un bon record.

ATENES A. O. - Escorial, 135-147 - Tel. 7337



Obres del Mestre Lluís Millet
De la Cançó Popular Catalana 1,50 ptes.Pel nostre Ideal 5,00 »El Cant Popular religiós 2,00 »Santa Cecilia 0,50 »

De venda a l'Administració de I'Orfeó Català.
L'Orfeó Català a Roma 1,00 ptes.Historial de l'Orfeó Català 2,00 »

A la mateixa Administració.

)L E'N CE RIA
CASA MACIÀ
lïlïÉ Í~Í« i ■■■■»■■■■!■ ■»■■»»» Ulllll

Vídua de MARCIÀ PRAT

FONTANELLA, 7
Telèfon 11383

uiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii:

I Joan Bonastre ]
SASTRE

Gèneres del país i estrangers
S'han rebut les novetats

per a la present temporada

Descompte del 10 per 100
als socis de l'Orfeó Català

i Fontanella, 20, pral. =

BARCELONA ¡
áiiMiiiiMiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiin

FÀBRICA DE PASTES AEIMEHTOSES
RURÉS, FORMATGES, MANTEGUES. ETC.

ANTIGA CASA NONELL
Baix de Sant Pere, 35
Telèfon 20566 BARCELONA



DISPONIBLE

Recomanem als senyors socis de
l'Orfeó Català la secció d'anuncis

que, donada l'expansió creixent de
la Revista, pot ésser per a moltes
indústries un poderós reclam.



 



LA

REVISTA MUSICAL CATALANA
HA DEDICAT NUMEROS ESPECIALS A

Festa de Ja Música Catalana. — Any I.
(Agost de 1904).

Festa de la Música Catalana. — Any II.
(Juny de 1905).

Festa de la Música Catalana. Any III.
(Juny de 1906).

Festa de la benedicció i inauguració de'
Palau de la Música Catalana. (Esgotat).
(Febrer de 1908).

Francisco Alió. (1862-1908). (Juliol de 1908)
Festa de la Música Catalana. — Any IV.

(Maig de 1908).
Excursió artística de L'Orfeó Català a

València. (Juny de 1909).
Antonio de Cabezón (1510-1623). (Març

de 1910).
Festa de la Música Catalana. — Any V.

(Gener de 1911).
L'Orfeó Català a Madrid i Saragossa.

(Abril-Maig de 1912).
Franz Liszt (1812-1886). (Octubre de 1912).
Ricard Wagner (1813-1883). (Juny de 1913)
Excursió artística de I'Orfeó Calalà a

París i a Londres. (Juliol-Agost
de 1914).

Cristòfol Gluck (1714-1787). (Desembre
de 1914).

VI Festa de la Música Catalana. (Novem¬
bre de 1915).

Carles G. Vidiella (1856-1915). (Febrer
de 1916).

Enric Granados (1867-1916). (Juny de 1916)

Vint-i-cinquè aniversari de la fundació de
I'Orfeó Català. (Setembre de 1916).

VII Festa de la Música Catalana. (Març
de 1917).

Festa dels Orfeons de Catalunya. (Juny-
Juliol de 1917).

VIII Festa de la Música Catalana. (Juny-
Setembre de 1920).

IX Festa de la Música Catalana. (Juliol
de 1922).

Felip Pedrell. (1841-1922). (Setembre-
Octubre de 1922).

Josep Anselm Clavé. (1824-1874). (Juliol
de 1924).

Pelegrinatge de I'Orfeó Català a Roma.
(Maig de 1925).

Juli Garreta (1875-1925). (Novembre-De¬
sembre de 1925).

Lluís van Beethoven (1770-1827). (Març-
Abril de 1927).

La commemoració del centenari de la
mort de Beethoven a Viena. — La
Missa Solemnis per I'Orfeó Català.
(Maig-Agost de 1927).

Franz Schubert. (1797-1828). (Novembre-
• de 1928).

Festival d'Orfeons de Catalunya a l'Esta¬
di de l'Exposició. (Agost de 1930).

Excursió artística de I'Orfeó Català a

Sevilla i València. (Juny de 1930).
Vincent d'Indy (1851-1931). (Gener de 1932)
Amadeu Vives (1871-1932).(Gener de 1933)
Antoni Nicolau (1858-1933).(Març de 1933)
Johannes Brahms (1833-1897) (Desembre

de 1933).

PER A L'ADQUISICIÓ DIRIGIR-SE A L'«ORFEÓ CATALA»

Carrer Alt de Sant Pere, 13. - Telèfon 17661
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La col·lecció completa do < Reviata Mu¬
sical Catalana» pot consultar-ce a 1'Arado
Històric de la Ciutat, Plaça de la Catedral
i carrer de Santa Llúcia, 1 (Caca de l'Ar¬
diaca} tote els dies feiners de 9,30 a 13,30.
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NOVA PUBLICACIÓ

CAPTANT
Poema choral a veus soles (chor mixt)

Poesia de Mossèn Jacinto Verdaguer
(Traducció francesa per A. M. i F. P.)

Música del mestre

ANTONI NICOLAU
) ] ' v.,

dipòsit:

UNIÓ MUSICAL ESPANYOLA
Passeig de Gràcia, 54 BARCELONA

PREU: 12 PESSETES


