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La relació epistolar entre Apel·les
Mestres i Francisco A. Barbieri

Per tal de contribuir a l'homenatge—força merescut—que hom ha fet a
honor d'Apel·les Mestres, han estat molts els qui durant els passats mesos han
escrit sobre la personalitat homenatjada ; i jo, al meu torn, hi aportaré gustosa¬
ment la meva modesta contribució, presentant un aspecte més d'aquest ar¬
tista músic, poeta i dibuixant, la importància principal de la qual dimanará,
no d'allò que jo pugui dir, sinó d'allò que ell mateix ha dit per mitjà de
la seva ploma sempre alerta, en escriure diverses cartes que existeixen avui
a la Biblioteca Nacional de Madrid, i en exornar-les amb dibuixos a la ploma
els uns i acolorits els altres.

Ofereixen aquestes cartes un gran interès. Escrites per un jove coratjós,
puix que daten d'uns seixanta anys, la majoria anaven adreçades a un artista
que es trobava en la plenitud del seu talent i de la seva glòria, el qual sobre-
rament conegut com a compositor, ja no ho era tant, almenys pel gros
públic, com a musicòleg. ¿De qui pot tractar-se, sinó de Francisco Asenjo
Barbieri ? Les dites cartes, ultra mostrar la relació personal que existia entre
els dos homes—tan insigne era llavors l'un com avui ho és l'altre,—contenen
algunes dades relacionades amb l'actualitat musical de la Catalunya d'aquells
temps.

Obligat complement dels al·ludits escrits havia d'ésser, com ho és de fet,
el volum Volves Musicals, publicat per Apel·les Mestres l'any 1927, on són
recollides anècdotes i records, i on són donats, a més, diversos dibuixos del
mateix autor. LTn capítol d'aquesta obra, en efecte, és dedicat a Barbieri.
Refereix la relació sostinguda entre ells dos i reprodueix un dibuix que d'aquell
artista féu Apel·les Mestres en un àlbum, durant el mes de maig del 1875,
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havent posat a la capçalera aquesta inscripció bilingüe: «Barbieri (El Maestro
bandurria. Chez lui)». En aqueixa primavera és iniciada la relació epistolar,
que Barbieri conservà fervorosament, i que en morir ell passà, com d'altres
moltíssims papers seus, a la Biblioteca Nacional.

* * *

En aquells temps el jove artista català havia passat una temporada a
Madrid i després tornà a Barcelona, per València, on s'embarcà amb rumb
a la ciutat comtal, en un vaixell coster. Així ho testimonieja en una carta
datada el primer de juny de l'esmentat any 1875, en la qual anuncia que
arribà a Barcelona en companyia de Padró, i que aquest s'havia marejat du¬
rant la travessia. (1)

(Ací hi ha un dibuix d'Apelles, on veiem aquell amic estes
a terra, enmig d'uns moltons.)

A continuació comenta l'estrena d'El Barberillo de Lavapiés en el «Teatro
Español» del Passeig de Gràcia. Tot fou molt aplaudit i es repetí la tirana,
tas caleseras, el tercet del primer acte i altres números. A la Franco li calgué
cantar tres vegades el Dende que te he conosío, i, no obstant, per deficiències
de la interpretació, produí poc efecte el chor del Camisón als que l'escoltaven
per primera vegada. Apel·les afegeix textualment :

«Puede usted decir al Barberillo que los chistes de su ídem han
sido muy bien recibidos en Barcelona, ítem más sus plumaditas polí¬
ticas. Este era el efecto del teatro: (Ací un dibuix allargat, en el qual
es veuen nombroses mans aplaudint, i al fons les cares d'algxins ac¬
tors.)

»En fin, el publico salió muy satisfecho de la representación, sin
tener que decir: Torneu-me el ral, que no vull més comèdia.»

En la mateixa carta és anunciada la tramesa d'una nova col·lecció de cants
populars, a la qual Apel·les féu referencia anteriorment, recomanant d'una
manera especial els balls dels nans i gegants, moros i cristians i balls de bas¬
tons, així com també el cant de les gralles dels Xics de Valls. I afegia:

«Es probable que conozca usted todos estos cantos, pero si alguno
halla usted nuevo entre tantos viejos, será añadir un grano de arena
más a la extensa playa de sus conocimientos (bonita imagen poé-

(1) Aquesta nota 1 les successives contenen informes complementaris o explicatius de
l'aspecte a què cada nota es refereix, amb subjecció a les dades que el propi senyor Apel¬
les Mestres, a petició meva, tingué la bondat de subministrar-me en la seva acollidora llar.

El senyor Padró era el dibuixant Tomàs Padró. Havia recorregut Espanya junt amb Apel¬
les, per encàrrec de l'editor Muntaner, per tal de preparar les il·lustracions de la Història,
de Lafuente.
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tica ; no sienta aquí muy bien, que digamos, pero allá va). Me ha
llamado la atención la gallegada núm. 24 por ser nota por nota el
Desierto de la Crau de la Mireya, de Gounod.»

Un altre paràgraf de la mateixa carta, diu :

«No se si habrá usted sabido la muerte de José Ventura (a) Pef>
de la Tenora, el músico popular del Ampurdá, autor de un sinnúmero
de sardanas y pantos populares, del coro Arre, Moren ! y, finalmente,
de otro titulado Una matinada en TAmpurdá, que los Coros Clavé
estrenaron el día de Corpus. Tiene muchísimo carácter, y si bien es
algo difuso a causa de la demasiada abundancia de motivos, es muy
agradable, y sobre todo la primera mitad entusiasmó al público. Y
vea usted cómo en un año cabal hemos perdido dos músicos poetas
populares.» (Al·ludia, com es comprèn, Josep Anselm Clavé, el fun¬
dador dels chors del seu nom.)

Donant compte a continuació de l'èxit que obtingué entre la Premsa el
seu Avant, exposa que només un diari trencà la unanimitat, inspirat per
raons polítiques. El tal diari posà Apel·les Mestres com un drap brut—com
es diu vulgarment—i aquell volum va servir per escriure un article de fons
contra la Revolució. Acaba la carta amb diverses salutacions, una d'elles
adreçada al Barberillo, després de la qual cosa, a guisa d'epíleg, es llegeix
la frase catalana: «No s'hi cansi gaire».

Una postal datada a Barcelona, el 30 de Juny, acusa recepció de la carta
que li havia tramès Barbieri, la qual, deia, «ha fet molt oro entre mis amigos».
Aquests el felicitaven per la idea del chor que Barbieri es proposava escriure
sobre una poesia del propi Apel·les, i ef jove poeta anticipava les gràcies al
famós músic «en nombre del catalanismo en peso». (1) «Despachados que
tenga algunos trabajos enojosos y urgentes que me marean—afegia,—voy a
ponerme manos a la obra». I després, consigna aquesta lacònica, però fala¬
guera informació bilingüe : «El Barberillo sigue fent tropa.»

Transcorren uns mesos més. El 10 d'octubre Apel·les anuncia que no s'ha
mort, i felicita el compositor per l'èxit assolit amb una opereta, que li inspira
el següent joc de paraules : « ¡ Cuando yo dije que con La vuelta al mundo su
fama daría la vuelta al mundo ! Estoy aguardando la ocasión de que Arde-
rius nos la traiga para aplaudirla.»

Després segueixen algunes referències entorn de la sarsuela ja esmentada
de Barbieri :

(1) Llavors la paraula «catalanisme» era un neologisme, que pot dir-se que posà en cir¬
culació el jove artista.
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«He visto en los periódicos que se ha traducido al francés para
representarse en París El Barberillo. ¡Pobre Barberillo ! ¿Quién va
a conocerle en la capital del Imp... (alto) de la República vecina? Me
parece ya estar viendo a M. Lamparilla «comm* ça» :

(Ací una aquarel·la sobre el ròtul «Le petit barbier de
Lavapiés».)

«¿Pues y si se representa en Londres? Allá también se imaginan
los españoles a su modo. No sé porque me parece que allá tiene que
ser algo de esto : »

(Ací una altra aquarel·la sobre el ròtul «The jolly Bar¬
ber of Lavapiés».)

Parlant ja seriosament, anuncia Apelles que té a disposició del composi¬
tor una Albadeta i que la hi trametrà quan les ocupacions de Barbieri li per¬
metin dedicar-se a la seva obra. (1) «Es una cosita sencilla, como usted me
indicó. Si la reconoce usted muy inferior a su música—como yo la reconozco—
dígamelo usted francamente y probaríamos otra cosa ; así como también si le
disgustara a usted por el metro, dimensiones, rima, idea, etc., etc.»

El 12 de febrer del 1876 escriu el poeta una extensa carta al músic, en
paper que duu el membret de l'editor de música Faustino Bernareggi. Li
donava compte d'haver tingut notícies seves per conducte dels seus amics
Gener, Baró (2) i d'altres. Ensems, li comunicava la pròxima tramesa de \'Al¬
badeta, afegint que en el mateix paquet «irá incluido un tomito de versos—una
futesa—que la imprenta acaba de multiplicar en estos momentos. Perdone
usted la osadía de este amigo y poetastro, si me he permitido dedicar a V.
una de mis Fábulas, que la impaciencia de Bernareggi me obliga a copiar,
pues desea él mismo dársela a conocer a usted cuanto antes. Valga lo que
valga, acoja usted la buena intención.» Aquesta Fábula—el manuscrit original
de la qual conserva la Biblioteca Nacional amb l'epistolari que ens ocupa—es
titula La cigala.

També anunciava a Barbieri en la mateixa carta, que el seu portador li
lliuraria els primers exemplars de les cançons catalanes il·lustrades per Apel·les
Mestres. I finia així :

«Son las once de la noche ; escribo estas líneas en el bufete de
Bernareggi y después de saludar a usted cordialmente, se escurre al
baile de máscaras a ver si pesca o si le pescan su siempre amigo y etc.»

(Ací, en lloc de la signatura, hi ha un autoretrat a la
ploma, rubricat, i a continuació la següent [rase: «Se
acuerda usted de esta mi facha...?»)

(1) En el viatge d'Apel·les a Madrid, convingué amb el mestre Barbieri que li enviaria
una poesia catalana, per tal que compongués un chor destinat a l'agrupació fundada per
Clavé.

(2) Pompeu Gener, l'escriptor, i Teodor Baró, el director del diari progressista La Crònica.
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I com a epíleg, amb caràcter humorístic, una frase en lletres majúscules
i ortografia arbitrària, seguida de diversos dibuixos al·lusius a aquesta frase,
que diu així : BIBA LA LIVERTA.

Finalment, Apel·les envia al compositor una cançó perquè hi posi música.
La tramet amb una carta del g de març del 1876, en la qual hom llegeix :

«Esta canción tiene más historia de la que usted puede figurarse.
Al regresar a Barcelona e intentar escribirla, tropecé con un incon¬
veniente : ¿Qué asunto, qué cuadro campestre no habla ya descrito
o pintado Clavé con la sencillez y maestría que le son propios? Más
tarde emprendí una especie de balada por el estilo de la que ahora le
remito, que era La Guerra, pero a pesar de que concluya con la es¬
peranza de que vendrían los buenos tiempos de la Paz, nunca me sa¬
tisfizo, porque temí que dejara mala impresión, y sobre todo, ¿por
qué no aprovechar esta gran cualidad de usted, que es la jovialidad
y frescura que respira la música de usted y que tanto han contribuido
a hacer popular el nombre de Barbieri? Finalmente ha venido la paz
y me he decidido a hacer la presente canción, que titulo ¡ Viva la Paz !
(1), a fin de evitar la apariencia de pretensiones que ofrece el título La

O VISCA LA PAU!
Al meu amic D. F. A. Barbieri

I

Ja ha tornat la Pau a enjoiar la terra,
ja el tro del canó i els rugits de guerra

tot fuig i emmudeix;
ja de nou l'ocell torna a la brancada,
i des del mont fins a la planada,

tot brota i floreix.
La fumada llar, on a la quitxalla

l'avi cada nit treia una rondalla
de guerrers ardits,

ha caigut avui tota enderrocada
sota l'espetec de la metrallada

dels fills maleïts.
¡Viscan els fills del poble brau
que han acabat la guerra!
¡Viscan els fills del poble brau!
¡Visca la Pau!

n

Aquests camps coberts d'escardots 1 ortigues
eren altre temps una mar d'espigues

que dansava al sol;
xaragalls de sang han regat la plana,

xisclant els corbs, farts de carn humana,
hi han estès llur vol.

Alegre'us infants, enfloque'us fadrines;
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Pas. Ya sé que ha de ser muchísimo inferior a la música que usted
pueda hacerla, pero afortunadamente, esto matará aquello.

»Si encuentra usted largas las estrofas, pocas o demasiadas en
número, versos que le vayan a usted mal, o quiere usted algun verso
entre estrofa y estrofa, disponga usted, mándeme con toda la fran¬
queza, para que yo cuando escriba la letra para música me esclavice
a la voluntad del músico.

»Y pregunto: ¿Hará usted las tres estrofas iguales o distinta la
estrofa intermedia, o distintas las tres? Ya sé que yo no debo entrar
en tales cosas, pero me parece que lo segundo, y más lo tercero—
a pesar de que representa un trabajo que no merece la letra—, seria
lo mejor. Haga usted caso omiso de estas observaciones, que hago
a usted simplemente porque conozco el espíritu del público acostumbra¬
do a la estructura que daba Clavé a sus coros.»

Afegia, el jove Apel·les, que aquell mateix any els chors de Clavé li estre¬
narien una obra choral sobre una lletra semirevolucionària de Y Avant, titulada
La cançó de Varmer, a la qual havia posat música un amic seu, el nom del
qual no esmenta la carta (i) ; després, assenyalava amb alegria l'esperança que

altre cop l'ocell entre les ruïnes
tot cantant fa niu;

l'aire matinal dolçament murmura,
i a pleret cantant, cristal·lina i pura,

ve l'aigua del riu.
¡Viscan els fills del poble brau
que han acabat la guerra!
¡Viscan els fills del poble brau!
¡Visca la Pau!

III

Dalt del campanar volta la campana
no cridant el foc que la vida arrana

no pel sometent;
toca alegrament dolces batallades
com en temps de pau a festa i ballades

sol cridà al jovent.
Tornem com abans a ballar sardanes

quan portem segat el blat de les planes
en les nits de Juny;

i al clar dels estels i al so de les gralles
nostres cants d'amor i nostres rialles

volaran al lluny.
¡Viscan els fills del poble brau
que han acabat la guerra!
¡Viscan els fills del poble brau!
¡Visca la Pau!

Març del 1876.

(1) Aquest músic s'anomenava Enric Obiols. No era parent de l'illustre compositor del
mateix cognom, i mori prematurament, quan podia esperar-se molt del seu talent.
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també aquell any fossin cantats dos chors, en lloc d'un, amb lletra seva. Com
que a Barbieri li agradaven «los garabatos», Apel·les li dibuixà a la ploma,
en aquesta mateixa carta, alguns dels tipus que havien fet cap a Barcelona,
durant les festes de la Pau.

Li comunicava, a més, que en les dites festes s'havien aixecat molts ga-
llardets i disparat castells de foc d'atifici ; que hi hagueren curses de braus,
amb les seves corresponents «cogidas», i curses de cavalls, i castells dels Xi-
quets de Valls, il·lustrant amb els seus acostumats dibuixos alguns episodis
d'aquests espectacles públics. I afegí: ((Tampoco han de faltar las coplas
ampurdanesas con las tenoras». A la vegada, li contava que s'havia erigit un
monument a la Pau, a la plaça del mateix nom. La decoració fou encomanada
a Padró, i en el grup de les arts s'hi col·locà «una hoja de papel mayúscula
con unas notas como puños», que Apel·les hi havia posat per tal que fossin
vistes de lluny.

El 22 de març següent, Apel·les anuncià a Barbieri que es proposava d'es¬
criure una biografia sobre Clavé per presentar-la a un concurs, i li demanava
dades referents als següents aspectes: el sojorn d'aquell músic-poeta a Ma¬
drid, acollença que li dispensà el públic madrileny i el judici que s'havia
format sobre ell i la seva obra. Com a final, formula aquesta interrogació:
((¿Sabe si la música de Clavé se conoce fuera de España?»

Fou d'una gran joia per a Apel·les rebre, transcorregudes dues setmanes,
la música escrita per Barbieri. Així ho palesa una carta del 7 d'abril, on llegim :

«Como Colón al poner éT pie en tierra firme bendijo al cielo antes
de admirar las maravillas que encerraba la tierra descubierta, así
yo—al momento de recibir su coro y antes de admirarlo—me apresuro
a darle un millón de gracias por la puntualidad con que ha llevado
a cabo nuestra obra... ,Esta noche hay ensayo de coros en Casa Clavé ;
voy pues allí corriendo con la partitura debajo del brazo, y tal vez
esta misma noche haré que tenga lugar la primera vista. La sim¬
pática hija de Clavé estaba aguardando esta pieza de tal modo, que
de fijo voy a darle un alegrón esta noche. Por de pronto le será muy
grato el ver que la ha escrito usted a voces solas, pues no sé qué
particular simpatía tenemos a estos coros. Tan aprisa escribo a usted,
que.no sé si lo hago en castellano o en catalán.»

A continuació proposa a Barbieri que sigui Bernareggi qui editi l'obra. En
la carta següent, datada el 19 d'abril, li diu que havia quedat enllestida la
biografia sobre Clavé i que estava escrita a consciència, amb tot i el temps
escàs de què disposava. I manifesta Apel·les que la presentarà en els propers
Tocs Florals, així com també les seves Fábulas, amb les quals aspirava a la
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flor natural. Deia, encara, que ja havia sentit detingudament la música posada
per Barbieri at chor ¡ Visca la Pau ! Després de felicitar-lo pel seu gest, escriu :

«Ha interpretado usted—pero superándolo, naturalmente, de mu¬
cho—la letra. El carácter sombrío de la primera estrofa ; la segunda,
suave transición de ésta a la tercera ; y sobre todo ésta, festiva, ori¬
ginal y por demás popular, cantan exactamente lo que yo sentí al es¬
cribirlas.»

Per mitjà d'Apel·les, felicitaven llavors Barbieri altres músics i la filla de
Clavé, la qual, en rebre la partitura, es posà tot seguit al piano a llegir-la (i).
Acceptava, el poeta, la idea que havia formulat el seu col·laborador musical
que els drets d'autor fossin distribuïts entre les víctimes de la guerra. També
li deia que la Societat Euterpe assajava «una elegia del vell mestre Obiols,
dedicada a Clavé». I, finalment, li anunciava el seu propòsit d'anar, a finals
de maig, a París, per sojornar-hi un parell de mesos i que després, al seu
retorn a Barcelona, donaria la volta per Madrid.

En una altra carta, datada el 29 d'abril, comunica Apelles dues notícies
satisfactòries. Primerament, que li era molt grat assabentar-lo d'haver estat
feta la primera lectura de ¡ Visca la Pau ! «Los coristas están entusiasmados,
y yo más cada vez que lo oigo.» L'altra agradosa notícia es referia al re¬
sultat del concurs. Les seves Fàbules havien obtingut un premi en els Jocs
Florals, i aquest premi havia estat creat expresament per a la seva obra.

La carta que segueix en ordre cronològic en l'epistolari que comentem, no
és d'Apel·les, sinó del seu pare, l'arquitecte En Josep O. Anunciava que aviat
passaria per Madrid, de retorn de París, el seu fill Apel·les i pregava a Bar¬
bieri que volgués prendre nota d'una indicació, per tal que el noi, en arribar
a la cort espanyola, pogués proveir-se de diners, si duia la butxaca buida,
com era d'esperar. En aquesta mateixa epístola preguntava si podria de-
signar-se En Manuel Gironès, Acadèmic de Belles Arts, per quant era un
gran enamorat de la música de cambra, que ell fomentava en el seu propi
domicili, amb la col·laboració dels millors professors barcelonins i prestant-ni
el seu concurs el mateix senyor Gironès, perquè tocava el violí i el violoncel.

El 18 d'octubre, Apel·les dóna compte al compositor del seu viatge a
París i de les peripècies que el pertorbaren, puix que estigué malalt llarg
temps a França. Finida, llavors, la temporada dels concerts Euterpe sense
haver-se estrenat el chor esmentat, aquesta composició restava, per tant, «en
estudio y sin ejecutar». Apuntava la possibilitat que l'estrena s'efectués en
algun concert extraordinari de l'hivern següent. Fa la recensió en aquesta

(1) Clavé va tenir dues filles: Enriqueta, la mort de la qual va accelerar la del poeta-
músic català, i Aurea, que era pianista, com deixa veure la carta que s'al·ludeix d'Apel·les.



 



Dibuixos d'Apel'les Mestres que il·lustraven diverses lletres adreçades al
Mtre. Barbieri (I er juny 1875, 12 febrer i 9 març 1876)
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mateixa carta dels actes celebrats amb motiu del trasllat de les restes de Clavé
a un panteó erigit per subscripció pública. «En el Cementerio—diu—estába¬
mos reunidas unas 10.000 personas, y fué una solemnidad que honra a nuestro
pueblo, donde hasta ahora no podían disfrutar de los obsequios del pueblo
más que los personajes políticos».

* * *

L'epistolari té aquí una llacuna que dura prop de cinc anys i que va cloure
una carta del 20 de març del 1881, en contestació a una altra en què Barbieri
manifestava al poeta que el chor ¡ Visca la Pan ! havia estat cantat a Madrid
amb una traducció castellana. Agraint Apel·les Mestres aquella nova, va ex¬
pressar-se així :

«¡Cuánto me alegro ! Va que por cuestiones que no deseo revolver
no pudo cantarse en Barcelona a su debido tiempo, me ha alegrado
mucho que tarde o temprano se haya cantado en Madrid. ¿Usted no
cree que ha perjudicado a la obra el que esté escrita en catalán? De
todos modos, le felicito por e! éxito que, dicho sea de paso, le per¬
tenece a usted enterito, y al mismo tiempo por la traducción, que está
muy bien hecha.» (1).

»Aun cuando no escribamos con frecuencia, quedamos siempre
buenos y viejos amigos, más estrechamente ligados ahora que nues¬
tros nombres andan juntos por los carteles. ¡ Cuánto siento no poder
Oír el coro !»

Després hi ha una altra llacuna, i ara és molt més gran, ja que han de
transcórrer uns altres dotze anys llargs, fins a trobar en aquesta col·lecció epis¬
tolar una carta d'Apel·les Mestres, la darrera, per cert, de les que clou una fulla,
a manera de carpeta, en la primera cara de la qual i escrit de puny i lletra
del propi Barbieri, hi ha les següents paraules: «D. Apeles Mestres (Poeta y
artista) y su padre D. José». Havia estat Moragas a Madrid, i parlant amb
Barbieri, aquest li demanà que saludés el seu col·laborador literari de ¡ Visca
la Pau ! Després d'agrair Apel·les Mestres a Barbieri la seva atenció, evocà
el record d'un passat ja remotíssim llavors. Aquesta carta, datada el 20 d'a¬
gost del 1893, té el següent fragment autobiogràfic:

«¡Qué lejos están ya aquellos buenos tiempos del Barber¡lio ! Y
cómo han cambiado las cosas, es decir, para mi... Yo estoy hecho un

(1) El Chors de Clavé havien cantat una composició del mestre Rodoreda, dedicada al
mateix assumpte, i per aquesta causa ajornaren primer, i abandonaren després, el projecte
d'estrenar la que havien escrit el Jove Apel·les i el vell Barbieri.
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vejete, aunque según afirman mis amigos y médicos, en un año me
he rejuvenecido! de diez... Hoy vuelvo a dormir como un santo las
más de las noches, a dar paseos de hora y media y a trabajar con
ardor tres o cuatro horas seguidas...»

A l'esmentada lletra respongué Barbieri amb una altra—l'última que rebé
d'ell Apelles Mestres, i de la qual poden veure's alguns paràgrafs en el volum
Volves musicals. El 19 de febrer del següent any, moria Barbieri. Mentres¬
tant, Apel·les Mestres, recobrà les forces perdudes i va seguir la seva carrera,
tan laboriosa com fecunda, amb el resultat feliç que tots coneixem.

I avui m'és sumament grat de contribuir a aquest homenatge, que ell podrà
conèixer. Perquè, si el 1893 el dibuixant i poeta es considerava ja un «vejete»,
quaranta anys més tard ha pogut assistir amb veritable satisfacció a les festes
celebrades en honor seu ; amb la particularitat que no s'ha retut solament tribut
al literat i dibuixant, que és com l'havia conegut Barbieri, sinó també al com¬
positor musical de cançons que tenen una flaire i una senzillesa certament ben
saboroses.

Josep SUBIRA



Butlletí de I' Or f e ó Català 91

Festivals Strawinsky
al Gran Teatre del Liceu

Tingueren lloc els dies 12 i 15 de març i els dirigí el propi autor de Petruclika
i de l'Ocell de foc. Col·laboraren als susdits importants Festivals, Soulima Stra¬
winsky, l'Orfeó Gracienç i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. S'executaren
les següents obres de Strawinsky : Divertimento, suite simfònica del ballet : El
bes de la fada, Capriccio, per a piano i orquestra, Simfonia dels Salms, per a chormixte i orquestra, L'ocell de foc, «suite» del ballet, Apollon Musagète, «suite»del ballet allegoric per a orquestra de corda, Coiicerto per a piano i orquestra.S'havia, també, anunciat l'execució (ben esperada) del Sacre du Printemps, però,
en lloc de l'obra esmentada, es repetí L'ocell de foc.

Hom ofrenà, doncs, als músics i als aficionats barcelonins, algunes primeresaudicions.
El Divertimento amb el qual començà la primera part del primer concert quedirigí Strawinsky, és una suite treta del ballet : Baiser de la fée, obra que el seuautor escriví per als espectacles que organitzava Ida Rubinstein i que s'estrenà,í'any 1928, al Teatre de l'Opera, de París, sota la direcció del propi Strawinsky.En escriure el Bes de la fada, Strawinsky dedicà, es pot dir, un veritable ho¬

menatge a un músic rus per al qual ha sentit sempre la més profunda admiració :
Tchaikowsky. I es serví, fins i tot, d'elements temàtics del compositor esmentat.Recordem, per exemple, una Humoreska per a piano, de l'autor de la SimfoniaPatètica, que apareix llargament, abundosament, en el ballet del qual parlem-Concedides les altes qualitats de músic, de compositor, que posseeix innegable¬ment Strawinsky (i que ningú no pot negar), i que apareixen, una vegada niés,ben palesades, en el Bes de la fada, i fent constar que hi ha, en l'obra esmentada,més d'una troballa rítmica i sonora, confessarem que el ballet, o millor dit en¬
cara, el Divertimento del qual parlem, no ens sembla pas una de les obres mésreeixides, més sorprenents del seu autor. Potser ajuda a despertar la nostra im¬pressió (que formulem ben francament), els records, en el Bes, d'elements te¬màtics d'un músic pel qual no havem sentit mai massa predilecció. D'altra banda,acceptant l'ambient general del Bes, afegirem que preferim altres produccionspotser més reexides, més francament plaents, que el ballet de Strawinsky. I ensreferim, per exemple, a certes pàgines de Dejibes.

Heus ací ara el que ha escrit Strawinsky en parlar del seu Apollon Musagète :«Quan, en la meva admiració per la bellesa lineal de la dansa clàssica, som¬niava un ballet d'aquell gènere, pensava, sobretot, en allò que hom anomena«ballet blanc», on es revela als meus ulls l'essència d'aquell art en tota la seva
puresa. Hi trobava una meravellosa frescor produïda per l'absència d'ornaments
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policròmics i sobrers. Aquestes qualitats m'incitaren a compondre una música
que havia de presentar un caràcter anàleg. Per a assolir la meva finalitat, em
semblà que l'escriptura diatónica era la més apropiada, i la sobrietat d'aquest
estil determinà el meu punt d'albir sobre el conjunt instrumental del qual m'havia
de servir. Vaig abstenir-me, d'antuvi, de l'orquestra corrent a causa de la hete-
rogeneitat de la seva composició: agrupaments sencers de cordes, de fusta, de
metall, de percussió. Vaig, també, evitar els conjunts de fusta i metall, ejs efectes
sonors dels quals han estat veritablement massa explotats durant els darrers
temps, i vaig decidir servir-me dels instruments de corda.»

Afegeix Strawinsky (i continuem la traducció, perquè els mots del popular
músic rus ens semblen significatius) :

«L'ús orquestral d'aquests instruments sofreix, fa bastant temps, una des¬
viació ben llastimosa. Tan aviat són emprats per tal de crear efectes dinàmics
com se'Js fa servir, sense respecte, com, instruments simplement coloristes. Con¬
fesso haver comès, també, la falta que assenyalo. La destinació primordial dels
instruments d'arc, determinada per llur país d'origen, Itàlia, que consisteix,
abans que tot, en el fet de practicar el cant, la melodia, ha estat abandonada, i
amb raó. .Evidentment, hi hagué a la segona meitat del segle dinovè una re¬
acció justificada contra la decadència de l'art melòdic que, esclau de fórmules
que banalitzaven el llenguatge musical, menyspreava altres elements de la mú¬
sica. Però, com passa sovint, hom anà massa lluny. Havent perdut el gust de la
melodia considerada en el seu valor intrínsec, no es conreà ja més i hom es trobà
privat de criteri pel que es refereix al fet d'apreciar la seva vàlua. Un retorn a
l'estudi i a la cultura d'aquest element des del punt de mira únicament musical,
em va semblar oportú i fins urgent. I heus ací perquè la idea d'escriure una mú¬
sica en la qual tot gravitaria entorn del principi melòdic, em semblà una cosa
per a mi irresistible. I, d'altra part, quin goig de llançar-se en el món de la
eufonia multicolor de les cordes i de fer-la penetrar arreu de la trama polifònica !»

Strawinsky és un inquiet. Els sons l'atrauen i cerca sempre possibilitats noves,
així en el món del color, com en el del ritme, com, en el cas del qual parlem,
en el món vastíssim del cant pur, de la melodia.

Concretant-nos al ballet Apollon Musagète o, millor dit encara, a la suite que
oírem (treta, doncs, com fa sempre Strawinsky, del seu ballet), direm, ben franca¬
ment, que considerada l'obra des del punt de mira del seu valor intrínsec, Apollon
Musagète es podria, potser, dividir en dues parts. Ara bé, la segona part, la
segona meitat, ens semblà la millor. Més, encara : els darrers números de la
«suite» de la qual parlem són saborissims, plenament reeixits. Tot canta, en efecte,
de manera abundosa, i tot sona esplendorosament. Un pur encís. Les pàgines
de les quals parlem, són, sens dubte, de les millors, de les més belles que ha
escrit Strawinsky. I és en elles que l'autor del Sacre ha realitzat, feliçment, plena¬
ment, el que es proposava. La primera part del ballet (o de la suite) no ens agrada
ja tant. El trobem pobre d'invenció. El músic—ens semblà—no aconsegueix rea¬
litzar els seus propòsits, clarament expressats en els mots que havem traduït.
Però és natural que no és sempre fàcil canviar d'estil, d'objectiu, àdhuc trac¬
tant-se d'un músic, d'un artista tan extraordinàriament, tan sorprenentment t.ra-
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çut com, Igor Strawinsky. Cal recordar, però, que Strawinsky començà Apollon
Musagète el juliol del 1927 i el terminà al començament de l'any següent. I entre
els dos trocets, les dues parts, hi hagué viatges a París i a Londres. Es pot,
doncs, potser afirmar que, en escriure la darrera part, el final d'Apollon Musagète,
Strawinsky dominava ja més l'estil essencialment melòdic... o es trobava en mi¬
llors disposicions d'esperit que en compondre el començament, la primera meitat
del seu ballet. Sigui el que sigui, és ben cert que la primera part d'Apollon Musa¬
gète, ens sembla freda, sense contingut, i la segona ens sembla bella, substanciosa,
reexida, lluminosa.

Strawinsky té una idea ben personal del que és la músiça, nega el seu poder
expressiu i diu, afirma que cal considerar-la sempre en soi, independentment de
tota altra finalitat que la purament musical. Res no direm ja, doncs, del seu
Concert per a piano i orquestra, ja conegut, i del seu Capriccio (també per a
piano i orquestra) que el seu autor escriví per a variar el seu programa d'exe¬
cutant, de pianista. Obres, tal volta, per damunt de tot cerebrals, rítmiques, que
no impressionen gaire, però que són, innegablement, riques de troballes. Però
110 n'hi ha prou amb jugar, traçudament, amb fórmules i amb ritmes, per a plaure,
per a encisar o, si es vol, per a aconseguir interessar.

I cal ara afegir que el fill de Strawinsky, Soulima, és un pianista expertíssim.
Toca de manera mestrívola les produccions del seu pare.

La Simfonia dels Salms (un altre experiment, un altre assaig del seu autor),
és, creiem, una de les obres més valuoses dels dos concerts Strawinsky. En l'obra
susdita, .l'esperit de l'autor s'enlaira... i el nostre esperit, captivat, segueix el
vol de Strawinsky. Hi ha, en l'obra que ara comentem, quelcom més que ritmes
i sonoritats. I és allò (que no és precisament música... però que motiva, que sus¬
cita i dóna vida i enlaira i ennobleix la música), és allò que ens encisa. La Sim¬
fonia dels Salms és una obra senzillament admirable i personal. I és, tothora,
plena d'interès.

En l'execució (certament difícil, delicada) de la Simfonia dels Salms, l'Orfeó
Gracienc, sota la direcció del seu ben conegut mestre Joan Balcells, fou un excel¬
lent col·laborador. I el propi Strawinsky inicià els aplaudiments que es dedicaren,
ben justament, a l'Orfeó Gracienc-

I hom escoltà amb gust, com sempre, la «suite» treta de l'Ocell de f\oc. Obra
que representa, sens dubte, el que podria dir-se primer estil de Strawinsky. Estil
innegablement normal, palesament plaent.

El propi mestre Strawinsky dirigí, com queda dit, els dos concerts dedicats
a la seva música. Les execucions foren generalment acceptables, però no ens
semblaren pas sempre ni massa segures ni massa perfectes. Però ja és ben sabut
que els concerts orquestrals barcelonins, han d'ésser sempre, forçosament, ini-
provisats. En tot cas, cal agrair al senyor Mestres el fet d'haver organitzat els
Festivals Strawinsky i els concerts que seguiran. Tot això l'honora i ens honora.
Car no s'abusa pas, entre nosaltres, dels concerts simfònics !...

F. LLIURAT
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NOTES D'ARXIU

Organistes i organers

En aquesta secció, ens proposem donar una notícia, el més completa pos¬
sible, de tots els antics organistes i organers de Ripoll, a base de la docu¬
mentació que havem trobat en Y Arxiu de Sant Pere de dita vila. Tenim la
seguretat que resultarà interessantíssima als nostres lectors. Per a començar,
i a manera d'índex de la relació, pel qual es podrà ja veure la seva extensió
i importància, donem avui els noms i dades de tots aquests artistes. Amb l'a¬
juda de Déu, anirem oferint la nota històrica de cada u, segons les dades
que ha estat possible aplegar.

1592 Antoni Costa, organista.
1615 Galceran Xeralt, organista.
1654 Francesc Galtayres, organer de Centelles.
1708 Francesc Pradell, organista.
1718 Antoni Busca, organista.
1775 Josep Pradell, organer.

1775 Pere Novell, organer.

1775 Lluís Charrer, organer.

1775 Jordi Dullen, organer.
1784 Eudalt Duran, organista.
1814 Eudalt Duran Creixans, organista.
1817 Martí Donafós, organista.
1817 Pere Fernández, organista.
1824 Pau Parassols, organista.
1842 Josep Diria, organer.
1865 Salvador Obradors, organer.

Comunicat per Mossèn JOSEP MAIDEU Prev.



El pròxim Congrés de Musicologia
El vinent mes d'abril, en les dates compreses entre el 18 i el 25, estaran re¬

units a Barcelona la majoria dels honres que a Europa esmercen llur activitat en
la investigació i l'estudi dels múltiples problemes que el desenrotllament històric
de la música presenta.

Podem afirmar ja, a hores d'ara, que vindran a la nostra ciutat les més emi¬
nents personalitats d'aquesta branca de la ciència humana coneguda amb el nom
de «Musicologia», i podem, també, congratular-nos de l'assenyalat triomf que
constitueix per a les valors espirituals humanes el fet d'aplegar en els actuals
moments, gràvids de menaçadors presagis per a la pau del món, homes de totes
les nacionalitats que, sota el signe d'aquell llenguatge universal de l'esperit que
és la música, confraternitzaran enterament, oblidadissos de les misèries que se¬
paren la materialitat egoista de llur viure.

No dubtem que la nostra dolça Barcelona els serà plaent i acollidora, bella en
aquell moment de totes les gales primaverals, perfumada dels braçats de roses
que el nostre patró Sant Jordi ens prodiga cada any per la seva diada, asolellada
per l'esguard amorós de la nostra patrona la Mare de Déu de Montserrat, que
també commemorem per aquells dies.

,E1 fet de coincidir amb aquest Congrés i en la nostra ciutat la celebració
del. XIVè festival de la Societat Internacional per a la Música Contemporània,
que implica la celebració de diferents concerts orquestrals i da Camera, amb
programes formats per obres d'autors actuals, confereix a la setmana del 18 al
25 d'abril una significació musica} d'un abast i una plenitud extraordinàries, puix
en el curs d'aquells vuit dies els amadors de la música fruiran d'una visió sin¬
tètica però completa de la història i evolució de l'art dels sons a través de les
centúries i a partir del cant gregorià que els oferirà el Congrés de Musicologia,
fins a les produccions dels avanguardistes actuals que els presentarà el Festival
de Música Contemporània.

Si les qualitats de la nostra ciutat són ja suficients per a produir goig i de¬
lectança als hostes il·lustres que ens visitaran amb aquella avinentesa, cal, però,
que els barcelonins fem el màxim esforç per tal que els actes i solemnitats musi¬
cals que es desenrotllaran aquella setmana es vegin sempre plens de públic ciutadà
que hi doni esçalf i animació.

Cal, que l'enorme esforç que representa l'organització i celebració d'aquella
magna setmana musical no s'esmerci solament en honorança dels forasters que hi
acudiran, sinó que sigui una plena manifestació ciutadana del tan ponderat amor
dels catalans, i particularment dels barcelonins, per a la música, una plena mani¬
festació de civisme i de cultura, una transcendent afirmació d'ànsies espirituals
tan consoladora com necessària en les hores angunioses que vivim.

No tenim pas la pretensió que el gros públic prengui un interès directe pels
actes i sessions del Congrés destinats a la lectura i discussió de comunicacions
relacionades amb les matèries corresponents a cadascuna de Jes tres seccions de
«Musicologia» pròpiament dita, «Folklore musical i danses populars» i «Grego-
rianisme» en què es dividirà. L'assistència a aquests actes i sessions no pot
demanar-se més que als plenament iniciats en les qüestions, a vegades àrdues i
sovint àrides, de la ciència musical, i l'afluència d'un públic nombrós no faria
més que dificultar les tasques pròpies del Congrés.

Però .ultra aquestes tasques hi ha el que podríem anomenar demostracions
pràctiques anexes al Congrés, hi ha els concerts del Festival de Música Contem¬
porània, i és per aquesta mena d'actes que sol·licitem i preguem l'assistència de
la multitud selecta de la nostra ciutat, la qual s'haurà de mobilitzar en el curt
espai d'aquella setmana amb una gran intensitat per tal de concórrer als actes
que vénen ressenyats en aquest mateix número.

Francesc PUJOL
(D'«Activitats», Revista radiada de Ràdio Barcelona).
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PROGRAMA DE LA SETMANA

Dissabte, i8 d'Abril.—Matí: Recepció al Secretariat. Tarda: Inaugurado del
Festival de la S. I. M. C. i del Congrés de la S. I. M. Recepció oficial al
Palau de la Generalitat. Nit : Concert per l'Orfeó Català (Polifonia hispànica
profana i religiosa dels segles xiv, xv i xvi).

Diumenge, 19 d'Abrii..—Mati : Concert per la Banda Municipal de Barcelona
(S. I. M. C.). Tarda: Primer Concert d'Orquestra de la S. I. M. C.

Dilluns, 20 d'Abril.—Nit : Primer Concert de Música de Cambra de la S. I. M. C.
Dimarts, 21 d'Abril.—Tarda: Segon Concert de Música de Cambra de la S. I.

M. C. Nit : «Una cosa rara», òpera de Vicenç Martín i Soler (1754-1806).
Dimecres, 22 d'Abril.—Nit: Segon Concert d'Orquestra de la S. I. M. C.
Dijous, 23 d'Abril.—Tarda: Audició de música de «vihuela». Nit: Tercer Con¬

cert d'Orquestra de la S. I. M. C.
Divendres, 24 d'Abril.—Matí: Sortida de Barcelona per a l'excursió a Mont¬

serrat. Tarda : Concert de música religiosa hispànica dels segles xn al xvu
pels Monjos i Escolania de Montserrat. Tornada a Barcelona. Nit : Concert
simfònic de música espanyola moderna.

Dissabte, 25 d'Abril.—Tarda: Festival de danses i ballets populars de les di¬
verses regions hispàniques, al «Poble espanyol» de Montjuïc. Nit: Repre¬
sentació de «zarzuelas» del segle xix.

A la recepció oficial, al Palau de la Generalitat de Catalunya, l'Orfeó Gra-
cienc, sota la direcció del Mestre Joan Balcells, donarà una audició de cançons
populars catalanes al Pati dels Tarongers. A la Plaça de la República, davant del
Palau, una de les millors cobles de Catalunya executarà un programa de sardanes
que podran ésser dansades pel públic.

«Una cosa rara, òssia Bellezza ed Onestà», òpera del mestre valencià Vicenç
Martín i Soler (1754-1806), serà representada per un grup d'«amateurs»—la Secció
Escènica de «Junior F. C.»—que s'ha distingit brillantment en les nombroses
representacions d'òpera que ha realitzat fins avui. Componen el grup escènic de
«Junior F. C.» elements de la joventut universitària i esportiva de la nostra
ciutat". Les seves realitzacions obeeixen sempre a un propòsit «amateur», en la
més bella accepció de la paraula.

La representació de «zarzuelas» serà confiada a una de les millors compa¬
nyies d'aquest gènere. Les obres, que seran anunciades oportunament, mostraran
l'aspecte més característic de la producció del segle passat en aquesta forma
típicament espanyola del teatre musical.

•EXCURSIONS.—La ciutat antiga i moderna i els voltants més pintorescos
de Barcelona podran ésser visitats en autocars.

Ultra l'excursió a Montserrat, seran ofertes als hostes del Festival i Congrés
condicions especialment econòmiques per a visitar la Costa Brava, Sitges, Tarra-
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gona i el Monestir de Poblet, durant la setmana del Festival, i Mallorca, desprésdel Festival.
Els hostes podran obtenir igualment aventatges econòmics per a continuar

llur viatge per la Peninsula.

Els preus de les localitats per a cada un dels concerts i espectacles per separat,oscil·laran, segons la categoria de les localitats, entre 3'5o i 15 pessetes. »
Ha estat creada una targeta d'inscripció al Festival de la S. 1. M. C. i al

Congrés de la S. 1. M., el preu de la qual ha estat fixat aixi:
( 35 pessetes per als socis de la S. 1. M. C. i de la S. I. M.

50 pessetes per als 110 socis.
La targeta d'inscripció dóna dret d'entrada amb localitat a tots els concerts

del programa i a les sessions públiques del Congrés de la S. I. M.
í El portador d'una targeta d'inscripció, soci de la S. I. M. C. o de la S. I. M.,

tindrà dret d'entrada gratuita a la representació de l'òpera de V. Martín i Soleri a la de les zarzuelas.
El portador d'una targeta d'inscripció, no soci de la S. I. M. C. o de la S. I. M.,

tindrà dret a una rebaixa de 30 % sobre els preus d'entrada fixats per a aquests
espectacles.

Les demandes d'inscripció hauran d'ésser adreçades (per escrit, únicament) al
Secretariat del Festival de la S. I. M. C. Biblioteca de Catalunya, Apartat 1077,
Barcelona, fins per tot el dia 10 d'abril.

Les Oficines del Festival seran obertes al públic a partir del i.or d'abril al
Palau de la Música Catalana, Carrer d'Amadeu Vives, 1.

L'excursió a Montserrat implicarà una inscripció a part, en la qual la presenta¬
ció d'una targeta d'inscripció al Festival i al Congrés, permetrà una rebaixa del
30 %. El preu de l'excursió serà oportunament anunciat.

*
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El III Congrès de la S. I. M.
Barcelona 18-25 abril de! 1936

Per demostrar la importància que tindrà aquest Congrés, no solament a casa
nostra sinó per a la musicologia moderna, ens limitem, avui, simplement, a apun¬
tar, per ordre alfabètic d'autors, les comunicacions anunciades fins avui, Aques¬
tes comunicacions seran llegides, generalment, pels autors respectius.

Ultra les tres Seccions assenyalades des del començament, a precs del pro¬
fessor canonge Dr. F. X. Mathias d'Estrasbourg, President de la Société Inter¬
nationale d'orgue—amb consentiment de Mr. Dent, President de la S. I. M.—hem
afegit una Secció per a música d'orgue.

Secció A (Musicologia)

1. Anglès, Higini (Barcelona). «La música religiosa de la cort papal d'Avinyó
a Catalunya».

2. Bal, Jesús (Cambridge-Madrid). «La canción amorosa de la corte de Cas¬
tilla de fines del siglo xvi y principios del xvii».

3. Besseler, Heinrich (Heidelberg). «Die Anfiinge der musikalischen Neuzeit».
(Els començaments de l'època moderna de la música).

4. Bukofzer, Manfred (Basilea). «Zur Frage der Blasquinte in den exotischen
Tonsystemen». (La qüestió de la quinta dels instruments de vent en les
tonalitats exòtiques).

5. Cherbuliez, A.-E. (Zurich). «La Sarabande, la Chaccnne, la Passacaille et
la Folia dans l'œvre de J.-S. Bach».

6. Donostia, P. José Antonio (Lecaroz, Navarra). «La polifonia de Juan An-
chieta, siglos xv-xvi».

7. Plamenac, Dragan (Zagreb, Jogoslàcia). «La musique en Dalmatie et sur
le littoral croate aux 16e et 17o siècles».

8. Einstein, Alfred (Viena). «Der Tempo-Wechsel im intalienischen Madrigal».
(El canvi del Tempo en els madrigals italians).

g. Engel, Hans (Kònigsberg i. Pr.). «Soziologische Betraçhtung des Madri¬
gales». (Aspecte social del Madrigal).

10. Gatti, Guido M. (Torino). (Crítica Musicale e Musicologia nella teoria e nella
pratica».

11. Geordiades, Thras. G. (Atenes). «Neue Quellen zur Theorie der englischen
Mehrstimmigkeit bis Dunstable». (Fons novelles per a la teoria de la poli¬
fonia anglesa fins a Dunstable).

12. Gestenberg, Walter (Colònia). «Spanien in der deutschen Musikge schichss-
chreibung». (Espanya en els manuals alemanys de la història de la música).

13. Gurlitt, Willibald (Freiburg i. Br.). «Neue Forschungen üher Orgelmusik
und Orgelbaukunst». (Aportacions noves sobre la música d'orgue i sobre
la construcció dels orgues).

14. Handschin, Jacques (Basel). «La notion de «qualité» dans la psychologie
du son».
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Haraszti, Emile (París). «Le double aspect de l'art de François Liszt».Istel, Edgar (Madrid). «Work and Personality of Felipe Pedrell (1841-1922).(Obra i personalitat de Felip Pedrell).
Jeppesen, Knud (Kopenhague). «Eine musiktheoretische Korrespondenz desfrüheren Cinquecento». (Una correspondència teòrico-musical en el primitiucinc-cents). 11
Kastner, Santiago (Lisboa). «O estilo musical do Padre Manoel RodríguezCoelho». &

Keller, Hermann (Stuttgart). «Die Aufgaben der Musikwissenschaft an denHochschulen für Musik». (Els problemes de la niusicologia en les escolesmusicals superiors).
Kòkai, Rudolf (Budapest). «Franz Liszt».
Liuzzi, Fernando (Roma). «Musica e poesia profana del secolo xiv nel ms.Vaticano-Rossiano 215 (inédito)».
Luin, Elisabet Jeannette (Roma). «Rapporti musicali fra la Spagna e 1*1-talia».
Masson, Paul Marie (París). «Le recueil madrilène des «Canciones francesas
para todos los instrumentos». (Vers .1700).
Mooser, Aloys (Genève). «Un musicien espagnol en Russie à Ja fin du xvmesiècle : Contribution à la biographie de Vicenç Martin i Soler et à la biblio¬
graphie de son oeuvre».
Otaño, P. Nemesio (Azcoitia, Guipúzcoa). «La organería y los órganos delpaís vasco».
Pujol, P. David (Montserrat). «Un llibre ms. amb 12 misses de Pierre de
Mançhicourt, mestre de capella de Felip II».
Ricart-Matas, J. «La iconografia sobre els instruments de música a la His¬
pània medieval».
Ripollès, Vicenç, canonge (València). «Institución e historia de los minis¬
triles en la catedral de Valencia (siglos xvi-xvin)».
Sachs, Curt (París). «Vers une préhistorie musicale».
Simon, Alieja (Varsòvia). «Das Musikwissenschaft Studium in dcr Gegen-wart und seine Zukunftsmôglichkeiten». (L'estudi de la musicologia al pre¬
sent i les seves possibilitats per l'avenir» (en francès).
Subira, José (Madrid). «La música teatral al servicio de los Saínetes y So-
quí del segle xvm».
Tliomàs, Mn. Joan M.a (Palma de Mallorca). «Jordi Bosch, organer mallor¬
quí del segle xvm».
Trend, J. B. (Cambridge). «The Madrigal of Pedro Rimonte».
Ursprung, Otto (Munich). «Spanisch Musik der Vor-Reservata um 1500 und
der Früh-Reservata». (Música hispànica del pre-Reservata vers el 1500 i del
temps primitiu de l'estil de la música Reservata».
Wolf, Johannes. «Ein angebliches Ramis-Manuskript in der Pr. Staats-
bibliothek» (Berlín). (Un suposat manuscrit de Ramis de Pareja servat a
la Pr. Staats Biblioteca de Berlín).
Liuzzi, Fernando (Roma). «Un nuovo Schedario di bibliografia musicale
romana presso l'Instituto di Studi Romani.
Subirá, José (Madrid). «Un fondo desconocido de música para guitarra».
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Secció B (Folklore musical)

1. Barberà, Josep (Barcelona). «Supervivències gregues en la cançó popular
catalana».

2. Bukofser, Manfred (Basilea). «Zur .Erklàrung des «Lobetanz» in der sclvwei-
zerischen Volksmusik». (Aclariment de la «Dansa de lloança» en la música
popular de Suïssa).

3. Campo, Conrado del (Madrid). «La armonización del canto popular».
4. Cherbuliez, A.-E. (Zurich). «La canción popular en Suiza Rética».
5. Fara, Julio (Itàlia). No ha senyalat encara el tema.
6. Gibert, Vicenç M.a de (Barcelona). «Les melodies de les cançons romances-

ques a Catalunya».
7. Gil, Bonifacio (Badajoz). «El folklore extremeño».
8. Huber, Kurth (Munich). «Das Volkslied im mittel = und westeuropàischen

Raum». (La cançó popular a l'Europa central i oriental).
9. José, Antonio (Burgos). «La canción popular burgalesa».

10. Lima, Emilio de (Barranquilla, Rep. de Colòmbia). «Las flautas indígenas».
ïi. Merlier, M. me Melpo (Atenes). «Création, à Athènes, d'archives musicales

de folklore».
12. Otaño, P. Nemesio (Azcoitia, Guipúzcoa). «Notas sobre el folklore gallego».
13. Pujol, Francesc (Barcelona). «Ritme i metrificado de les cançons populars

catalanes».
14. Samper, Baltasar (Barcelona). «El cant de les cançons de treballada a Ma¬

llorca».
15. Tiersot, Julien (París). «Les chansons populaires de la France et de la Ca¬

talogne».
16. Torner, Eduardo M. (Madrid). «Los ritmos en la música popular castellana».
17. Turina, Joaquín (Madrid). «El canto popular andaluz».

Secció C (Cant gregorià)

1. Fellerer, Karl Gustav (Fribourg, Suïssa). «Modus und Melodie-Modell».
(Patró modal i melòdic del cant gregorià).

2. Ferreti, abat Paolo (Roma). No ha assenyalat el tema.
3. Gajard, Dom Joseph (Solesmes). «La restitution mélodique du chant gré¬

gorien».
4. Gastoué, Amadée (Paris). «Les récitatifs liturgiques du codex espagnol

Res. F. 967 de la bibliothèque du Conservatoire national de musique à Paris».
3. Johner, P. Dominicus (Beuron). «Der Dialog im liturgischen Gesang».
6. Kosch, Franz (Viena). «Zum Choral der Franciscaner im XIII. Jahrhundert».

(Del cant coral dels franciscans al segle Xiii).
7. Sablayrolles, Dom Maur (En Calcat, França). «Un regard sur mon Iter his-

panicum».
8. Sunyol, Dom Gregori M. (Milano-Montserrat). «La modalitat del cant litúr¬

gic llatí».
9. Van, Guillaume de (París). Les neumes d'ornement dans le chant grégorien».

10. Wellez, ,Egon (Viena). «Stand der byzantinischen Forschung». (Estat actual
de les recerques sobre la música bizantina).
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Secció D (orgue catòlic i protestant)

1. Gérold, Théodor (Strasbourg). «La section d'orgue au Congrès de la S. I. M.
à Vienne 1909, point de départ du mouvement organal actuel».

2. Mathias, F. X. (Strasbourg). «La Société Internationale d'orgue, son activité
aux Congrès de Budapest (1930), Strasbourg (1932) et Luxemburg (1934)».

3. Mr. le Comte Bérenguer de Miramon Neuilly-sur Seine. «Les plus récentes
entreprises de la Société française des «Amis de l'orgue».

4. Boellmann, M.110 M. L. «La pénétration en France de la musique d'orgue de
J. S. Bach au 19e siècle». (Paris).

5. Walter (Villefranche, França). «L'évolution de la musique d'orgue française
au 190 siècle sous l'influence de la musique d'orgue de J. S. Bach».

6. Dufourq, N. (Paris). «Le maître franco-espagnol Aristide Cavaillé-Coll (1811-
1899), et l'évolution de la musique d'orgue en France».

7. Mockers, M.110 F. «La famille franco-seisse Mockers, complétant en France
l'oeuvre organale d'Aristide Cavaillé-Coll, en continuant celle de Jean André
Silbermann (1712-1783)».

Sota la direcció del Canonge, F. X. Mathias, president de la «Société I.
d'orgue», es tractaran els temes següents:

8. Le Chant Grégorien et l'orgue moderne.
9. Le Culte catholique et l'orgue moderne.

10. Le Sanctuaire Catholique moderne et l'orgue moderne.

Sota la direcció de Mr. le Prof. Th. Gérold, president de les «Sections pro¬
testantes de la Société I. d'orgue», es tractarà :

8. Le choral protestant et l'orgue moderne.
g. Le Culte protestant et l'orgue moderne.

10. Le Sanctuaire protestant moderne et l'orgue moderne.

Ultra les Comunicacions aportades a les Seccions del Congrés, en el concert
per a cant i vihuela que l'Associació de Música Antiga dedicarà als congressistes
el dijous 23 d'abril, el concertista .Emili Pujol farà una breu conferència preliminar
sobre «Le sens instrumental dans la tablature».
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El III Concurs Internacional Frederic Chopin
a Varsòvia

,E1 Mestre Frank Marshall lia rebut del senyor Ad. Wieniawsky, Director de
la «Société de Musique de Varsovie», de l'«Ecole Sup. de Musique Fr. Chopin»
i President del Jurat del III Concurs Internacional Frederic Chopin, la comuni¬
cació següent, que fem pública per tal que arribi a tots aquells pianistes joves
que els pugui interessar.

«En febrer de 1937, tindrà lloc a Varsòvia, sota l'alt patronatge del senyor
President de la República de Polònia, el III Concurs Internacional Frederic Chopin,
oiganitzat per l'«Ecole Sup. de Musique Fr. Chopin», de la Societat de Música
de Varsòvia.

Podran prendre part en aquest Concurs, els pianistes d'ambdós sexes, de
totes les nacionalitats, des dels 16 als 28 anys inclusiu.

Els participants hauran de presentar: 1) Un diploma de fi d'estudis d'un
conservatori nacional o d'una institució consemblant, o bé, en lloc de diploma,
una documentació continguda en programes i crítiques periodístiques on es posi
de relleu llurs avantatges en les seves activitats artístiques ; 2) Un document
oficial d'identitat amb dues fotografies recents ; 3) L'adreça exacta de llur do¬
micili ; 4) Dos documents degudament legalitzats acreditant aixi mateix llur edat
i llur nacionalitat.

Tots els esmentats documents, conjuntament amb la quantitat fixada de 50
zlotys polonesos, hauran d'ésser tramesos abans del 31 de desembre del 1936 a
la Direcció de l'«Ecole de Musique Fr. Chopin» a Varsòvia, rue Sienkiewicza, 8.

El Concurs serà públic i comportarà dues etapes: 1) Un recital d'obres ex¬
clusivament de Chopin ; 2) Per les 24 primeres classificacions de la primera etapa,
un dels dos Concertos de Chopin, a escollir.

El programa del recital haurà d'ésser compost de: i) Una de les dues Sona¬
tes (en si menor o en si bemoll menor) o en lloc d'una de les dues Sonates, una
de les quatre Balades i un Scherzo, o bé la Fantasia en fa menor i un Scherzo ;
2) Dos Estudis a elegir, a excepció del tres nomenats «pòstums» ; 3) Un Nocturn
a elegir; 4) Dues Massurques a elegir; 5) Una de les Poloneses: en la bemoll
major o en fa diesi menor o bé la Polonesa Fantasia.

El Jurat, que serà internacional, és ja constituït en la seva part polonesa.
Tots els detalls suplementaris, seran continguts en un programa imprès que

serà publicat oportunament. Per a tots els altres detalls es prega d'adreçar-se
a l'«Ecole Supérieure de Musique Fr. Chopin», Secretariat del Concurs Chopin,
o bé a la Secretaria de l'Acadèmia Marshall, Rambla de Catalunya, 106, pral. a
Barcelona.»
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FUNDACIÓ

Concepció Rabell i Cibils
Vda, Romaguera

CONCURSOS MUSICALS

XIV Concurs Any 1935

COMPOSICIONS REBUDES

Núm. i. — Recull de quatre sardanes per a ,cobla empordanesa: I. La Boja.
Lema: «Canta els meus planys, oh! dolça tenora». II. Les fires
de Sania Creu. Lema : «Figueres gentil, noble i bella». III. Roseta
de VEmpordà. Lema: «Politonal». IV. Lluïsa. Lema : «Palla i gra».

Núm. 2. —Desconsol, sardana per a cobla. Lema: «Record».
Núm. 3. — Sis cançons, per a cant i piano. Lema : «Primaveral».
Núm. 4. — Col·lecció de sis cançons (text de Tomàs Garcés). Lema: «Estudis».
Núm. 5. — Humoresca, sardana. Lema: «Jocs i bromes».
Núm. 6. — Col·lecció de set cançons. Lema: «Poemes i Cançons».
Núm. 7.—Deu cançons originals. Lema: «Servents del Senyor, beneïu al

Senyor !»
Núm. 8. — Maragda, sardana per a cobla. Lema : «Joia».
Núm. 9. — Vuit cançons, per a una veu i piano. Lema: «L'escala musical és

consonància. Plató».
Núm. 10. — Nostre gaudir, sardana per a cobla. Lema : «Dansa de les danses».
Núm. 11. — La filosa, sardana. Lema : «Roda que roda».
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Núm. 12.

Núm. 13-

Núm. 14.
Núm. 15-
Núm. 16.

Núm. 17-

Núm. 18.

Núm. 19.
Núm. 20.

Núm. 21.

Núm. 22.

Núm. 23-
Núm. 24.

Núm. 25-
Núm. 26.

Núm. 27.
Núm. 28.

Núm. 29.

Núm. 30-

• Set cançons catalanes. Lemes: «Dol». «Cavaller». «Joquer». «Maria.».
«Satalia». «Pare nostre». «Pàtria».

-Quatre sardanes: I. Mar endins. II. Una vela dins cl mar blau.
III. De cara cl mar. IV. Damunt les iones. Lema : «Marines».

- Rústega, sardana per a cobla. Lema : «Camperola».
- Maria gentil, sardana per a cobla. Lema: «Catalunya».
- Dues sardanes: I. La font de la tosca. Lema: «Paisatge brillant».
II. Vallfogonina. Lema: «Paisatge abrupte».

- Col·lecció de Cançons originals, per a una veu i piano. Lema : «Cançó
viva».

- Quatre sardanes : I. Lema : «Estel de Montserrat». II. Lema: «For¬
mosa primavera». III. Lema: «Llum i alegria». IV. Lema : «Bellesa
infantil».

■ 8 Cançons, per a una veu i piano. Lema : «Cantem».
■ Sis cançons originals, per a una veu i piano. Lema: «Albaïna».
• Recull de quatre sardanes: I. Joiosa. II. Tendreses. III. Rocacorba.
IV. Apassionada. Lema: «Garba».

- Crit de joia, sardana per a cobla. Lema: «Pàtria».
- Set cançotis. Lema: «Labor».
■Quatre sardanes: I. Primavera. II. Anna Maria. III. Maig. IV. La
rosella. Lema : «La dansa més bella».

■ Recull de cançons. Lema : «Vibracions lliures»-
■ Col·lecció de nou cançons. Lema : «Emotivitat».
Set melodies per a cant i piano. Lema: «Cantar és viure».

■ Sis cançons. Lema : «Aires de muntanya».
Recull de quatre sardanes: I. Andorra. II. El campanar de Santa
Coloma. III. El llac d'Engolasters. IV. Ordino. Lema: «Estampes
d'Andorra».

Impressions. Sis cançons. Lema: «Montserrat».

Barcelona, 15 de febrer del .1936

EL SECRETARI,

JOAN SALVAT
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Les novetats del Teatre Nacional Txec.—Sota e! passat domini mundial del
jazz havia nascut una forma de representació musical que s'anomenava «Opera-
Revue». Les característiques d'aquelles obres eren : el canvi freqüent d'escenes,
decoracions que imitaven el nou estil de mobiliari dels pisos, els requisits de
l'època (telèfon, màquina d'escriure, aparells neümàtics aspiradors de la pols),
els mitjans moderns de transports (auto, trens ràpids, aeroplans, vapors transat¬
làntics), vestits de carrer o d'etiqueta, llenguatge i problemes de la vida quoti¬
diana, balls de «giris» i mitjans d'efecte escènic, i en fi, la música influenciada
per la instrumentació, el ritme i la melodia del jazz. Entre aquesta classe d'o¬
bres, la de Krenek Jonny spielt auf (Joan està tocant) assolí el major èxit, men¬
tre que una altra obra, la de Hindemith Neus vom Tage (Novetats del dia),
posseïa millor partitura. Entre les temptatives de reanimar aquest tipus d'òpera,
avui ja passat a la història, pertany també la de Jindriçk Vojacek Jasice (L'estel
fugaç), estrenada en el teatre nacional txeç.

Des dc l'any 1920, Vojacek, el qual s'havia donat a conèixer per les seves sim¬
fonies, composicions litúrgiques i música de cambra, no ha deixat d'ocupar-se
del problema de crear una nova forma d'òpera. Segons la seva opinió el llibret
ha de contenir solament successos que constitueixin el fonament lògic dc les pa¬
raules cantades, per remeiar, així, la poca naturalesa a què ens tenen acostu¬
mats les òperes d'avui dia. Però des d'aquest punt de vista, la seva primera
òpera escènica Jasice que descriu el brillant ascens i la tràgica fi d'una cantant
és del tot malaurada. Ningú no voldrà pretendre que una diva i un compositor
solguin cantar llurs converses particulars. En la majoria de les escenes, Vojacek
s'ha vist obligat a abandonar les seves normes teòriques i reconèixer que l'òpera
pot tenir en compte problemes d'època i situacions de la vida diària, però que
l'òpera no pot ésser una realitat adaptada a un estil teatral, sense perdre el seu
propi caràcter d'òpera.

Tant l'acció com la música renuncien a la unitat d'estil quan s'admira
més l'habilitat professional que la inspiració dramàtica i artística. Les escenes
ens condueixen des de la sala d'assaigs del teatre de l'òpera a l'ambient luxós
d'un teatre de revistes ; des de la coberta d'un transatlàntic a un cabaret modern
i a una hisenda de plantacions a Sudamèrica. Les escenes van acompanyades d'u¬
na partitura que deixa sentir Influències realístiques i romàntiques, Jazz, Folk¬
lore, música exòtica, politonalitat, coneixement dels instruments i motius d'idees
i situacions. Si hom substitueix el mar cantant per una ventada que ressona
i si a la parella d'artistes s'afegeix un músic negre de Jazz, llavors Vojacek
s'esforçarà inútilment a seguir negant la seva dependència de Krenek. Amb
la posta en escena de Josef Turnau, molt ben adaptada a l'estil proposat, i sota
la direcció de Jozka Charvat, l'obra trobà un públic que no escatimà l'aplau¬
diment i que festejà també el poeta i compositor, que estava present.

L'excel·lent cos de ball de l'Institut escull generalment obres desconegudes
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per a donar proves de la seva capacitat, de tal manera que les seves actuacions
ocupen un lloc important en el pla de funcions. Sota la direcció de Jelizayeta
Nikolska que actúa de mestre de ball, directora d'escena i primera ballarina,
el conjunt presentà Petrouchka d'Strawinsky, Compelía, de Delibes, ScRwanen-
see (El llac dels cignes) de Tschaikowsky i tres novetats modernes. ,En el seu
ball Els frescos (pintures al fresc) d'Ajanla, que representa el despertar del
príncep reial Gotama per a ésser el salvador del món, Alexandre 1 scherepin
intentà, sense èxit, encobrir el nivell musical convencional per ritmes exòtics
i dissonàncies primitives. Una «suite» de ballet, Els bandits de Karol Szyma-
noswski, es distingí per la seva riquesa de melodies i per unir a l'acció del
ball números de cant. Un procediment semblant emprà Miroslav Ponc, un txec
talentos i d'idees modernes, per al seu interessant ball Osudy (Destins), que re¬
presenta coreogràficament tres episodis de l'antiguetat (Safo, Perseus i Medusa,
Simonides).

Iugoslàvia pertany a aquell grup de nacions que no han exercit cap influen¬
cia decisiva en el desenvolupament de la música moderna. Per estar lligada for¬
tament a les tradicions del seu poble, era molt escassa la seva possibilitat de
defensar tendències de progrés amb extrema conseqüència. Aquesta reflexió és
necessària per judicar amb justícia l'òpera KfOschtana, l'estrena de la qual a
Txecoslovàquia tingué lloc en el Teatre Nacional. El motiu principal de Pere
K'onjovic per a posar en música un llibret tan poc dramatic i tan avorrit haura
estat la favorable ocasió de poder usar, sense fatiga, en cada acte, el folklore
sudeslau. El centre de l'acció primitiva és la jove gitana Roschtana, la qual amb
el seu cant encisa tots els homes de la vida i causa la ruïna moral de la família
d'un ric propietari. Les cançons de Koschtana i els chors i balls dels gitanos
són completats per reminiscències sentimentals dels altres solistes, de manera
que tots els personatges principals poden participar en l'execució de la música
popular. Altres pàgines de la partitura contenen intermedis orquestrals com a
piova de bona escola i tècnica, i el cant parlat, usat internacionalment, subratllat
a voltes per un solo graciós d'algun instrument. Per aquest motiu, el millor del
fet d'haver conegut l'obra, era el convenciment de la riquesa musical balcànica
fins ara desconeguda i de l'existència de la qual ni idea es tenia ; de manera
que la ciència musical no ha de témer per ara que li puguin faltar temes per
a sàvies dissertacions. Amb precisió rítmica i dinàmica conduí el director Zdenek
Chalabala l'excel·lent representació, especialment en quant a la posta en escena.
Bahrija Nuri Hadschitch cantà el primer paper amb èxit complet.

Demés de les novetats citades, donaren proves de l'estat artístic del nostre
primer teatre de l'Estat nombroses noves escenificacions d'òperes txeques ra¬
rament sentides i d'obres estrangeres importants: l'impressionant drama musi¬
cal Els germans Karamasow d'Otocar Jeremías ; una transcripció excel·lent per
a cant del, Tsar Saltan de Rimsky Korsakow ; Na starém Belidle (En el vell
camp de blanqueig) de Karel Kovarovic, compositor i director de música molt
estimat, mort fa 15 anys a Praga ; Poupe (El capoll) d'Otakar Ostrcil, homenat¬
ge pòstum a la memòria del darrer director del teatre, mort l'estiu passat ;
Otello, de Verdi, amb la capriciosa escenificació de Josef Turnau, i Fidelio, sota
la direcció d'Erich Kleiber, el qual col·laborà també com a director dels diver¬
sos quadros de l'escena. La sèrie d'eminents cantants estrangers fou oberta per
Dusolina Giannini, que a l'igual que Maria Cebotari, Tino Pattiera i Konstan-
tin Karenin, fou celebrada entusiàstiçament.

Gerth-Wolfgang BARUCH
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Ginebra.— El programa de la setena sessió de l'abonament comportava l'o¬
bertura de Coriolan, de Beethoven, la Serenada en si bemoll de Mozart, la marxa
fúnebre i escena final de la Posta dels déus, de Wagner. Bastant desigual, la
serenada de Mozart obtingué, això no obstant, un gran èxit per l'extraordinari
color orquestral que es desprèn d'ella i per la grandiositat i la bellesa d'aquesta
música.

Fou la senyora F. Leider, sopran dramàtica de Bayreuth, qui pantà l'escena
final de la Posta dels déus ; la seva veu potent, el seu intens sentit expressiu es
manifestaren magníficament ; afegirem que ens lia satisfet més en aquesta obra
que en els cinc poemes de Wagner que va cantar abans, els quals sofriren quelcom
d'una emissió vocal discutible.

La vuitena vetllada del mateix abonament fou consagrada a Paul Hindemith,
violista i compositor. En qualitat de solista de viola, el músic alemany obrí
la sessió amb Harold en Italie, de Berlioz. Intèrpret de primer ordre, Hindemith
executà l'obra romàntica pom un músic consumat. Després, la vetllada fou con¬
sagrada a Hindemith, compositor, essent ell mateix el solista de Ded Schivanen-
dreher, la seva obra repent, el títol de la qual podríem traduir així : El sonador
de viola de roda («vielle»). La nova producció es divideix en tres parts : a) Per valls
i muntanyes, b) El petit teli ha brotat. Fuga to : l'ocell enfilat dalt de la tanpa.
c) Variacions: no seríeu pas el sonador de viola?

Antigues cançons alemanyes proporcionen la matèria d'aquestes peces. L'autor
ha prescindit dels violins. Amb l'ajuda de l'arpa i de la viola, d'alguns instru¬
ments de vent, dels violoncels i contrabaixos, Hindemith assoleix una atmosfera
de simplicitat i de frescor que s'adiu molt bé amb aquestes antigues melodies
medievals. Si la tercera part es ressent de certs allargaments, les altres han
agradat força per llur caràcter amable i poètic. Això ens porta a constatar, pom
ja vàrem fer-ho l'any passat després de la primera audició de Mathis el pintor
l'evolució de l'autor vers un art expressiu menys turmentat, menys «motoritzat»

El darrer número del programa comportava precisament Mathis el pintor que
ha reunit tots els sufragis de l'auditori. L'obra s'ha imposat amb força, per la
seva grandiositat, per la seva bellesa emotiva ; l'autor ha estat ovacionat una
llarga estona al final d'aquesta obra mestrívola. M. Ernest Ansermet participà
justament d'aquest gran èxit, així com l'orquestra.

Els propers concerts havent d'ésser dirigits per altres mestres, M. Ansermet
aparegué per darrera vegada, la present temporada d'hivern, al pupitre de la
direcció. Amb aquest motiu, el president dels «Amics de l'orquestra romanesa»
M. Jaccoud i el director de l'orquestra adreçaren qualques mots al públic. Els
resultats satisfactoris d'aquest hivern—digueren—permeten d'emprendre confiats
des d'ara l'organització de la temporada vinent. Aquesta informació fou saluda¬
da amb nodrits aplaudiments pels nombrosos amics que compta l'Orquestra Ro¬
manesa.

La Societat de Musicologia ha fet sentir alguns importants fragments d'una
encisadora òpera-bufa de Mouret : Els amors de Ragonde. L'orquestra del Con¬
servatori, sota la direcció excel·lent de M. Samuel Baul-Bovy i amb el concurs
del chor de Sant Josep i dos solistes, va donar-ne una bona execució. Una can¬
tata de Bernie: Mercuri, l'Aurora i les Muses va iniciar aquesta vetllada inte¬
ressant que fou precedida d'una conferència en la qual Mlle. Renée Viollier féu
reviure en termes amables l'època en què la duquesa de Maine organitzava les
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«nits de Sceaux» per a les quals foren escrites les produccions que acabem
d'esmentar.

A la Reforma, les noves cançons d'E. Jaques-Dalcroze, agrupades sota el
títol de Notre Genève, foren excel·lentment presentades per Mme. R. Jaques-
Dalcroze, MM. Ernest Bauer, Hugues Cuénod i Z. Chéridjian. Aquestes encisa¬
dores cançons d'inspiració fresca i simpática foren aplaudides per un públic nom¬
brós i entusiasta.

Entre els recitals, esmentarem el que han donat el pianista i compositor
Rachmaninoff, Alexandre Kipnis, la «Ménestrandie», Marcel·la Barzetli, petita
pianista prodigi, el trio Busch. A la Comèdia, Les Erinrtyes, de Leconte de Lisle
lian beneficiat d'una música d'escena molt reeixida, deguda a M. Albert Paychère.

Berna.—Assenyalem una audició de Belsazar de Handel, donada pel «Lehrer
gesangverain» ; una execució d'«una simfonia sobre la Divina Comèdia del
Dante» de Liszt ; concerts pel Quartet KÍingler, Raoul de Koczalski, concert
d'orgue de Robert Steiner (Purcell, Fosch, Scheldt i J. S. Bach), el «berner Streich-
quartett». En fi, el quatrè concert d'abonament, el solista del qual era Walter
Gieseking i el director Luc Balmer, oferia en el seu programa obres de Schumann,
Rachmaninoff, Debussy i Richard Strauss.

Láusana.—L'orquestra Ràdio Suïssa romanesa, sota la direcció d'Emile de
Ribeaupierre, ha executat al Teatre l'obertura dM/cesíe de Gluck, la primera
simfonia de Schumann, la «suite» de Pelléas et Mélisanàe, de Gabriel Fauréi i
Baruffe Chiozzote de Sinigaglia. Ultra les obres esmentades, hom fruí d'una mag¬
nífica interpretació del concerto de violí de Beethoven, donada per M. André de
Ribeaupierre.

El cinquè concert d'aquesta mateixa orquestra va dirigir-lo R. Denzler, i en
el programa figuraven la tercera simfonia de Beethoven i l'obertura del Carnaval
romà, de Berlioz. Hi prengué part en qualitat de solista el baríton Panzèra.

Zuric.—.El Teatre Municipal de Zuric (direcció Robert Denzler) ha donat
per primera vegada Lady Macbeth en district de Mzensk (Katherina Ismaïlova),
drama líric de Dimitri Chostakovitch, i la Impératrice Joséphine, opereta en dos
actes i dotze quadres, d'Emmerich Kalman. A la Tonhalle, foren interpretats el
Requiem i \'Ave venim de Mozart, i el Te Deitm. de Bruckner. El vuitè concert
d'abonament tingué com a solista Adolf Busçh, el qual va fer sentir en primera
audició el Concerto de violí en fa menor, de Volkmar Andreae, mentre que el
novè concert era consagrat a l'Orfeó de Monteverdi i els Tageszeiten de Richard
Strauss.

Entre els artistes que han actuat darrerament esmentem Rachmaninoff, el
quartet KÍingler, el duo Krapss-Goldberg, Edwin Fiscker, el quartet Busch. Afe¬
girem, per acabar, que la Societat de Música de cambra ha fet sentir produc¬
cions de Dvorak (Trio amb piano, op. 65), Max Reger (sonata en do major, op.
72, per a violí i piano), Josef Suk (Erlebter und ertràumtes, op. 30, per a piano).

Berth e VAUCHER

(En la darrera correspondència suïssa, publicada en el número de febrer, passà
inadvertidament una falta de traducció que volem esmenar. En donar compte la
corresponsal dels acords presos per la «Unió dels directors d'orquestra suïssos»
a Lausana, hom llegia: «sol·licitar de les autoritats federals determinades lleis
per a combatre l'abús de l'entrada de professors estrangers». Entengui's que
aquesta sol·licitud es refereix a les orquestres de l'estranger.)
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA: Associació de Cultura Musical:
Jacques Thibaud.—Sempre és agradós dei sentir el gran mestre francès del
violí. I ningú no ignora que, ultra un executant expertíssim, Thibaud és un
intelligent, un delicat estilista. Aquest cop, Thibaud interpretà el següent pro¬
grama: Sonata, Vivaldi; Xacona, Vitali ; Sonata en la major, Fauré; Romança,
Beethoven ; Tambourin, Leclair ; Siciliana, Paradies ; Rondó, Mozart.

Thibaud encisà, com sempre, els músics i els aficionats. I tothom s'emba¬
dalí, una vegada més, escoltant, assaborint les seves fineses de so i d'estil i el seu
bell ritme, tothora bategant. I el conegut, el popular concertista francès hagué
d'allargar el seu programa.

El pianista Tassó Janopoulo (deixeble d'Artur De Greef) acompanyà amb
traça, intel·ligentment. ,Es tracta d'un executant notabilíssim. Janopoulo executà
sobretot de manera mestrívola la Sonata de Fauré, la part de piano de la qual
és ben difícil d'excufar.—X.

Associació de Música da Camera.—El concert del dia 18 de Febrer anà a
càrrec de la jove i ben coneguda pianista Isabel Martí-Colin i de l'Orquestra
Clàssica de Barcelona. La senyoreta Martí-Colin tocà dues obres importantíssi-
mes : Concert en mi menor, op. n, de Chopin, i Concert en mi bemoll, de Liszt.

La senyoreta Martí-Colin lluí la seva tècnica ja fàcil, clara, segura, en executar
l'obra bella, personal, jovenívola, de Frederic Chopin. I tocà amb fe, amb vehe¬
mència, les pàgines romàntiques, també originals, de Liszt. I cal recordar que
les obres que la senyoreta Martí-Colin interpretà són difícils, importantíssimes.
En executar, en interpretar les produccions ja esmentades, la senyoreta Martí-
Colin reeixí plenament i fou ben justament aplaudida.

La sessió de la qual parlem començà amb l'execució, dirigida pel conegut
mestre Josep Sabater, de la Serenata núm. 7, en re major, de Mozart. Execució
acurada, que fou ben aplaudida.—X.

La sessió que tingué lloc el dia 29 de Febrer fou confiada al violinista Pierre
Fournier i al pianista Alexandre Vilalta. Escoltàrem pàgines de Boccherini, Fran-
cœr, Beethoven, Frescolaldi, Rimsky-Korsakoff, Kreisler, Turina i J. Nin.

Pierre Fournier, que havíem ja oït i aplaudit en un dels Concerts de l'Orquestra
Pau Casals, és un executant ben palesament talentós. Llueix un bell so i una
bella tècnica. Sonà i digué molt bé l'Adagio del Concert de Boccherini i el comen¬
çament de la Sonata de Francœur i tocà destrament, espiritualment, les set va¬
riacions sobre un tema de Mozart, de Beethoven. Obra saborosíssima, bonica,
que és,—creiem—un dels grans encerts del repertori dels violoncel·listes.

Ens fou agradós de sentir les dues cançons (Murciana, Andalusa), escrites,
harmonitzades per a violoncel i piano per J. Nin. I ja és ben coneguda la traça
del nostre amic i col·laborador, en harmonitzar cançons hispàniques.

Fournier triomfà, així mateix, en executar les obres que exigien agilitat.
El jove artista francès fou ben aplaudit, i amb raó.
Alexandre Vilalta acompanyà amb la seva traça habitual i executà de ma¬

nera perfecta la part de piano, evidentment important, delicada, de les Varia¬
cions de Beethoven..—X.

Francesc Costa.—Com ja és sabut, Francesc Costa és un artista que té ja,
entre nosaltres, el seu públic. Públic selecte, públic fidel, que emplena sempre
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el Palau en tocar el ja ben conegut, popular violinista i que no es cansa pas
d'aplaudir. En la sessió que ens toca avui comentar, Costa hagué de tocar quatre
produccions fora del programa. Això és la millor prova del seu gran èxit.

Costa dedicà una gran part de la seva darrera sessió als compositors clàssics :
Mozart, Vivaldi, Tartini. Executà, oi més, una Sonata de Milhaud i pàgines de
Fauré, Debussy, Saint-Saëns i Francoeur.

La Sonata de Milhaud és interessant, plena de troballes. Però, globalment
considerada, és ben palesament impersonal. Recorda, sobretot, més d'una ve¬
gada, l'estil, la personalitat del vell Franck. Però es tracta, creiem, d'una creació
jovenívola. I és, doncs, ben natural, que l'obra no sigui encara sempre personal.
La sonata de Milhaud és, d'altra banda, bellament efusiva.

Costa cantà com ell sap fer-ho els temps lents dels músics clàssics, tocà
molt bé la Sonata de Milhaud i encisà els aficionats en executar amb la seva

gràcia habitual La fille aux cheveux de lin, de Debussy (la pàgina pianística ben
coneguda), i la Berceuse (certament exquisida) de Fauré. I obtingué (com queda
dit), el més gran èxit.

El pianista Alexandre Vilata acompanyà acuradament i executà de manera
perfecta la Sonata de Milhaud.

I tothom eixí ben satisfet del darrer concert Costa.—X.

Associació de Música Antiga.—El concert celebrat a la sala de la Cambra
Oficial de }a Propietat Urbana, el dia 19 del nies passat, fou encomanat al Trio
Bocquet, constituït pels experts professors Eduard Bocquet (violí), Josep Julibert
(viola) i Josep Trotta (cello), i al meritós concertista d'oboè Cassià Carles.

Aquesta sessió, d'una rara unitat, era consagrada al geni de Salzburg, W.
A. Mozart. L'auditori escollit que assisteix habitualment als concerts de Música
Antiga es trobà embaumat per la flairosa i endolcida música d'aquell mestre que
no fatiga mai, que s'escolta sempre amb el mateix interès, i hom sortí plena¬
ment satisfet i content d'haver sentit un programa tot ell selecte i sense con¬
trastos desagradables que destrueixen sovint l'encís de les obres abans gustades.
Tota la música sonada fou pura, graciosa i amable, un consol espiritual mai no
prou agraït.

Si al valor de les obres hi afegim l'acurada execució obtinguda pels artistes
esmentats abans, hem de considerar la sessió aquesta com una lliçó de les més
eloqüents i profitoses, perquè les obres elegides oferien encara el poderós atrac¬
tiu de la novetat. Per bé que el nom de l'autor ens era del tot familiar, les com¬
posicions que escoltàrem aquella nit rarament són oïdes a casa nostra. Anome-
nem-les en el mateix ordre en que foren interpretades : Divertiment en mi bemoll,
per a violí, viola i cello; Duo en sol major, per a viola i violí; Quartet en fa,
per a oboè, violí, viola i ceHo. Si és rica la varietat enclosa en el Divertiment,
amb els ritmes joganers i cadenciosos dels cinc temps, no és menys sorprenent
l'habilitat del músic en la composició confiada solament a dos instruments con¬
certants (viola i violí), i en la combinació de timbres, fosos admirablement, el geni
de Mozart resplandeix amb igual força en el deliciós quartet per a oboè i corda.

Ja no cal dir-ho ; els senyors Bocquet, Julibert, Trotta i Carles foren festejáis
amb llargues ovacions, i hom es prometia de llur col·laboració plena de seny i
d'arborat sentiment artístic, hores de gaubança per a properes sessions.—S.

Casai, del Metge : I.amhros Demetrios Callimohos.—Heus ací un flautista
eminent, veritablement talenlós. En el seu recital del Casal del Metge, tocà les
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Sonates en sol menor, de J. S. Bacli, i en si bemoll menor, de Beethoven; la
Sonatina de Darius Milhaud (obra curiosa, plena d'interès) ; Polonesa i Badi-
nerie, de Bach-Callimahos ; Musette, de Leclair ; TamborI, d'Hasse ; El petit
pastor, de Debussy ; Peça en forma d'havanera, de Ravel ; Cantabile et Presto,
d'Enesco ; Dansa hongaresa, núm. 5, de Brahms-Callimahos ; i Caprici núm. 24,
de Paganini-Callimahos.

Callimahos és un executant realment extraordinari. Assoleix efectes sonors
dolcíssims i, a més, rics, variats. I tocà, doncs, els temps lents de les Sonates
de Bach i de Beethoven, de manera admirable. I digué amb gràcia, de manera
plaent, les pàgines de Leclair i de Hasse, El petit pastor, de Debussy, la Dansa
hongaresa, de Brahms (que tocà, amb justesa, emprant l'estil dels tzigans), etc.
Callimahos executà, així mateix, de manera sorprenent, els moviments vius de
Bach, de Beethoven, d'Enesco i, sobretot, de Paganini.

Callimahos és, en veritat, el millor flautista que havem sentit.
El pianista Paul Ulanowsky, que acompanyà Callimahos, és un executant

expertissim. Fou, doncs, un digne col·laborador de l'eminent flautista egipci.—X.
PALAU DE BELLES ARTS : Banda Municipal de Barcelona.—L'Orques¬

tra Municipal d'Instruments de Vent que amb tanta intel·ligència com entusiasta
fervor dirigeix el mestre Joan Lamote de Grignon, ha començat la seva tanda
de concerts primaverals. Volem avui, no havent disposat d'espai abans, recordar
les darreres manifestacions públiques de la passada tardor. Dediquem l'elogi
merescut als solistes Joan Alós, violinista, en la interpretació del Concerto en
mi menor, de Mendelssohn, i la senyoreta Alícia Flix, que es llu! igualment en
executar el Concerto en sol menor, per a piano i orquestra, de Saint-Saëns.
L'arranjament per a orquestra de vent d'aquestes dues obres és degut al mestre
Joan Lamote de Grignon, i lljir efecte amb la part concertant és d'una extraordi¬
nària puresa.

En el concert del dia 8 de desembre fou repetida a petició l'audició integral
de la música d'escena que va escriure Beethoven per al drama Egmont. La so¬
prano senyoreta Pilar Rufí i el recitador senyor Enric Giménez prestaren llur
valuós concurs a la referida audició, que despertà, com la temporada anterior,
un entusiasme molt viu en el públic que omplia el Palau de Belles Arts. La Pri¬
mera Simfonia, en do menor, de Brahms, així com Triana, d'Albèniz, foren
dirigides pel mestre Lamote amb l'autoritat per tothom reconeguda i que tants
elogis ha merescut sempre de la crítica.

El sots-director de la Banda Municipal senyor Ricard Lamote de Grignon
dirigí el cixè concert i palesà novament el seu talent de concertador. El programa
era compost de la simfonia dita «Del nou món» de Dvorak; dues pàgines ben
distingides de l'esmentat mestre Ricard Lamote de Grignon, la primera d'elles,
Boires, impressió simfònica, dona'da en primera audició per la Banda Municipal ;
una bella transcripció de l'scherzo de Rimsk}--Korsakoff, El vol del borinot, de¬
guda al mateix mestre Ricard Lamote (primera audició per la Banda), i l'obertura
Tanhàuser de Wagner. El públic escoltà ben interessat tot el programa i va retre
al sots-director de la Banda Municipal ovacions ressonants.

El primer concert de primavera va efectuar-se el dia 15 del corrent mes i en
ell assolí un èxit molt franc la pianista Maria Capmany, deixebla de l'Escola
Municipal de Música, en la interpretació ben efusiva del bonic i brillant Concerto
en la menor, de Grieg. El professorat de la Banda, sota la direcció del mestre
Joan Lamote de Grignon, es lluí força també en la resta del programa, que compre-
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nia obres ja conegudes i ben estimades, de Pierné, Rhené-Baton, Debussy, Dukas
i Wagner.—S.

«Discòfils» Associació Pro-Música.—Aprofitant l'estada a Barcelona del dis¬
tingit crític i compositor madrileny Adolf Salazar, els Discòfils oferiren una audi¬
ció de música en disc comentada per ell. A ¡a sala de Llibreria Catalònia, i sobre
els últims aspectes de la música russa, féu una documentada conferència, estudiant
particularment la naixença de la jove escola soviètica. Per il·lustrar la dissertació,
fou triat en primer lloc el magnífic Duo concertant, obra recent de Strawinsky,
que junt amb uns fragments del ballet Apollon Musagete, foren la cosa més in¬
teressant del programa.

Passant per .un altre ballet, Le pas de l'Acier, de Prokofieff, comentà també
els més joves compositors russos com J. Meytuss, amb la seva música-reportatge,
i acabà amb la Fundipió d'acer, de Mossolow, la mostra més coneguda de la mú¬
sica dita de màquines.

La personalitat del conferenciant i l'interès del tema, atragueren un públic
nombrós que, amb mostres d'afecte, de.mostrà l'atenció amb què havia escoltat
aquest recital.

Altra sessió interessant fou la dedicada a la música de «jazz».
Sota el patronatge del mestre Baltasar Samper, la música aquesta, entrava a

«Discòfils» amb tota la serietat i competència que el tema reclama.
El mestre Baltasar Samper, abans de presentar els seus exemples, tractà de

donar amb paraules breus i clares, les nocions més elementals implicades en l'es¬
tètica del jazz. Tractà dels cants espirituals negres que es troben a la base dels
elements melòdics, i dels ritmes de treball que tenen una importància bàsica en
l'estructuració de la música de jazz.

Es referí, després, a l'estil que convingué que és difícil de definir, apel·lant a
l'experiència de cadascú per tal d'extraure'n l'essència, que en el fons equival
a la llibertat dins la disciplina, és a dir, a una profunda subjecció a la mesura,
però aconseguint al mateix temps donar la impressió d'una elasticitat, d'un balan¬
ceig inconfusible. ,EÍ millor en aquest cas és referir-se als exemples concrets, que
és el que e¡ conferenciant féu tot seguit.

Abans, per això, dedicà una especial atenció a l'aspecte d'improvisació que
comporta el jazz, i que fa que l'instrumentista col·labori estretament amb el com¬
positor, creant una modelitat musical que costa molt de comprendre dins els cà¬
nons de la nostra concepció de les formes musicals.

Tot seguit, divuit exemples, admirablement seleccionats, foren executats a
través d'admirables enregistraments gramofònics, exemples que permeteren de
fer-se una idea dels distins aspectes d'aquest gènere, prou ric perquè sigui pos¬
sible exhaurir-lo en una sessió d'una hora.

El mestre Batasar Samper fou molt aplaudit i felicitat per la seva interessant
dissertació.

«Discòfils» s'apuntava un nou èxit dies després amb l'audició de tres obres
importants. En primer lloc, la Festa Aquàtica de Windsor, de Hàndel, poc cone¬
guda, tot i ésser una de les millors composicions escrites per a ésser executades
a l'aire lliure. Aquesta música, com digué molt bé Robert Gerhard, que en féu
la presentació i anàlisi, és una de les més fresques i espontànies mostres del geni
de Handel, escrita en la forma clara de la Serenata, sense la intimitat que carac¬
teritza les obres de cambra de l'època. „

Seguia el Quartet en la menor, de Schubert, que és, al revés, una d'aquestes
obres íntimes per a ésser escoltades amb veritable recolliment.
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Acabà el programa amb la Serenata en sol major, de Mozart, prou coneguda
perquè calgui insistir sobre les veritables meravelles que enclou. L'enregistrament
d'aquesta obra, per a orquestra de corda, és d'una gran claredat i tots els matisos
hi són registrats amb una fidelitat absoluta.

L'auditori sortí molt complagut d'aquesta bella estona de música escollida.
Una sessió, encara, dedicada a la producció de Fèlix Mendelssohn, fou pre¬cedida d'uns justos comentaris de Josep Palau. Cità ej testimoni dels més grans

compositors contemporanis de Mendelssohn i posteriors seus, tot recordant-nos la
transcendència que tingué per una època l'aparició d'aquesta gran figura de lamúsica romàntica.

Aquests comentaris posaren en ambient l'auditori per a escoltar unes mostres
dels diversos gèneres que Mendelssohn conreà.

La música de cambra estigué representada pel Quartet en mi bemoll major,
una de les seves obres més admirables ; la música per a piano i coral, amb dues
de les delicioses Romances sense paraules i l'Ave Maria de Lorelei, cantada perUrula Van Diernan, acompanyada amb chors i orquestra, dirigits per Siegfried
Ochs.

I per fi, tres fragments simfònics del Somni d'una nit d'estiu : Obertura, Scher¬
zo (direcció : Toscanini) i Marxa nupcial.

Totes aquestes obres, molt ben enregistrades, foren escoltades amb visible
complaença per l'auditori ben sensible a aquesta música, que manifestà, després,
amb molts aplaudiments, l'interès que li havia despertat.

Darrerament s'han donat tres sessions més. En dues d'elles varen escoltar-se,
amb singular complaença, diverses obres de Pittaluga, Liadoff, Schumann (So¬
nata en re menor), Bach (Tocata en do menor i sis Preludis i fugues del «Clavecí
ben temperat»), Granados (dues danses espanyoles) i Mozart (Simfonia en do
major), l'interès de les quals creixia encara amb Patinada presentació que sabé
fer-ne el crític Josep Palau. Però la de major atractiu per la seva novetat, fou la
del dia 28 de febrer, que comentà el mestre Robert Gerhard. En aquesta sessió
es donaren a conèixer uns fragments d'Alois Hàba, compostos segons el seu sis¬
tema de quarts de to. Cal tenir l'orella ben desperta per a trobar el gust d'aquesta
música, no tan original com ho fa suposar el nou sistema, ja que és característica
del folklore de molts pobles orientals.

.El compositor txec Alois Hàba, que ha estat el primer d'explorar aquests in¬
tervals ínfims, ha creat l'escala de quarts de to, o sia de 24 sons amb què ha
compost ja fins una òpera, uns fragments de la qual poneguérem en aquesta
audició.

Aquesta subdivisió de l'escala cromàtica, obre, evidentment, un camp vas-
tíssim a una melodia i harmonia totalment desconegudes fins ara ; però, com
molt encertadament feia remarcar Robert Gerhard, hi ha tantes coses dites i
per dir amb l'escala normal, que és ben prematur de fugir-ne i augmentar les seves
possibilitats, oi més quan amb tanta resistència encara és acceptada la música
intertonal.

Alois Hàba posseeix una meravellosa intuïció per aquesta música amb quarts
de to ; en aquesta audició coneguérem d'ell una mostra de melodia amb una
fantasia per a violí sol, i d'harmonia amb un «scherzo» per a quartet de corda
i un fragment de l'òpera La mare, cantada per quatre veus de dona.

Les enormes dificultats per a l'execupió d'aquesta música són perfectament
salvades en aquests enregistraments.

Aquesta interessant audició de Discòfils fou closa amb tres Images per a
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orquestra de Claude Debussy, de recent edició, que retornaren l'auditori a un
clima musical de repòs per la seva sensibilitat normal.

Societat Catalana de Concerts.—Aquesta novella entitat musical acaba de
celebrar el 350 aniversari de la naixença de Sdiütz amb una audició del magnífic
oratori Les set paraules de Jesu-Crist en la Crea. Tant per la grandiositat de
la música, com per l'admirable polifonia amb què són combinades les veus, es
pot dir que aquesta audició revestí un caire excepcional. Així mateix varen resultar
d'exquisit gust les altres obres que integraven el programa, de Bach, Vivaldi,
Lully, Molinaro i Milan. La interpretació, a càrrec de l'Orquestra i Cors de l'Ins¬
titut Musical Acadèmia Ardèvol, sota l'experta direcció del mestre Ferran Ardè-
vol, deixà una impressió molt bona. El senyor Joan Vinyes pronuncià un breu
comentari sobre Schütz, píe de notes erudites que ajudaren a ambientar l'audició
del gran oratori. No cal dir, doncs, que aquest concert resultà agradabilíssim al
nombrós i selecte públic que emplenava per complet l'estudi del distingit artista
Lluís Masriera, el qual el cedí galantment per a la celebració d'aquest acte.

Quartet Clàssic Gàlvez-Bellido.—Fa pocs mesos que ha quedat constituït
a la nostra ciutat un novell Quartet de corda, integrat per les senyoretes Neus
Gas, Beneta Trullàs (violins) i Faustina Rovira (viola) i el senyor B. Gàlvez-
Bellido (violoncel). És ben conegut el prestigi assolit en els nostres centres mu¬
sicals pel concertista de violoncel B. Gàlvez-Bellido. Treballador infatigable, ha
reunit al seu entorn les tres artistes esmentades, ben adietes a les ensenyances
del mestre, i ha fundat el Quartet Clàssic, les execucions del qual han estat
ja ben estimades en el Lyceum Club de Barcelona, en il'Associació Bonanova,
en l'Empar de Santa Llúcia, i en altres centres culturals encara.

Entre les obres que fins ara ha interpretat aquest nou agrupament de cordes,
s'hi compten el Quartet núm. 4 de Beethoven i el Quartet núm. 2 d'Arriaga, el
malaguanyat compositor bilbaí que mori a París l'any 1826, i que tan belles
esperances havia despertat entre els seus contemporanis. Verament hom resta
sorprès, escoltant l'obra referida d'un jove de 18 anys, de l'abundor d'idees, de
la mestria desplegada en llur descabdellament, de la passió intensa que respira
tot plegat.

Les execucions del Quartet Clàssic són ben efusives, ben treballades i oferei¬
xen també la desitjada fusió entre els quatre instruments. No cal dir com han
estat festejats arreu els notables concertistes que l'integren. Perseverant en l'es¬
tudi, aconseguiran indubtablement un bon lloc entre els primers agrupaments
similars.—S.

Palma de Mallorca

La Capella Clàssica de Mallorca, que dirigeix amb tant de zel Mn. Joan M.a
Thomàs, i que celebra amb tant d'esplendor totes les seves festes, ha cantat,
enguany, en la inauguració del Betlem i Festa de la Sibil·la, instaurada per la
mateixa Capella segons les més antigues tradicions mallorquines a l'històric Palau
de l'Almudàina, un programa sumament interessant, compost de velles nadales
populars, que alternaren amb una Cantiga d'Alfons el Savi, harmonitzada per
F. Pedrell, un bell motet de Victòria i altres composicions adequades de Lambert,
Capllonc, Pratella i Albèniz.
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L'acte terminà amb l'audició per la Capella i el poble, del conegut himne
Adeste fideles, harmonitzat a dos chors mixtes i chor popular, amb acompanya¬
ment d'orgue, de Mn. Thomàs.

Vilafranca del Penedès

La professora M.a Dolors Calvet, que dirigeix amb gran encert les classes
d'educació musical de l'Agrupació de Cultura de la Dona, de Vilafranca, va donar
amb els seus petits deixebles el mes de gener a Tarragona un festival de cançons,
danses i jocs d'infants, que assolí un èxit extraordinari.

El programa, que començà amb uns exercicis de rítmica de Dalcroze-Calvet,
era compost de joliues cançons d'Apel·les Mestres, Blensdorff i M.a D. Calvet,
que alternaven amb escollides pàgines per a piano, de Beethoven, Burgmuller i
M.a D. Calvet.

Totes les composicions foren extraordinàriament aplaudides i hom celebrà la
iniciativa i l'enginy de la professora senyoreta Calvet en tractar els temes triats
per a les seves cançons i peces de piano, entre les quals sobresortí d'una manera
especial la cançó dialogada pels solistes i el chor, que s'anomena Botiga de jo¬
guines i que omplia tota una part del programa.

La premsa tarragonina s'ocupà amb elogi d'aquest escaient festival que deixà
el públic molt ben impressionat.

Heus ací en quins termes resumia la seva critica el «Diari de Tarragona»:
«Un triomf, un veritable i legítim triomf artístic assoliren ahir els admirables

infants vilafranquins, amb les seves cançons i els seus ritmes bellament ingenus.
I aquell públic de bon principi un xic escèptic, lliurat de ple al gaudi de les
belles coses que se li oferien, no es cansà d'aplaudir i de demanar la repetició
de boni part de les obres que composaven el programa. ¿Què podríem dir que
fos més eloqüent a favor dels petits artistes i de la seva benemèrita professora?

La senyoreta Calvet fou justament ovacionada, no sols com a mestra de tan
valuosos deixebles ans també com a autora de mèrit i de fina sensibilitat.»

«Catalònia» acabava així l'article que dedicà a la simpàtica festa :
«El Casal de Cultura de la Dona de Vilafranca, té una cosa que Tarragona li

enveja ; aquesta Secció d'educació musical tan bellament arrodonida amb la ma¬
gistral direcció de M.a Dolors Calvet i Prats.»
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Concerts i festes d'art celebrats el mes de gener

Dia i.-—Orfeó Català (director, Lluís Millet). Concert al Palau de la Música
Catatana, amb la cooperació de la Cobla Barcelona. Estrenes : Dues cançons po¬
pulars catalanes: El comte Arnau i El bon caçador, per a chor . cobla, Pérez
Moya; De cara a l'avenir, per a chor i cobla, F. Pujol.

—Orfeó "Cants de la Terra", de Banyoles. Concert inaugural.
Dia 5.—Orfeó Manresà (director, Manuel Blanch). Concert de cançons nada¬

lenques, dedicat als socis de l'entitat.
Dia 6.—Órfeó "El Roser" (director, Josep Marimon). Concert nadalenc, amb

la col·laboració de la Cobla Barcelona Aibert Martí. Solistes: Enriqueta Bayés,
Maria Claverí, Mercè Monrós, Marcel Ferrer, Joan Reballi, Antoni Boneu i Pere
Rossell.

—Orfeó Vigatà (director, Mn. Miquel Rovira). Festival Nadalenc infantil:
Angels, Pastors i Reis, visió lírica nadalenca, interpretada per les nenes de l'Es¬
cola de l'Orfeó, sota la direcció de la seva professora, senyoreta Pilar Bach.

El mateix Orfeó celebrà el dia 8 de desembre passat, un festival artístic al
Teatre Joventut Catòlica, de Manlleu.

Dia 12.—Orfeó de Sabadell (director, Josep Planas i Argemi). Concert al
pati de l'Hospital i Casa de Beneficència, en obsequi als infants i avis asilats,
amb la cooperació de la Banda Municipal de Sabadell. A la tarda, concert al saló
d'actes de la Caixa d'Estalvis, en obsequi als cantaires de l'Orfeó, pel Quintet
Padró i els solistes de cant Isabel Ferrer, Cèsar A. Borri i Antònia Vergés, acom¬
panyats al piano pel mestre Josep Planas i Argemí.

—Escola Choral de la Federació de Joves Cristians de Catalunya (director,
Josep Llongueres). Audició de cançons catalanes a l'Hospital de Sant Pau, d'a¬
questa ciutat. A la tarda, Exhortació poemática de Nadal, de Joan Llongueres, al
Centre Cultural de la Parròquia de Sant Pere. Il·lustracions musicals per l'Escola
Choral i el solista Amadeu Cartafià.

Dia 17.—Orfeó Tarragoní (director, Xavier Gols). Concert dedicat als socis
protectors, amb la col·laboració de la pianista Consol Pou. Primera audició : El
mestre, Sancho Marracó. Solistes : senyoretes Bernat i Vidal.

Dia 19.—Orfeó Català. Conçert-repàs.
—Orfeó Badaloní (director, Jaume Costa). Festival organitzat per l'Esbart de

Dansaires del Foment de la Sardana. Concert pel trio compost dels senyors
Josep Pujol Busquets (piano), Josep Xiol (violí) i Pere Riera (violoncel). Poesies,
ballets i representació escènica.

—Acadèmia Musical Mariana, de Mataró. Bella Festa Nadalenca al Foment
Mataron!. Visió poètica del Nadal a través de les cançons populars, per Joan
Llongueres, i el poemet musical Les figures del pessebre, del mateix autor.
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—Orfeó Borgenc (director, Lluís López). Concert de nadales a la sala del Col-
legi dels R.R. P.P. Caputxins, de Borges Blanques. Primeres audicions : El di¬moni escuat, Cumellas Ribó ; A Betlem me'n vaig, J. Tomàs.

—Orfeó Pàtria, de Molins de Rei (director, Miquel Blanch). Prengué part enla vetllada lírico-musical que es celebrà a la Joventut Catòlica, interpretant unescollit repertori de cançons nadalenques.
Dia 20.—Orfeó de Sabadell. Cantà a l'.Església de Sant Feliu, la Missa deGoicoechea, en la Festa patronal del Gremi de Fabricants.
Dia 24.—Orfeó de Sants i Orfeó Montserrat (director, A. Pérez Moya). Pren¬gueren part en la Segona Emissió davant el públic, presentada a l'Olympia, perRàdio Associació de Catalunya.
Dia 26.—Orfeó Vigatà. Recital per la cantatriu Mercè Plantada, acompanyadaal piano per Pere Vallribera.
—Orfeó Borgenc (director, Lluís López). Excursió artística a Lleida. Concertde nadales a la Sala de Festes de la Congregació Mariana. L'Orfeó actuà, també,davant del micròfon de Ràdio Lleida.

Concerts i festes d'art celebrats el mes de febrer
Dia 2.—Orfeó Gervasienc (director, Ernest Cervera). Concert dedicat als socisprotectors. Primera audició : Ave venim, de Mozart. Solistes : Encarnació Alar¬

cón, Carme Amat, Emili Laguarda i Josep Sanz. Pianista acompanyant : F. Fi¬gueras de Barbará.
—Orfeó Sallentí (director, Mn. Josep Potelles). Concert dedicat als socis pro¬tectors. Primeres audicions: Guillem, Antoni, Esteve, Tomàs; Quin fredl, PérezMoya ; Sona musica, Kothe ; Les bèsties al naixement, Pérez Moya ; Balada deNadal, Pérez Moya. Solistes: Maria Planes, Antònia Travesset, Pere Tort i Fre¬deric Font. Piano: Guadalupe Riera. Harmònium : Pere i Francesc Tort.—Orfeó "Cant Empordanès", de Palafrugell (director, Mn. Josep M.a Cer¬vera). Selecta vetllada literario-musical al Casal Popular. Estrena de dues novescançons.
—Orfeó GranolleAí (director, M. Bataller). Concert amb motiu de la inaugura¬ció de l'Exposició de pintures, a càrrec de Joaquim Bataller (violí), EnriquetaCubells i Josep Cot (cant) i del mestre M. Bataller (piano).Dia 10.—Orfeó de Sants (director, Antoni Pérez Moya). Concert amb ja col-laboració de la Cobla Barcelona, a Ràdio Associació de Catalunya.Dia 18.—Schola Cantoruiri de Sant Miquel (director, Antoni Pérez Moya).Audició de cançons a Ràdio Associació de Catalunya.Dia 23.—Orfeó Català (director, Lluís Millet). Concert-repàs.—Orfeó Gervasienc. Conferència pel pedagog senyor Artur Martorell i audi¬ció de cançons per la Secció de Senyoretes de l'Orfeó. Primeres audicions : Cançóde bressol, Brahms ; Minuet, Exaudet-Weckerlin. Pianista acompanyant : F. Fi¬gueras de Barbará.
Dia 29 —Orfeó Gracienc (director, Joan Balcells). Concert a benefici de la Co¬lònia infantil que l'entitat sosté, pel tenor Enric Sacristan, acompanyat pel mestreJoaquim Salvat, i els joves artistes J. Llorens (violí), J. Guinart (violoncel) i EsterNadal (piano).
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OBRES PUBLICADES PER LA CASA EDITORIAL DE PARIS,
MAX ESCHIG

H. Villa-Lobos: Cirandinhas. Pièces faciles pour piano.
Villa-Lobos es un compositor ben conegut. I hem parlat, més d'una vegada,

de les seves obres, des de la Revista Musical Catalana.
L'editor ens ofereix, aquest cop, tres óbreles de les Cirandinhas de Villa-

Lobos : Vamos Maninha, Cae, çae baldío, Carneirinho, carneirâo. Heus ací vers
models de música escrita, pensada per als infants. En escriure les ja citades obres,
Villa-Lobos es serveix, oportunament, d'elements folklòrics. I tot té, doncs,
caràcter de dansa o de cançó. I l'execució és sempre fàcil. Amb tot (i en escriure,
per exemple, el Cae, cae bcdâo—Cau, can, pilota) Villa-Lobos prova, una vegada
més, que sap escriure.

Tots els infants eixerits que toquen el piano fruiran, n'estem segurs, en exe¬
cutar les obretes ja esmentades que Villa-Lobos ha escrit per a ells.—F. LI.

Tibor Harsanyi: Pastorales. Quatre pièces pour piano.
Les Pastorales de Tibor Harsanyi: Prélude, Elégie, Musette, Danse, són in¬

teressants. L'autor fuig visiblement dels camins ja massa fressats, dels lloçs co¬
muns musicals ja massa coneguts i rebregats. I troba coses certament plaents.
El Preludi, pet exemple, és personal, VElegie és ben sentida, el 5 per 8 de la
Musette és ben trobat i la Dansa final apareix traçudament bastida.

Sí, tot'això és interessant.—F. LI.

Clemens Schmalstich : Uebesfrühling. Pour violoncel et piano.
.Es tracta d'una transcripció per a violoncel i piano d'una romança (Primavera

d'amor) del film: Musique dans le sang. La música de Clemens Schmalstich és
francament romàntica i pròpia per a un film sentimental, dels que impressionen
a les sensitives de pocs anys. Però l'obreta és ben correctament i ben traçuda¬
ment escrita. I sona bé. Aquesta música, tanmateix, no és gaire nova ! Cal
admetre, pefò, la seva eficàcia. I d'això es tracta, precisament...—F. LI.

Arnaud-Marwys i F. Adam: Saxolo: Morceau caractéristique pour saxophone
et piano.

Heus ací una composició que no vol pas ésser transcendental. És música
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practica, que ara se'n diu utilitària, pròpia per a un bar, un cine, etç. Hom potbeure i bromejar mentre el saxofon i el piano van sonant. Considerada des del puntde mira que cal ésser, evidentment, considerada, aquesta música és ben feta,harmònicament senzilla i ben escrita, i melòdicament ben ritmada, ben dibui¬xada. I si l'art ver—com digué Tolstoi—és aquell que la majoria d'homes potentendre, és innegable que això ha d'ésser art ver. El que hi ha és que, per lanostra part, no hem estat mai segurs que, en parlar d'art, Tolstoi tinguéssempre raó !.—F. LI.

Obres per a guitarra:

R. Halffter: Giga.
Joaquim Rodrigo : Sarabande lointaine.
Agustí Grau : Fable.
Eduardo Fabixi : Mosartienne.

A partir de Tàrrega, l'afició a la guitarra ha anat creixent. I els deixeblesde Tàrrega (Llobet, Pujol) han continuat practicant i dignificant el bellíssim i ele¬gant instrument. I arreu del món hom dóna avui importants concerts de gui¬tarra. Llobet i Pujol i Segovia, per exemple, són actualment tan coneguts enel món internacional de les audicions selectes de música, com ho són els gransviolinistes, pianistes, etc. El renaixement de la guitarra (al qual han contri¬buït, principalment, els artistes nostrats) havia de suscitar, necessàriament, lacreació d'un repertori de concert d'obres per a guitarra. I han sorgit transcrip¬cions d'obres dels vells mestres, harmonitzacions de cançons populars (¿qui noconeix les delicades harmonitzacions de Miquel Llobet?), creacions noves. EmiliPujol (un dels més exquisits, més cultes i més aplaudits guitarristes) dirigeix,fins i tot, una important Biblioteca de música antiga i moderna, per a guitarra.I sota la direcció tècnica i artística del mestre E. Pujol, la casa editorial MaxEschig, de París, ha publicat (i continua publicant) obres interessants per aguitarra. I el repertori del guitarrista és ja, doncs, ric, ufanós. La conegudacasa editorial ja esmentada, ha publicat fins ara produccions d'Emili Pujol, A.Broqua, A. Salazar, E. L. Chavarri, Manuel de Falla, H. Villa-Lobos, etc. La
casa Eschig ens ha tramès, fa poc, les produccions ja citades d'Halffter, Ro¬drigo, Agustí Grau i Fabini. Totes enriqueixen, certament, el repertori de concertdels guitarristes.

En escriure la seva Giga, Halffter s'ha recordat dels vells mestres. L'obra de
la qual parlem és bonica, plena de caràcter.

Joaquim Rodrigo (el talentos i ben personal músic que honora sovint, ambels seus escrits, la Revista Musical Catalana) dedica la seva obra per a guitarraA la vihuela de Milán i evoca també les velles danses. I la seva obra és suggestiva.Si el caient general de l'obra de Rodrigo recorda, com queda dit, l'art antic,els seus acords són moderns, à la page. La Zarabanda) lejana de Rodrigo és im¬portant, és interessant.
Agustí Grau ha volgut servir-se de la guitarra per tal de descriure una «petitatragèdia imaginària entre dues mosteles)). I ha escrit set pàgines de música cu¬riosa, personal, ardida, que a voltes apareix sage i a vegades entremaliada.Les obres d'Halffter Rodrigo i Grau han estat digitades per Emili Pujol.Mozartienne, de Fabini, és una producció agradosa.
Aplaudim amb goig les gestes d'Emili Pujol en crear una important Biblio¬teca de música antiga i moderna per a guitarra.—F. LI.
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Publicacions rebudes
MUSICA

Joh. Seb. Bach : Concert Brandenburguès. Núm. i. Partita. Nova edició revisada
per Kurt Soldán. Realització del Continuo (cembalo) per Ludwig Landshoff.

G. F. H.^ndel: Concerto grosso, op. 6, núrn. i, per a orquestra de/corda. Par¬
titura. Revisió i realització del Continuo (cembalo) per Wilheilm Weismann.—
(Edició Peters. Leipzig).

VV. Fr. Bach: Grave. Transcripció per a violoncel i piano per Maurice Maréchal.
N. Karjinsky : Dimanche a Moscou. Ronde. Dues petites peces (i.a posició) per

a violoncel i piano.

Pierre Van Damme: Mélodie. Peça fàcil per a violoncel (o violi) i piano.

Richard Kubinszky: Pièce de concert. Mélodie. Dues peces per a saxofón alto
(mi bemoll) i piano.

Karol Szymanowki : Deux mazurkas, per a piano.—(Editions Max Eschig. Paris).

Eduard Lowinsky : Buch der Kindermusik. Recull de cançons populars infantils
de diversos països, per a piano.—Wilheni Hansen. Kopenaghen. Leipzig.

P. Nicolaus M.a a Barcinone, O. M. Cap: Missa «Regim* Pac is» per a chor a
tres veus mixtes (S. T. B.) amb acompanyament d'orgue.—Tip. C. Garcia.
Barcelona.

Guillermo de Boladeres: Estudio sobre la sonata de «Claro de luna», de Beet¬
hoven, per a piano.—A. Boileau. Barcelona.

LLIBRES

Higini Anglès, prev. : La Música a Catalunya fins al segle xm.—Institut d'Es¬
tudis Catalans: Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1935.

Vicenç Ripollès, Canonge : El Villancico i la Cantata del segle xvm a València.—
Institut d'Estudis Catalans : Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1935.

Luigi de Gregori : Francesc Viñas, el gran tenor català fundador de la Lliga de
l'arbre fruiter.—Barcelona, 1935.

Mn. Francesc Baldelló : Cançons de tot arreu. 86 cançons populars de diversos
països, especialment dedicades als infants.—Llibreria Verdaguer. Barcelo¬
na, 1936.
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UN DOCUMENT PONTIFICI A FAVOR DE L'OBRA DEL P. SUNYOL
A MILA.—En un dels nostres números darrers, comentàvem la solemnial inaugu¬
ració del Cant Ambrosia retornat a la seva puresa primera per obra del nostre
P. Sunyol. La festa, segons els diaris milanesos, fou un veritable triomf.

Per als qjue coneixen l'illustre gregorianista català, no serà pas cosa estranya,
si els diem que entre la clerecia i els fidels de la gran ciutat de Milà, és estimat
i venerat, i que un nimbe de simpatia l'envolta arreu on la seva veu autoritzada
es fa sentir.

El P. Gregori—ha dit el Dr. Ferrario—potser trobi algú que li presenti ob¬
jeccions a les seves teories artístiques, però no pot absolutament tenir adversaris ;
ell els desarma tots amb la seva doctrina, amb la seva bondat i amb la seva rec¬
titud.

Després d'assentar sobre perns fortíssims la seva teoria, que és la de Soles-
mes, l'ha demostrada en la pràctica del mestratge. Ha sortit VAntiphonale i en¬
sems aquell gran aplec de neumes ha vibrat i ha pujat cel amunt com l'encens
de l'oració, i ha fet vibrar tots els cors en harmoniós batec, lloant Déu en la
bellesa, com augurava Pius X.

Ben merescut, doncs, li serà el goig de la gratulado pontificia expressada en
la lletra que dirigida a S. E. el Cardenal Schuster, diu, traduïda, així:

«Eminentíssim i Reverendíssim Senyor :
Amb la vostra acostumada pietat heu ofert al Sant Pare l'homenatge de l'Anti-

fonari de les Misses segons el rit.us de la Santa Església de Milà, restituït a la
seva primitiva bellesa pel zel i les àrdues recerques d'aquells als quals volguéreu
encarregar-ho. Àdhuc la forma tipogràfica és digna de l'edició.

El Sant Pare ha agraït immensament aital do, apreciant-ne tot seguit la im¬
portància. Allò que des de temps molt llunyà era anhel de tots, ara ha estat portat
a compliment de tal manera que aquesta nova edició mereix tot aplaudiment.

Per això el Papa fa públiques les seves congratulacions, primerament a Vós,
que heu anat al davant amb l'exemple en l'amor i el zel de la sagrada Litúrgia;
així mateix aplaudeix l'Escola Superior de Música Sacra de Milà i sobretot el
R. P. Gregori M.a Sunyol, O. S. B., el qual, després d'un estudi tan constant i
pacient, ha preparat i portat a terme l'edició crítica de l'Antifonari.

El treball suara acomplert pugui així mateix aconseguir la glòria de produirfruits magnífics.
Les suaus melodies compostes en el segle que Sant Arnbròs il·lustrà amb la

seva fe, reivindicades de les posteriors deformacions i restituïdes a l'harmonia i
al ritme antics, cal que siguin també gustades dels nostres fidels. Amb amorosa
cura les han d'aprendre tots els qui dels avantpassats han heretat la LitúrgiaAmbrosiana, especialment aquells que són consagrats al servei de l'Altar o ques'hi preparen.
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Aquell cant dolç i solemne amb el qual a la presència ele Déu adorava, im¬
plorava i gemia 1',Església primitiva ressoni avui encara en els llavis dels fidels,
i empleni llur cor de l'escalf i de les ardències de la Fe.

Finalment, en fer-vos avinent que damunt de vós i dels altres que han col¬
laborai a l'edició crítica de l'Antifonari el Sant Pare invoca com a premi l'A¬
postòlica Benedicció, humilment beso les vostres mans, i amb fidel obsequi só de
la V. Em. humil, devot y ver servidor.—Eugeni Cardenal Pacelli.»

Rebi el P. Sunyol, estimat col·laborador de R. M. C., la nostra més cordial
enhorabona.

ELS MESTRES PAU CASALS I FERNANDEZ ARBÓS, PROFESSORS
D'HONOR DE L'INSTITUT LISZT, DE BUDAPEST.—A proposta del mi¬
nistre d'Instrucció Pública, han estat nomenats professors d'honor, de l'Institut
Superior de Música Francesc Liszt, els músics espanyols Pau Casals i Enric Fer¬
nández Arbós.

Igual distinció ha estat atorgada al pianista francès Alfred Cortot.
PREMI PARRAMON.—El dia 26 de desembre, tingué lloc a la Sala Mozart,

el concurs de violoncel per a l'adjudicació del Premi Parramon, d'enguany. .El,
Jurat, presidit pel mestre Jaume Pahissa, i integrat a més, pels mestres Joan
Borràs de Palau, B. Gàlvez-Bellido, J. Pere Marés i Josep Trotta, atorgà, per
unanimitat, aquest premi al jove violoncel·lista Ernest Xancó i Creixell, deixeble
de la distingida professora de l'Institut Casals, senyora Francisca Vidal. D'entre
els concursants, de seguida es distingí Ernest Xancó, aquest jovenissim artista,
pel seu temperament, per la seva exquisida musicalitat i pel seu magnífic domini
de la tècnica de l'instrument. La nostra enhorabona al violoncel·lista Ernest Xancó
per aquesta distinció tan merescuda i tan noblement guanyada, com també als
seus professors.

La senyora Hermínia Creixell de Xancó, mare de l'artista llorejat, que l'a¬
companyà al piano, es féu creditora, igualment, d'iguals felicitacions.

EL CONSERVATORI DE L'ESTAT, DE VIENA, HA NOMENAT EL
MESTRE FRANK MARSHALL MEMBRE DEL JURAY PER AL CONCURS
INTERNACIONAL DE PIANO, QUE SE CELEBRARA ENGUANY.—El Con- ,
servatori de l'Estat, de Viena, acaba de nomenar el mestre Frank Marshall, mem¬
bre del Jurat Internacional de Piano, per al Concurs que tindrà lloc enguany a
aquella ciutat.

El mestre Marshall ja ostentava aquest nomenament amb caràcter permanent
en els Concursos de Viena, organitzats per aquell Municipi ; en el present, però,
ha esat nomenat pel Conservatori de l'Estat, que és enguany l'organitzador, sota
l'alt patronatge dels Ministeris d'Instrucció pública i de la Indústria i Comerç,
d'acord amb l'esmentat Municipi. .El present Concurs Internacional serà presidit
per l'eminent mestre Fèlix Weingartner.

LES CARAMELLES D'ENGUANY.—Organitzats per l'Ajuntament d'aques¬
ta ciutat, es celebraran els Concursos de Caramelles del 1936, a la Plaça de la
República i al Palau Municipal de Belles Arts, les nits dels dies .11 d'abril i 30
de maig, respectivament.

Bases del Concurs ordinari.—Els chors que desitgin prendre part en aquest
Concurs, hauran de formalitzar llur inscripció a l'Ofîcina de Cerimonial de
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l'Ajuntament (baixos de la Casa de la Ciutat), a partir del dimecres dia primer
d'abril, fins el dimecres dia 8 del mateix mes, a les set del vespre.

Els chors inscrits es trobaran, a l'hora que oportunament se'ls indicarà, a
les Cases Consistorials, entrant precisament per la porta de la Plaça de Sant
Miquel.

Els chors aspirants a premis d'aquest Concurs, en efectuar la inscripció, hau¬
ran de comunicar el títol de l'obra de lliure elecció, i, a l'efecte del Concurs, en
posaran una còpia a la disposició del J.urat, la qual els serà tornada en acabar.

No serà permès d'executar cap obra més de les fixades.
No podran prendre part en aquest Concurs les entitats domiciliades fora del

terme municipal de Barcelona.
El Jurat estarà integrat pel president de l'Assemblea Municipal, senyor Josep

Escofet ; el director de la Banda Municipal, Joan Lamote de Grignon ; Joan Bor¬
ràs de Palau ; Baltasar Samper i Alfred Romea.

El Jurat podrà deixar deserts els premis que, al seu entendre, no hagin de
concedir-se, però de cap manera no els podrà subdividir.

A més de la bona execució i interpretació de les obres, el Jurat tindrà en compte
el bon gust demostrat en escollir les de lliure elecció.

El Jurat podrà concedir un «Diploma de Direcció» al director de chor que es
signifiqui per les seves aptituds;

El Concurs començarà puntualment a un quart d'onze de la nit del dia n
d'abril, a la Plaça de la República.

L'entitat que en arribar-li el torn d'exeçució no estigui present, s'entendrà
que renuncia a participar al Concurs.

Seran concedits els premis que a continuació es detallen :
Primer premi, 500 pessetes ; segon, 300 ; tercer, 200 ; quart, 150, i cinquè, .100.
Obra que s'imposa: Els pescadors, Clavé, i una obra de lliure elecció, també

a veus soles.

CONCURS EXTRAORDINARI. — Tindrà lloc el dia 30 de maig, a dos
quarts d'onze de la nit, al Palau Municipal de Belles Arts.

Bases del concurs extraordinari..—Les entitats participants en aquest Concurs,
hauran de formalitzar llur inscripció a l'Oficina de Ceremonial de l'Ajuntament,
del 23 al 28 de maig, ambdós inclusius.

Els chors inscrits es trobaran al Palau de Belles Arts a un quart d'onze.
Abans de començar el Concurs, es procedirà al sorteig de presentació. I tot

seguit actuarà l'entitat a la qual hagi correspost el número 1.
La no presentació de les entitats a l'hora indicada, implicarà llur exclusió del

Concurs.
Seran concedits els premis que es detallen a continuació :
Premi d'Honor: «Copa Clavé» i mil pessetes.
Un accèssit : 500 pessetes.
L'entitat que obtingui la «Copa Clavé» serà dipositària del trofeu fins al Con¬

curs següent, i la conservarà definitivament la que l'aconsegueixi en tres Concur¬
sos consecutius.

Obres que s'imposen :
La verema, Clavé ; Les flors de maig, Clavé.
A l'acabament de cada un dels Concursos es faran públics els respectius vere¬

dictes del Jurat, per mitjà de la Premsa, i oportunament s'anunciarà la data
en què tindrà lloc el lliurament dels premis atorgats, els quals es faran efectius
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als interessats o a la persona degudament autoritzada, a l'Oficina de Cerimonial,
contra presentació del resguard d'inscripció.

El Jurat d'aquest Concurs estarà format pels mateixos senyors que compongue-
ren el del Concurs Ordinari, i a més a més, pel senyor Joan Llongueres.

Prendrà part a ambdós certàmens, fora de Concurs, l'entitat coral obrera «La
Violeta de Clavé», guanyadora per nou vegades dels primers premis en els Con¬
cursos Ordinari i Extraordinari, i posseïdora de la Primera Copa Clavé.

ELS PIANISTES G. I C. CORMA A VALENCIA. — D'aconteixement ar¬
tístic ha qualificat la crítica valenciana el concert que el mes de gener donaren
al Teatre Principal de València els joves pianistes Giocasta i Carles K. Corma, fes¬
tejáis sovint pel públic barceloní.

L'illustre compositor i crític Ed. L- Chavarri diu, a «Las Provincias», que Gio¬
casta Corma va delectar el públic interpretant amb gràcia exquisida obres de
Mozart i Chopin, i en primera audició el bonic Cant de muntanya, de J. Pa¬
llissa, donant una bella impressió d'ambient. En referir-se a Carles Corma, afe¬
geix el mestre Chavarri: «Ja de nen, va demostrar serioses qualitats musicals.
Avui... l'esperit del pianista també s'ha «posat de llarg» i les seves interpreta¬
cions... més que d'un noi de setze anys, semblen d'un home ja fet, un home fe¬
liçment dotat per al piano. El programa era gran (Bach, Brahms, Chopin) i en
totes les obres va recollir Carles Corma ovacions que creixien a mesura que el pú¬
blic veia el treball del jove concertista.»

Fidelio, en «El Mercantil Valenciano», admira igualment la delicadesa i la
claríssima dicció que ressalten en les execucions de Giocasta, i fa un elogi molt
fervorós de Carles, el qual «va demostrar magistralment que coneix i domina tots
els secrets de la tècnica pianística.»

La «Correspondencia de Valencia», sota la signatura de L. S., constata l'è¬
xit dels germans Corma en aquesta forma: «Si la paraula «bellesa» en les seves
manifestacions externes ha d'aplicar-se a les coses que per la seva senzillesa dei¬
xen entreveure un art sublim, mai no haurà estat millor aplicada que en el cas
de Giocasta i Carles Corma, prematurs artistes en els cors dels quals permaneix
la bellesa en el seu estat pur, sense que encara no hagin pogut enterbolir-la els
desordenats corrents mundanals.»

D'igual manera s'expressen els altres periòdics valencians, que, per falta d'es¬
pai no podem reproduir.

La nostra felicitació més sincera als joves concertistes G. i C. Corma.

ÈXITS DE RÒMUL RIBERA. — Aquest distingit violinista català ha tocat
darrerament, amb gran èxit, en el «Verdi Club» i en la «National Wernen Patriotic
Association». .En el primer focal ho féu amb la col·laboració de la notable sopran
Gota Ljunberg. Les obres que executà el nostre paisà portaven les firmes de Bach,
Mozart, Schubert, d'Ambrosio i Sarasate. No cal dir com felicitem de cor a l'ar¬
tista de referència i li desitgem un camí ascensional en la seva carrera.

PAU CASALS A BRUSSEL·LES.—Aquest hivern passat el nostre gran artista
Pau Casals donà a Brussel·les un important recital organitzat per la «Maison
d'Art». L'anunci d'aquest recital, el programa del qual era integrat per les
Sonates op. 102, núm. .1 i núm. 2, de Beethoven, la suite en mi bemoll, de J.
S. Bach, i la Sonata en mi menor, de Brahms, despertà una gran expectació
car feia una porció d'anys que l'illustre violoncel·lista no s'havia fet sentir a
Brussel·les.
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Amb aquest motiu, la popular revista belga «Les Beaux Arts» publicava a la
portada del número anterior al concert anunciat un magnifie retrat de Pau Casals,
que omplia tota la pàgina.

Un altre retrat del mestre català figurava encara dintre el text del «Bulletin
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles», al peu del qual hom llegeix : «Ün dels
més grans artistes de la nostra època, i la reputació del qual, entre els músics,
110 té parió : «el Mestre de tots», com deia fa poc Alfred Cortot.»

Més avall, alguns detalls sobre la vida quotidiana del nostre artista, són pro¬
porcionats pel violoncel·lista Eisenberg, que fou hoste de Pau Casals en la seva
casa a Sant Salvador.

«El seu principi—diu Eisenberg,—és de no treballar mai una mateixa cosa
durant més de tres quarts d'hora o com a màxim, una hora seguida. Creu que
hem de sobreposar-nos al treball, per a evitar una tensió massa forta de l'esperit,
i abordar un altre treball amb l'esperit fresc. No abandona mai el seu violoncel,
però la seva jornada comença al piano, i és per l'estudi dels «Preludis i Fugues»
de Joan Sebastià Bach, que ell toca de memòria.

«Amb la modèstia i la simplicitat encisadores que prou li coneixem : —No
he tingut mai pretensions de pianista, diu, és solament per deure i veneració en¬
vers aquest mestre únic que aprofundeixo les seves obres.»

L'ORGANISTA SUNYÉ SINTES A ALEMANYA.—El professor d'orgue de
la nostra Escola Municipal de Música, En Joan Sunyé Sintes, ha tornat d'Ale¬
manya, des d'on fou sol·licitat per a donar uns concerts d'orgue a Suttgart.

La direcció del Conservatori Oficial de Música de Wurtternberg, a iniciativa
del professor d'orgue doctor Hermann Keller, president també de l'Associació J.
S. Bach, ha organitzat aquests concerts, per tal de desenrotllar un intercanvi de
cultura musical ibero-germànica.

Cal esmentar que és la primera vegada que un organista català del nostre
temps, és sol·licitat per un centre musical alemany de caràcter oficial.

El nostre artista Sunyé Sintes executà el dia 10 de gener un important pro¬
grama en la sala del Conservatori de Suttgart, utilitzant un orgue magnífic de
la casa Walcker. La primera part del concert era integrada per obres dels antics
mestres espanyols Cabanillas, J. Oxinagas, J. Moreno i Antoni Soler; a la part
central eren inclosos el Preludi i Fuga en re major i Passacaglia en do menor,
de Bach ; la tercera part fou reservada a la música moderna : Preludi de Pau
Casals, Elegia de J. Sunyé Sintes, i Toccata en fa major, de Ch. M. Widor.

Corresponent a la iniciativa esmentana, s'organitzen per a la primavera vinent,
pensant en la divulgació de la música per orgue a la nostra ciutat, uns recitals
de música antiga i moderna a càrrec del professor doctor Keller, que tindran lloc
en un dels nostres més importants orgues.

EL PREMI DE LA uREVU.E MUSICALE».—«La Revue Musicale» insti¬
tueix un premi internacional de cinc mil francs destinat a recompensar una obra
nova i inèdita d'una duració mínima de 20 minuts, per a un grup d'instruments
de vent (fusta i metall amb adjunció facultativa de bateria, d'arpa, de contrabaix).

L'execució de l'obra premiada en primera audició és reservada als Concerts
de la «Revue Musicale», conservant l'autor, ben entès, la propietat artística i
els drets d'autor.

El jurat internacional es reserva el dret de dividir eventualment aquest premi
en un primer premi de 4.000 francs i dos segons premis de 500 francs cadascún.

Els manuscrits s'han de remetre abans del 30 d'abril, degudament certificats,
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a M. Henry Prunières, director de «La Revue Musicale», 132, boulevard Mont¬
parnasse, Paris.

El manuscrit no ha de portar el nom d'autor, sinó un lema que serà reproduit
en una carta afegida a la partitura, dintre un sobre tancat, la qual 110 serà co¬
municada al jurat fins després de la classificació dels concursants. Aquesta carta
donarà igualment l'estat civil del concursant i la seva adreça.

El jurat, presidit pel mestre Albert Roussel, jutjarà sobiranament i sense
apel·lació. Els concursants, des del moment que participen al concurs, es com¬
prometen a sotsmetre's a les seves decisions.

CONGRÉS INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ MUSICAL A PRAGA. —

Aquest Congrés es descabdellarà del 4 al 9 d'abril i tractarà sobre qüestions fona¬
mentals relatives a l'educació moderna amb demostracions pràctiques. Han pro¬
mès fer acte d'assistència marcades personalitats de París (J. Chantavoine, Roger-
Ducasse i K. Sachs), de Cambridge (E. Dent), de Praga (Al. Hàba), de Ginebra
(Jaques-Dalcroze), de Barcelona (Joan Llongueres) i de moltes altres localitats.
Él mestre Llongueres, enviat per la Generalitat de Catalunya, portarà la represen¬
tació de la nostra terra i es disposa a informar els lectors de Revista Musical
Catalana, dels actes que durant el Congrés es realitzaran a Praga.

Per endavant, està anunciat un concert per als joves, executat per la Fil¬
harmònica Txeca, sota la direcció del mostré Vàclav Talieh, i una «Matinée de
la jeunesse» pels chors i orquestra d'infants i d'adultes de Txecoslovàquia. Per
a assegurar la participació de conjunts de joves executants d'Anglaterra, Dina¬
marca, Polònia, Rumania, CRSS i Iugoslàvia, s'han entaulat les corresponents
negociacions.

Durant la mateixa setmana del Congrés, tindran lloc a Praga, concerts de
música txecoslovaca i una Exposició de manuals i accesoris d'educació musical.

Els treballs del Congrés es dividiran en tres seccions : I. Secció per a les rela¬
cions internacionals. II. Secció per a l'educació musical a l'escola. III. Secció
per a la cultura musical.

Aquest Congrés ha estat organitzat per la Societat d'Educació Musical de
Praga, dirigida pel senyor Kamil Krofta, ministre plenipotenciari.

S'esperen feliços resultats que beneficiaran les activitats musicals relacionades
amb l'infant, l'escola, el públic i l'Estat.
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LA

REVISTA MUSICAL CATALÁNA
HA DEDICAT NUMEROS ESPECIALS A

Festa de la 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 del
Palau de la Música Catalana (Esgo¬
tat). (Febrer de 1908)

Francisco Alió. (1862 - 1908;. (Juliol de
1908).

Festa de la Música Catalana.—Any IV.
(Maig de 1908)

Excursió artística de I'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 - 1S86). (Octubre de

1912).
Ricard Wagner (1813-1883). (Juny de

1913)-
Excursió artística de I'Orfeó Català a

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

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

VI Festa de la Música Catalana. (No¬
vembre 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 Solcvinis per I'Orfeó Català.
(Maig-Agost de 1927).

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

Festival d'Orfeons de Catalunya a l'Es¬
tadi 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 1932).
Amadeu Vives (1S71-1932). (Gener 1933).
Antoni Nicolau (1858-1933). (Març 1933).
Johannes Brahms (1833-1897). (Desem¬

bre de 1933).

PER A L'ADQUISICIÓ, DIRIGIR SE A L'«ORFEO CATALA?,
Carrer Alt de Sant Pere, 13. = Telèfon 17661
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propaganda a l'estranger : «Publici¬
dad Ibero-Americana». Ap. 1190,
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La col·lecció completa de «Revista Musical
Catalana», pot consultar-se a l'Arxiu Històric
de la Ciutat, Plaça de la Catedral i carrer
de Santa Llúcia, 1 (Casa de l'Ardiaca), tots

els dies feiners de 9.30 a 13.30.



NOVA PUBLICACIÓ

CA P T A N T
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

DIPÒSIT:

UNIÓ MUSICAL - CASA WERNER, S. A,
Passeig de Gràcia, 54 BARCELONA
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