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El vol d' una cançó
{Continuació)

Em fa por que la paciència dels que m'escolteu deu començar a esgotar-se,
sota l'efecte marejador d'aquestes quantes variants, ben poques en relació amb
totes les que tenim registrades, que us he anat explicant; però us prego en¬
cara que, per acabar aquest capítol, em permeteu parlar-vos d'una variant de
molta importància, puix que afecta l'essència mateixa de la cançó i en capgira
completament l'acció i l'esperit. Aquesta variant és molt estesa ;• la trobem ja
en el "Romancerillo" d'En Milà i Fontanals, en una versió procedent de Gi¬
rona. En els materials inèdits d'En Marian Aguiló, la trobem nou vegades,
totes procedents de diferents indrets, una d'elles escrita personalment per
Mossèn Jacinto Verdaguer, el qual recollí moltíssimes poesies de cançons po¬
pulars que es troben entre els esmentats materials de l'Aguiló. Els missioners
de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya n'han recollit versions molt nom¬
broses, sobretot en les comarcades del Pallars sobirà i del Ribagorça, o sia tota
la regió de l'alt Pireneu de Lleida. Creiem que a les illes Balears, que ja tenim
molt explorades, aquesta variant és desconeguda, ja que fins ara no n'ha sortit
cap versió.

Concretarem el sentit d'aquesta variant en poques paraules, per tal d'a¬
breujar. Tots recordareu que en la versió que tenim per genuïna, la pastoreta
accedeix a concedir la seva amor amb la condició, ben natural i ben honesta,
que ho consentin el seu pare i el seu germà; en la versió que ens ocupa, la pas¬
toreta prescindeix de tota intervenció de la família i diu al caçador que si vol
la seva amor, primer l'ha de guanyar. I dit i fet: es posen a jugar a cartes.
Unes versions diuen que juguen al resto o al joc de passar-mà; altres, al joc
de gira i trumfo, o a la bescambrilla, o al truc, o a l'as del trumfo, etc., etc.
Espigolant les diverses versions d'aquesta variant, es podria fer una curiosa
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antologia de jocs més o menys tavernaris. Naturalment, no és pas difícil pre¬
veure el resultat de la jugada: el jugador era pràctic, en pocs jocs la va gua¬
nyar, diu la cançó.

— I ara que m'heu guanyadeta,
a on me'n fareu anar ?

pregunta la pastora.

— A unes muntanyes altes
que ningú no ens hi sabrà
sinó els ocellets que volen,
que no en saben de parlar ;
tenen la llengüeta curta,
no la saben doblegar.

respon generalment el caçador, encara que hi ha una versió que diu:
— Te'n faré anà a Anglaterra
que ningú et coneixerà
sinó els ocellets que volen,
que no saben de parlar.

Moltes són les versions que acaben aquí; però algunes, amb aquell desig
que hem dit tantes vegades de precisar ben bé les coses i no deixar res per ex¬
plicar, hi fan intervenir un d'aquells ocellets, el qual malauradament no és mut
com suposava el caçador.

La cançó continua, doncs, dient, referint-se a l'ocellet:

N'hi va haver un de xerraire
que a sa mare en va parlar;
de sa mare a son pare,
de son pare al capellà;
lo capellà, per prudent,
ell va ser qui ho va aplacar.

Com veleu, en aquesta versió tot acaba bé, tant pel caçador com per la
pastoreta, i àdhuc per la família.

Hi ha, però, algunes versions, en les quals l'esdevenidor de la pastoreta es
presenta molt negre. Heus-en aquí una. Quan la pastoreta, guanyada al joc de
cartes, pregunta al caçador on la farà anar, ell lí respon:
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En unes muntanyes altes:
ningú no s'hi veu passar
sinó els ocellets que volen
que no saben de parlar.
No hauràs de passar farina,
que de blat no se n'hi fa.
No hauràs d'anà a cercar llenya,
que el bastó ja regnarà.
No hauràs d'anà a cercar aigua,
que dels ulls ja et saltarà.

Cal confessar que en aquesta versió la perspectiva que s'ofereix a la pas¬
tora, no és gaire atractívola.

Hi ha encara una versió, procedent de Reus, en la qual l'anònim autor ha
volgut que la cançó revestís un cert caràcter d'exemplaritat moralitzadora.
Diu aquesta versió:

Ja prenen un joc de cartes.
— A on irem a jugar?
— Allà dalt de la muntanya
perquè allí ningú ho veurà
sinó els ocellets quan volen,
que no saben de parlar. —
N'hi hagué un de molt xerraire
que tot ho va anà a contar
a son pare i a su mare
i també a son germà,
i també a sa tia monja
i a son oncle capellà.
Ai, mares que teniu filles,
ja les podeu ben guardar,
que elles són perillosetes
com lo vidre, de trencar.

Finalment, cal que conegueu una versió molt singular, recollida per En
Marian Aguiló. Aquesta versió és d'una lògica perfecta, malgrat la barreja
estranya d'elements diversos amb què ha estat formada. Diu així:

— Esteneu-ne aquí la capa
que ens posarem a jugar. —

Entre comptes i bescomptes.
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cent escuts li va donar.
— Què dirà el meu bon pare
quan tant de diner veurà?
— Darás una desencusa:

que'ls has guanyat a filar.
Tira'ls dins d'una caixa,
que ningú no te'ls sabrà
sinó els ocellets que volen,
que no saben de parlar.
N'hi va haver un de xerraire
que tot los ho anà a contar.

No cal pas que m'esforci gens a demostrar que la formació de totes les
versions d'aquestes curiosíssimes variants que acabeu d'escoltar és d'una com¬
plexitat esfereïdora. Sota l'aparença d'una certa unitat, els episodis més va¬
riats, àdhuc els més incongruents, s'entrelliguen, es barregen i es confonen de
la manera més desconcertant.

Com he dit abans, d'aquestes variants n'hi ha recollides versions molt
nombroses, més d'una trentena. Aquesta abundor de versions podria suggerir
la idea que realment ens trobem enfront no d'una variant, sinó de la mateixa
cançó-mare, de la cançó genuïna; però el fet que els principals episodis, els més
característics, els trobem en altres cançons de les quals no es poden eliminar
sense destruir-ne el sentit, ens obliga a rebutjar aquella idea i a afirmar que
aquesta no és la cançó mare, no és la cançó genuïna, i que no és altra cosa que
una variant o una sèrie de variants elaborades amb fragments d'una pila de
cançons diverses, fragments que han anat empeltant-se i soldant-se els uns amb
els altres, ja de molt antic, per l'acció de tota aquella sèrie d'influències diver¬
ses que ja hem explicat en parlar de la facilitat amb què els cantaires barregen
els textos de les cançons.

Com a resum dels ensenyaments que de tot el que acabem de dir es des¬
prenen, podem, doncs, des d'ara, formular un principi guiador, o més ben dit
una veritable llei, que serà d'una gran utilitat per a la depuració i reconstitució
de textos cançonístics. Aquesta llei és la següent: sempre que en dues 0 més
cançons diverses trobarem un mateix episodi, àdhuc un mateix vers, el deixa¬
rem en aquella cançó el sentit de la qual restaria perjudicat si l'eliminéssim i
podrem sense cap escrúpol fer-lo desaparèixer de l'altra 0 de les altres cançons,
encara que la sew presència no causi cap pertorbació.

* * *

Ara que ja és acabada la llambregada ràpida que hem donat a l'envitrico-
llada qüestió de les versions i variants de la cançó "El caçador i la pastoreta".
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deixeu-me dir-vos que em sabria molt de greu que de la visió fugitiva que
d'aquesta qüestió he pogut donar-vos, en traguéssiu com a conseqüència que
les poesies de les nostres cançons populars són una mena de caos inextricable
i no tenen altre valor que el de fer perdre el temps als folkloristes. Si això pen¬
séssiu, us erraríeu de mig a mig. Certament, les poesies, no de les nostres
cançons solament, sinó de les de tots els pobles, sé'ns presenten de primer an¬
tuvi amb l'aspecte d'un caos esfereïdor, cosa no gens estranya si penseu que
durant força centúries han estat sotmeses a totes les contingències d'adultera¬
cions, refoses, empelts i soldadures a què repetidament hem al·ludit, després
d'explicar-les. Però ja heu vist, també, com amb l'estudi pacient i detingut,
amb la minuciosa tasca comparativa i amb el coneixement aprofundit de la
matèria és ben possible anar traient l'entrellat d'aquest caos i anar reconstruint,
si no amb absoluta fidelitat, almenys amb una aproximació absolutament ver¬
semblant, aquells textos que a cop d'ull tan confusos semblaven. Això deixant
a part l'enorme valor positiva que la poesia popular representa, àdhuc en ple
caoticisme, per al poeta culte, per al filòleg, per a l'historiador, per al psicòleg
i per al filòsof, i fent cas omís també de la valor racial imponderable que rau
en l'esmentada poesia. Caldria ésser d'una curtedat de visió lamentable per a
no capir plenament això que acabem de dir i per a esguardar menyspreativa-
ment i com a runes inaprofitables el nostre tresor de poesia popular.

Continuant l'exposició de la sèrie de complicats problemes que presenta
una sola cançó, una de les més senzilles del nostre ric cançoner com és " El bon
caçador", us diré que un d'aquests problemes i no el més fàcil de resoldre, és
el de l'antiguitat d'aquesta cançó. En ella es troben ben pocs indicis que ens
puguin guiar. A judicar, però, per aquests indicis que detallarem per ésser
pocs, la cançó pot ésser molt vella.

Aquests indicis els trobem, només, en les formes verbals. El primer d'ells
és el mot ninguna, que apareix en una majoria enorme de versions. Aquest
mot, avui completament caigut en desús, el trobem en els escrits de Ramon
Lull; en el llibre de Blanquema diu: "Jo no conegui en vos ningún senyal de
tristor ni de desplaer".

També trobem aquest mot en el segle setzè, en la "Història de Pollença",
pàgina 176, on llegim: —"Sense deixar perdre ninguna ocasió de la causa..."

Altre indici el tenim en les formes del perfecte d'indicatiu d'alguns verbs,
les quals es presenten abundantment, com segueix: "Ani", "Trobi", "Encon-
tri," "Agafi," "Colli," "Gosi," i "Vegi." Aquestes formes són bastant ar¬
caiques. Però en tres versions distintes es presenta una forma encara més
arcaica d'aquest temps de verb. Aquesta és la forma "Ané", per "ani,vaig
anar," la qual forma és la primera que adoptaren les llengües romàniques en
despendre's del llati.

El darrer indici ens el dóna el mot en, mena d'article que actualment acos-
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tumem usar davant dels noms propis (com per exemple dient En Pere o En
Pau), el qual apareix en quatre versions distintes davant l'adjectiu jove, així:
— Què hi veniu a buscar, en jove?—, i també així: — Aneu en bona hora, en
jove. — Aquest mot el dóna Ramon Lull, també en el Blanquerna, dient; "Per
açò, en monge, dix lo cavaller, es significansa." I el trobem també en el Boades
a les darreries del segle setzè, quan diu: "Benvingut siats vos, en virtuós cava¬
ller e axi mateix lo vostre company en aquesta ciutat." Tinc de fer constar
que en l'estudi d'aquestes formes verbals he estat eficaçment ajudat pel bon
amic i company de tasques cançonístiques, el distingit filòleg En Josep Maria
Casas i Homs, al qUal regracio de la manera més efusiva.

* * *

Altre problema que probablement no podrà ésser mai resolt, és el del
lloc de naixença de la nostra cançó. Si ens poséssim a treure deduccions del
seu assumpte i de la condició de la seva protagonista, una pastoreta, ens sen¬
tiríem inclinats a situar el seu origen en terres de pastoreig i, per tant, la po¬
dríem considerar nada en terres muntanyenques altes. Si a les nostres deduc¬
cions afegíem el fet positiu que aquesta cançó l'hem trobada a tots els pobles
i poblets de l'alt Pireneu de Lleida i no paréssim esment en cap més indici, po¬
dríem avançar la hipòtesi que la nostra cançó nasqué en algun indret pirenenc.
Però totes les nostres deduccions queden destruïdes per un indici ben cert, que
ens permet afirmar rodonament que la nostra cançó pot haver nat en qualsevol
indret, menys a l'alt Pireneu. Aquest indici és el següent; són moltes les ver¬
sions, més d'una tercera part de les que hem estudiat, que, en parlar de la pas¬
toreta adormida, la situen sota un arbre, o a l'ombra d'un arbre. Una versió
de Menorca la situa al peu d'un violar; quatre altres versions de diferents in¬
drets, la situen, respectivament, a l'ombra o sota d'un taronjar, d'un vellmar,
d'un aromar, d'un janear; quatre versions més diuen que està sota un alzinar;
vuit versions, vora un canyar; i finalment trenta vuit versions ens parlen d'un
olivar. Com veieu, fora de les alzines (i aquests, encara, dins d'uns certs límits),
cap dels vegetals anomenats són peculiars d'alta muntanya; a més, l'enorme
majoria de versions que anomenen l'olivar ens indueixen a creure que aquest
és l'arbre que figurà en la versió original; i com que els olivars no viuen més
amunt d'una alçada de sis cents metres sobre el nivell del mar i el Pireneu dels
pasturatges és molt més enlairat, creiem, doncs, no errar-nos si excloem l'alt
Pireneu dels possibles llocs d'origen d'aquesta cançó; i aprofitarem l'avinen¬
tesa per a fer observar com és fàcil equivocar-se deixant-se portar per deduc¬
cions insuficientment fonamentades.
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* * *

Abans d'arribar a l'exemplificació musical d'aquesta conferència, que de¬
veu ja esperar impacientment, em resta només dir quelcom respecte de la tor¬
nada, respost o responement de les cançons populars.

Si recitem una cançó popular, sense cantar-la, o simplement si la llegim,
la tornada o respost ens fa nosa en la majoria dels casos; no sabem què fer-ne,
no sabem estructurar-la amb la poesia, no sabem, en un mot, entonar-la. Sal¬
vant rares excepcions, com per exemple "El comte l'Arnau", en el qual, més
que tomada hi ha reiteració de finals de vers, i certes cançons religioses, com
"Marta i Magdalena" amb el seu tan expressiu respost: Dcdt del cel tinguem
posada, dalt del cel, salvant, diem, les excepcions per aquest estil, la tornada
ens apareix, literàriament, com una mena d'excrescència que ve a interceptar-
nos, amb una periodicitat monòtona, la continuïtat de visió de la cançó. Aquest
efecte molest de la tornada és degut a que aquesta, generalment, respon a una
necessitat d'ordre musical, no literari. La tornada, gairebé sempre, està supe¬
ditada a l'estructuració melòdica de la cançó i és per això que no agafa relleu
i vida més que cantada. Aleshores, en plena funció de cançó, la tornada es
transfigura, i d'element secundari, de nosa gairebé podríem dir-ne, esdevé ele¬
ment d'orde i d'enriquiment completant períodes, animant i variant el ritme,
donant pinzellades de color, afegint aquell polset de sal i pebre que fa la menja
més picant, actuant sovint de fórmula màgica que ens abstreu de tot i encanta
la nostra atenció com la visió continuada d'un punt brillant.

No totes les cançons tenen tornada; però si intenteu llevar-la a alguna de
les que en tenen, adaptant-li una melodia que no la necessiti, veureu com la
cançó perd tota la gràcia i tot l'encís.

En els exemples musicals que aneu ara a sentir veureu una bona varietat
d'aspectes de la tornada, no tots ni de lluny, car són infinits, però els suficients
perquè us doneu compte de la importantíssima funció d'aquest element, al
qual, generalment, no prestem pas l'atenció que es mereix i que ara vindrà a
tomb de prestar-l'hi pel fet d'ésser en una mateixa cançó que se'ns presentarà
amb coloracions ben diverses.

* * *

Començarem l'audició amb una de les versions de "El caçador i la pas-
toreta" que fou de les primeres, si no la primera, que sortí del seu rústec am¬
bient natural i s'introduí en els cenacles artístics, vestida amb ropatge adient.
Es aquesta versió la que publicà En Francesc Alió dins el seu volum de can¬
çons populars catalanes amb acompanyament de piano cap allà l'any noranta i
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tants. Volem així honorar la memòria d'aquell artista clarivident i fervorós
patrici que fou En Francesc Alió, un dels primers músics nostres que tingué
la visió clara del camí que ens menaria al recobrament de la nostra personalitat
musical, acabant de deslliurar-nos de l'esclavatge italianitzant que patíem, amb
la virtut purificadora de les nostres cançons populars.

Aquesta versió, que és idèntica a la publicada per En Pelay Briz en la
seva col·lecció de "Cançons de la terra", no sabem d'on procedeix, puix que ni
En Briz ni l'Aguiló diuen on fou recollida. Es una molt bonica melodia que té
tot el caràcter i el ritme d'una tonada de ballet, pròpia per a ésser sonada amb
flubiol, però despullada, en fer-ne l'adaptació vocal, dels ornaments amb què
el flubiolaire hauria d'executar-la. Aquesta tonada ens descobreix el fet que
aquesta cançó ha estat utilitzada com a dansa, fet que trobem confirmat per En
Marian Aguiló, el qual apuntà al peu d'una de les versions per ell recollides,
procedent de Camprodon, i referint-se a la música, "Ballet, o ball de 4, o salt
de 4"; amb la particularitat, encara més decisiva, que en aquesta versió de
l'Aguiló la tornada diu: ella bé el balla, bé el balla, ella bé el balla el ball pla.
També En Pelay Briz confirma la utilització coreogràfica d'aquesta cançó, puix
diu textualment: "La tonada d'eixa cançó és de les més hermoses i més alegres
d'entre totes les catalanes: en molts pobles de la muntanya la fan servir per a
ballar la sardana."

De manera que aquesta cançó ha estat no solament un ballet, sinó també
una sardana, que són dues danses ben diferents. Cal advertir, però, que En
Briz, en parlar de sardana, deu referir-se a una tonada que no té res a veure
amb la que ara ens ocupa.

Francesc PUJOL
(Seguirà)
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La música hispànica i la guitarra
Parlament que precedí l'audició que Alfred Romea
donà al Conservatori de Lió, el dia 9 del proppassat febrer

Cedint als precs de vostra estimada. Directora, Madame Grignon Faintrenie, em
trobo avui, sol, damunt aquesta estrada, lluny del meu instrument, amb l'obligació de
parlar-vos de la música a Espanya.

Com que comprenc la impaciència que teniu d'oir el meu eminent amic Alfred
Romea, m'excuso de venir a retardar aquest plaer. Jo em limitaré, també, a parlar-
vos de l'instrument que, per ell sol, caracteritza l'ànima espanyola; la guitarra.

Com digué Héctor Villalobos: Espanya és un país intensament musical. En ell
tot canta. A part dels eslaus, jo no conec cap més poble, amb un folklore i un cant
popular tan ric i tan variat.

De tots els temps, l'espanyol fou somniador, i a despit de la materialitat de l'època
en què vivim, ell resta somniador! La seva ànima apassionada i mística ha tingut
i té necessitat sempre de confiar les seves vehemències, les seves alegries i els seus
sofriments a la música.

La guitarra és la seva confident.
Mireu-la, ell l'estreny contra el seu pit, i hom sent dintre el seu cant ple d'emoció

que allí sota hi ha el ritme d'una ànima, un cor que vibra.
Jo voldria poder oferir-vos una definició suficientment clara de la guitarra, però...

em cal confessar la impossibilitat d'arribar-hi.
Els mèrits d'aquest instrument, àdhuc els més positius, no accepten pas l'anàlisi.
La seva principal valor és com l'encant de la dona estimada, aquesta cosa en ella

mateixa indefinible; quelcom que existeix i que sembla, al mateix temps, no existir;
quelcom indesxifrable. Una realitat que guarda un misteri!

La sonoritat de la guitarra, a través dels segles, ha captivat grans artistes. Quan
els que han estat subjugats s'anomenen Llobet, Romea o Segòvia, com una font en¬
lluernadora brolla sota llurs dits la mateixa música.

No fou encadenada l'ànima de Maria Stuart, per la guitarra de Rizzio, músic
del Fiemont, a qui la dolça reina confià els seus secrets i encara el poder? Aquell que
posseeix amb facilitat les ànimes, no és digne de governar-les ?

La guitarra, darrer vestigi del llaüt, fou introduït a Espanya pels alarbs. Els
espanyols la propagaren a França, a Itàlia, i a Holanda.

El primer mètode on foren reunits, per així dir-ho, els elements necessaris per
la formació d'una tècnica, fou imprès a Barcelona al segle xvi, i composat per Joan
Carles Amat, metge i músic, en 1586.
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Això pot semblar paradoxal: no és pas a Catalunya on el seu ús és més estès; i,
no obstant, pot afirmar-se que és a Barcelona on s'ha desenrotllat la tendència que
ha cercat en la guitarra un instrument de concert.

França ha contribuït molt a l'esplendor de la guitarra.
Lluís XIV volgué tocar-la, ell mateix, i rebia lliçons del cèlebre guitarrista i

compositor Robert de Viseo.
Napoleon Coste, un dels més anomenats compositors de guitarra, nasqué a Fran¬

ça, i el nostre Ferran Sors, el genial, trobà a París l'èxit i la glòria.
La guitarra té, des de llarg temps, un repertori molt característic.
Robert de Viseo, ja citat, és un dels seus compositors més exquisits. Profes¬

sor de Lluís XIV gaudia d'un gran prestigi en la cort del Rei Sol.
Durant l'any 1686 féu aparèixer un llibre de peces per a guitarra.
El Minuet i Dansa del programa d'avui formen part d'aquest llibre. Plens de

gràcia i d'inspiració, evoquen perfectament el cortesà de la seva època.
Ferran Sors, el veritable geni de la guitarra, nasqué a Barcelona el 1778 i morí

a París el 1839, després d'haver adquirit una sòlida formació al cèlebre Monestir de
Montserrat, que tan excel·lents músics ha format i forma encara avui; exilat de la
seva pàtria, encara molt jove, a causa de les seves idees polítiques; fou partidari
de Josep Bonaparte durant la guerra de la Independència i a'instalià definitivament
a París, on féu publicar totes les seves obres per a guitarra. Tots els músics, con¬
temporanis seus, li testimoniaren gran admiració; obtingué èxits clamorosos en tots
els països on es féu oir.

Durant la seva estada a Rússia, escriví la Marxa fúnebre per les exèquies del
Tsar, l'emperador Alexandre I.

Ferran Sors pot ésser reclamat pels romàntics. La seva música ens parla de
tendres melangies, de la dolor d'una ànima solitària i contemplativa. Ple d'ideal da¬
vant l'inaccessible, tingué de vèncer profundes angoixes. Si sofrí la temptació de
maleir la vida, ell sabé dominar-la. No podem atribuir-li, així, els caràcters d'un g;ran
romàntic: l'enuig implacable d'un Byron, la ironia i el sarcasme d'un Heine.

Tampoc no té res d'estrany trobar en els seus procediments de composició, en
el seu equilibri, en la solidesa i l'harmonia del seu estil musical, el classicisme dels
mestres que l'han precedit.

Creieu la guitarra un instrument de ritmes fantasistes, d'impromptus sense du¬
rada i oblidadissos ? Sors ens ensenya que és un instrument de concert, pel qual es

composa amb mètode, disciplina i encís, com pels instruments de concert ja clàssics»
Fou el primer de fer-se remarcar a Espanya en la plèiade del romanticisme mu^

sical, i no sense una lluita persistent contra les idees falses i els sistemes de medio¬
critat on la guitarra era enfonsada.

Trobem en el programa d'aquesta vetlla Dionís Aguado qui és també una gran
figura entre els guitarristes.

Nat a Madrid el 1784, morí en la mateixa capital el 1849. Es autor d'un dels
millors mètodes publicats fins al present i de nombroses peces plenes d'inspiració que
mostren la mestria que posseïa de la tècnica del seu instrument. Conegué grans èxits,
especialment a París, on fou l'admiració de músics eminents, com: Herz, Paganini,
Rossini, etc.

Erancesc Tàrrega fou també un gran guitarrista i excel·lent músic. Nat a Cas-
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telló el 1834, visqué a Barcelona la major part de la seva vida, on morí el 1909. La
seva obra, molt inspirada, rica en troballes harmòniques, acusa influències de Chopin
primerament, i més tard de l'impressionisme francès.

També fou un gran guitarrista Miquel Mas, professor de l'Escola de Música de
Barcelona, fins el 1923, data de la seva mort. La seva música té una deliciosa sabor
popular, construïda senzillament, però plena dels millors efectes guitarrístics.

Napoleon Coste, deixeble de Ferran Sors, és francès, i un dels més remarca¬
bles compositors per la guitarra. La seva obra, hàbilment harmonitzada, és d'una
valor artística considerable.

Julian Arcas, nat a Almeria en 1833, mori a Antequera el 1882. Fou un guitar¬
rista que gaudí d'una gran anomenada. Excel·lent virtuós, la seva música resta gui-
tarrística.

Però, per què aquest retorn a la guitarra? aquesta renovació?
Fs que no cerquem pas solament en la música l'emoció heroica dels grans fres¬

cos simfònics; nosaltres no hi cerquem pas la realització sonora de certs problemes
d'acústica, que és la tendència d'alguns compositors actuals; la nostra ànima té en¬
cara egixències d'intimitat. Fila recerca l'emoció musical que brolla d'un instrument
musical com la guitarra. Fs una confidència que ella sembla fer-nos: és un món de
sentiments i d'idees que ella ens fa explorar dins el recolliment i el silenci, on ens
cal instal·lar-nos per oir-la.

Alfred Romea, que no és solament un artista admirable, sinó també un escrip¬
tor ple d'erudició, diu, amb justa raó, "que la música deu trobar les seves fonts en
els sentiments, i algunes notes senzilles impregnades d'emoció, són suficients per fer
batre els nostres cors i restar-hi gravades per sempre".

Totalment el sentiment és infal·lible en música. Sentir i poder transmetre el que
tm sent, heus ací el secret de l'Art.

I aquest és també el secret, el per què de la gran voga que, en altre temps, havia
tingut la guitarra i la seva actual renaixença. Car ella és tot sentiment, i ella té totes
les qualitats que cal posseir per transmetre l'emoció amb la major intensitat.

Jo em paro, amb la por d'ésser massa llarg, i no vull pas retardar més el plaer
que vosaltres tindreu d'oir l'artista eminent que ha de succeir-me.

Jo cerco en va els mots que podrien donar-vos una idea, un avenç de l'ànima
ben sensible d'Alfred Romea, de la seva mestria. Vosaltres el jutjareu quan l'hau¬
reu escoltat i jo espero que us emportareu la impressió que l'art espanyol pot estar
orgullós de tenir representants com Alfred Romea.

Ferran VIA
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La música a Catalunya els segles X-Xl
L'Escola de Ripoll

Després d'haver donat compte en el Noticiari del número darrer de la notable
conferència que Mn. Higini Anglès donà a la Sorbona de París, el i8 del passat
febrer, hem rebut el programa detallat d'ella que ens plau molt de reproduir en les
nostres pàgines. Heus-el ací;

A)

I. — Reminiscències litúrgico-musicals visigòtiques a Catalunya, els segles x-xi.

Simultaneïtat de llibres litúrgics romans moçaràbics en les esglésies catalanes,
segons els inventaris de l'època.

El Sacramentarium del Bisbe-Abat Oliva, copiat l'any 1033, conté prefacis d'estil
moçaràbic, i l'Ordre de l'Extrema Unció plenament moçaràbic. Els cants, en canvi,
són ja romans.

Per documents coetanis, l'església de Roda usa elements de ritu moçaràbic i
cants romans amb notació catalana.

La notació catalana de la qual servem documents musicals dels segles x al xii,
és en gran part una derivació i simplificació de la notació moçaràbica.

II.— Ris monuments musicals de Catalunya i el fet dluna notació neumática cata¬
lana alternant amb l'aquitana.

El nostre patrimoni musical actualment conegut, comprèn un Tonarius i 10 cò¬
dexs del segle x a començament del segle xiii amb notació catalana i aquitana, 25
fragments de còdexs amb notació catalana i 30 amb notació aquitana.

III.— Cairàcter especial de la cultura musical de Catalunya.

El fet de la cultura musical a Catalunya i el seu caràcter explicat per la seva

posició intermèdia entre la França, el país musicalment més opulent de l'Edat Mitja,
i l'Espanya visigòtica i aràbiga.
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B)

L'Bscola de Ripoll.

1) El monestir de Ripoll, nexe de relació amb les principals abadies de França
(Saint-Martial de Eimoges, Moissac, Cluny, Saint Germain de Près) i centre autòcton
de cultura litúrgico-musical a Catalunya.

(Audició de: Kyrie Cunctipotens, a dues veus, segle xi).
2) Els tractats de teoria musical provinents de Ripoll i el "Breviarium de

Música" del monjo Oliva (1018-1046). (Servem la teoria musical del segle vi al x
coneguda aquells dies a Ripoll. Descripció i estudi del tractat d'Oliva).

3) El "Tonarius" del segle x (Descripció i la seva vàlua comparant-lo amb
els tonaris coneguts d'aquells dies).

4) Els "Tropus" i els Drames litúrgics.
Els Tropus de Ripoll i de Vic, ens relacionen amb els de Sant Millan de la

Cogolla, de Sant Joan de la Penya, de Tortosa, i els dels monestirs del Migdia de
França. El Cant de la SibiHa és conegut a la península molt abans de la vinguda dels
monjos de Cluny i neix molt abans del drama Bis profetes del Crist. La versió de
l'Homiliari de Còidova de mitjans del segle x, és segurament anterior a la versió
dels còdexs de Saint Martial de Limoges també del segle x. La trobem amb igpial
tonada a Catalunya i Ripoll i Vic al segle xii; perdura fins al segle xvi. Els drames
del Tropari de Vic, tenen un preu gra.n per nosaltres i ens donen una deixalla del
que serien els de Ripoll.

(Audicions: Caeleste praeconium, tropus de Sanctus, segle xii. —
Crimina tollis, tropus d'Agnus, segle xrii. — Cant de la SibiHa,
segles x-xiii).

5) Els Himnes i les Seqüències.
(Aquestes ens relacionen Ripoll amb Saint Martial de Limoges i

Moissac. — Seqüències escrites a Ripoll i a Sant Cugat del Vallès).
6) La Lírica musical profana a Ripoll.
Cants llatins servats amb tonada i altres que ens arriben només amb el text.

(Audició: Mentem meam laedit dolor. Complanta per la mort de Rai -

mont Berenguer, en 1162).

Els exemples musicals foren executats per un grup de senyoretes franceses diri¬
gides per Marguerite Babaïan, solista dels Concerts Colonne-Lamoureux.
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Revista de revistes

Retallem de la revista musical "Ritmo" que es publica a Madrid un fragment de
l'interessant article Nuestros compositores en París, signat pel nostre caríssim col·la¬
borador, José Subirá.

"Otros dos compositores contemporáneos, a quienes se aludió en las primeras
líneas de esta crónica, proceden como Arriaga (i) de la periferie peninsular. Pero si
éste vió la luz en tierras vascas que miran al Cantábrico, aquellos han nacido en
suelos catalanes, que miran al Mediterráneo. Se llaman, respectivamente, Federico
Mompou y Manuel Blancafort. Siguen las últimas corrientes estéticas, pero sin entre¬
garse a ellas por completo en lo que tienen de extremadas. Aspiran a una renovación
artística en la que colaboran con animoso afán. En sus obras — hijas del espíritu
latino y del mar Mediterráneo^—aletea, sutilmente revestido, el espíritu popular de la
región donde nacieron. Tanto el uno como el otro producen piezas que suelen tener
poco desarrollo y se forman por yuxtaposición de fragmentos o por asociación de
breves números a los que une un cierto nexo ideológico bien definido. La inclinación
expresiva, o mejor evocadora, se destaca en las creaciones de ambos. Ahora bien;
mientras Mompou propende a cierta vaguedad en el desarrollo de la obra construida
libremente, Blancafort parece preferir las construcciones arquitectónicas. Y el ele¬
mento melódico, abocetado con frecuencia, va envuelto en sabrosas combinaciones
sonoras de una modernidad exquisita y consciente.

Tanto Mompou como Blancafort tienen sus editores en París, pero también algu¬
nas obras suyas ven la luz en Barcelona, como sucede con aquellas publicadas, no ha
mucho, que motivan los presentes párrafos, a saber; Cants Màgics, de Mompou y
Cançons de muntanya (cantos sin palabras) de Blancafort.

Albéniz inició el renacimiento de la música hispánica, continuándolo Granados
y tras éste Falla. Año tras año van surgiendo desde entonces novísimos valores. Al
lado de algunos artistas precoces y noveles, cuya valía no es tan grande como sostienen
sus exaltados panegiristas, hay otros, cual Mompou y Blancafort, que serán menciona¬
dos respetuosamente cuando, andando el tiempo, se señale el proceso evolutivo de
nuestra música actual, pues ambos contribuyen al fomento de la misma con obras
dignas de atención y aplauso. Y es lástima que habiendo adquirido en París tanta
reputación apenas haya en Madrid quien los conozca."

(i) Interessant compositor ibèric, autor d'importants obres publicades a Paris, nascut
a Bilbao l'any 1806 i mort a Paris el 1826. — (N. de la R.).



Butlletí de l'Orfeó Català 159

De l'últim número de la mateixa revista Ritmo, extraiem alguns paràgrafs de
l'entrevista del senyor Crecencio Aragonés amb el mestre Arbós.

L'iHustre director de l'Orquestra Simfònica de Madrid, després de respondre a
diverses preguntes sobre la seva vida artística, sobre les tendències estètiques modernes
i d'afirmar la importància cada dia creixent que la música moderna espanyola pren
en el món musical estranger, parla d'algunes particularitats de la vida de les orques¬
tres nostres i de les d'Amèrica, que ens sembla oportú de reproduir.

"Son muchos los gastos de una orquesta, ¿verdad?
— Cada día mayores — contesta el maestro.-—Vea usted uno de sus aspectos: la

adquisición de partituras. El público exige obras nuevas; y como la petición es justi¬
ficada, forzoso es atenderle. Pues hallamos que antes, una obra nueva se compraba
por tantas pesetas, las que fueran; pero la Agrupación adquirente podía ejecutarla
cuantas veces quisiera, sin más que pagar por cada ejecución los derechos de autor.
Ahora no; en estos tiempos los editores no venden las obras sino que las alquilan; y
a más de los derechos de autor, hay que satisfacer el precio del alquiler, que, en oca¬
siones ha llegado a 900 y a i.ooo pesetas por audición.

—

¿ Y el autor, cuanto cobra ?
— Ponga usted diez y ocho pesetas y quizá pequemos por exceso.

—' Y las toutrnées ¿ son más productivas ?
— No, señor; porque a todos estos gastos hay que añadir los que ocasiona el

transporte de los profesores y del instrumental. Y esos no son pequeños; hay tournée
en la cual se han pagado a la Compañía de ferrocarriles de 40 a 50.000 pesetas.

—

¿ Que queda entonces para los profesores ?
— ¡ Oh! de eso no hay que hablar — me contesta el maestro. — En series de

conciertos, favorecidos por la asistencia del público, ha ocurrido que el encargado
de llevar y traer los contrabajos y los timbales, ha cobrado cuatrocientas pesetas
más que yo. ¡ Eigúrese usted — añade — lo que cobrarían los profesores !

—' En los Estados Unidos — le digo, encauzando la conversación hacia este inte¬
resante punto — ocurrirán las cosas de modo muy distinto, ¿verdad?

...Ea constitución de las grandes orquestas, la de New-York, la de Filadèlfia, la
de Boston, etc., son obra exclusiva del mecenismo. Porque en Norteamérica ninguna
Agrupación Sinfónica está subvencionada por el Estado.

—

¿ Qué proceso se sigue en la formación de una orquesta ? — inquiero.
— Generalmente, se empieza creando un Comité, que es el que garantiza y el

que satisface sus gastos. A veces esta garantía la ofrece un solo individuo. Severance,
por ejemplo, ha dotado a perpetuidad a la Orquesta de Cleveland con doscientos mil
dólares anuales y construye actualmente para ella una espléndida sala de conciertos

— No es él sólo, Toscanini viene ahora a Europa con sus 120 profesores de la
Orquesta de New-York y los gastos todos los sufraga una sola persona.

— Se dan también en los teatros, sí; pero, desde luego, existen salas de conciertos
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insuperablemente acondicionadas; capacidad, condiciones acústicas, amplio escenario,
con ascensor para elevar el piano; salas muy coquetonas para el maestro y los pro¬
fesores; cuartos de baño... Todo está muy bien atendido.

— Hasta el sueldo de los profesores, ¿ no es así ?
— No olviden ese detalle; es la verdad — me dice sonriendo el maestro. — Un so¬

lista de cualquiera de las grandes Orquestas, suelen percibir una asignación a veces
superior a mil dólares mensuales.

— ¿Y cuál es, entonces, el que disfruta un director?
— Pues, mire usted; Damrosch, dirigiendo la Orquesta de la Radio, gana ochen¬

ta mil dólares al año. Y no es este un caso excepcional. Asi se explica — concluye —

que todas las Orquestas terminen la temporada con un déficit de ciento cincuenta mil
dólares.

— Cuya nivelación — intervengo — correrá a cargo de los mecenas.
— Eso es; en tal ocasión es generalmente cuando intervienen.

— Una gran afición. Cada concierto es un lleno previsto.
-—¿Público snob?
— De ningún modo; público inteligente que asiste por vocación, por amor a la

música. Tenga usted presente que, además de la población indígena, muy preparada
ya para estas sensaciones estéticas, existen las colonias alemana, rusa e italiana, to¬
das muy numerosas.

-¿...?
— Por Nueva York desfilan al cabo del año los más altos valores musicales.
-¿...?
— No sé si podré acordarme de todos — accede.^—Vamos a ver: Toscanini, Kous-

sewitzki, Mengelberg, Stokowsky, Gabrielowitz, Sokoloff, Fürtwengler, Bruno Wal¬
ter y Molinari.

— Directores, ¿ verdad ?
— Sí, directores. De instrumentistas — prosigue el maestro — he visto a Iturbi,

Horowitz, Kreisler, Heifetz, Rochamki, Misha Elman, Mildstein, Rachmaninofif,
Hoffmann... De los cantantes, recuerdo ahora a la Eori, Lauri Volpi, Chaliapine,
Gigli...

— ¿ Dió usted música española en sus conciertos ?
— En todos ellos, y se ha escuchado con un entusiasmo extraordinario. Lo es¬

pañol impera actualmente en Norteamérica."

* * *

El teatre Stadtsoper Unter den Linden, de Berlín, está activant els assaigs de
la nova òpera de Darius Milhaud, Christophe Colomb. A propòsit d'aquesta obra,
el compositor francès Henri Sauguet escriu un article a la revista parisenca Musique
del qual transcrivim els següents paràgrafs:

"...El text (de Christophe Colomb) és de Paul Claudel, amb el qual Darius Mil¬
haud ja ha col·laborat per a les seves obres líriques més importants."

"...Es una òpera en dues parts i vint-i-set quadros. Els personatges són en nom¬
bre de cinquanta. Dotze d'entre ells tenen un paper prou important per necessitar un



 



 



Butlletí de l'Orfeó Català i6i

artista especial. Els altres són interpretats per solistes del chor. Es a aquest que és
confiada la part més- delicada de la partitura."

"En una nota per a la mise en scene, al començament del seu llibret, Paul Clau-
del diu de la seva obra que és com una missa en la qual l'assistència no deixa (Tinr-
tervenir-hi."

"Darius Milhaud, en aquest Christophe Colomh, assoleix una profunditat i una
grandesa més llunyanes encara que les de Protée o de Orestie."

"El detall d'aquestes escenes pot fer pensar en un oratori. Però no ho és, com
tampoc no és una òpera com les que s'han escrit fins ara. Es tracta d'una òpera de
Darius Milhaud. Es una forma personal, un llenguatge i un lirisme que li són pro¬
pis i que no s'emparenten amb cap altra forma d'obra teatral. Christophe Colomb,
no solament ha estat per a Darius Milhaud l'ocasió d'escriure una música per al
teatre, sinó també l'ocasió per a ell de donar-nos una nova forma lírica, la que re¬
clamem per al nostre temps."

La partitura de Christophe Colomb ha estat editada per la Universal Edition,
en dos volums, i va dedicada a Manuel de Falla.

J. G. C.
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CONCERT AL PALAU NACIONAL DE L'EXPOSICIÓ

(i6 de març)

El íet de cantar per primera vegada TOrfeó Català, presidit per la seva Senyera,
dintre el recinte de l'Exposició, al Palau Nacional, el diumenge i6 de març, despertà
l'interès dels barcelonins de tal manera, que el gran saló de festes on se celebrà el
concert es veié per primera vegada també completament ocupat i foren en grandíssim
nombre les persones que no hi trobaren cabuda, ja que en menys de vint-i-quatre hores
totes les localitats foren venudes.

L'aparició successiva dels nostres cantaires i de la Senyera, acompanyada dels
mestres i de la Junta de I'OrFEó, fou saludada amb un esclat d'entusiasme poques
vegades vist. Ha estat, doncs, una diada memorable en els annals de la nostra llarga
història i ha vingut a demostrar, també com el nostre poble està identificat amb els
ideals que ha guiat sempre I'Orfeó Català i l'ha dut a la glòria popular, estimulant
aquesta encara el seu desig de perfeccionament i l'amor envers la cultura catalana.

El programa interpretat per I'OrFEó, sota la direcció del mestre Millet, la tarda
del dia referit, fou el següent:

I. — El cant de la senyera, Millet; El rossinyol, Mas i Serracant; E'hereu Riera,
Cumellas Ribó; a) Cançó del lladre, b) El fill de Don Gallardó, Sancho Marracó;
La fiUa del marxant, Cumellas Ribó; El caçador i la pastorela, Botey; Els fadrins
de Sant Boi, Pérez Moya; El cant dels ocells. Millet; La nina i el moliner, Pérez
Moya; La sardana de les monjes. Morera.

II. — Les flors de maig. Clavé; La Mare de Déu, Nicolau; La geni de fora,
Canteloube; a) Jesús i Sant Joan, b) Canta i vola que fa sol; Vives; La npcrrt de
l'escolà, Nicolau; Credo de la Missa del Papa Marcel, Palestrina.

Els nostres orfeonistes fent-se càrrec de l'excepcional caràcter d'aquest concert
s'esforçaren de tal manera que les obres assoliren una magnificència que corpren¬
gué tot l'auditori. Les ovacions al mestre Millet i a tot el chor es repetien al final
de cada peça i la impressió causada per les de més lluïment imposaren el "bis" força
vegades.

La importància que assolia aquest acte i la seva significació d'entrada a un
règim més normal, acabada la Dictadura, ^—recordem que era el primer concert que
donava I'Orfeó a l'Exposició — motivà arborats comentaris en la premsa barcelo¬
nina. Ens sembla, doncs, oportú, de recollir-ne alguns, escrits abans i després de l'acte,
i així mateix, reproduir la ressenya del concert que el nostre bon amic J. Llongneres
va publicar a Veu de Catalunya.
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Del delicat poeta Tomàs Garcés són les ratlles següents, admirable i fidelíssim
reflexe de la joia del nostre poble en assabentar-se de l'entrada de I'OrFSó Catai,à,
de temps prou enyorada, a l'Exposició de Barcelona. Inserit l'article a La Publi¬
citat, en la seva, edició del 14 de març, el copiem íntegrament:

"Inauguració. — Fóra inexacte de dividir la història de l'Exposició de Barce¬
lona en dues èpoques, ençà i enllà de la data del 1.°'' de gener de 1930. Cal afegir,
per fortuna, una tercera època, sens dubte la més cara a tots els cors catalans. Diu¬
menge vinent, I'OrFEó, amb la seva senyera gloriosa, inaugurarà l'Exposició que han
fet els catalans.

Fins avui tot conspirava vergonyosament contra l'ànima del Concurs. El senyor
marquès de Foronda i el senyor baró de Viver poden estar satisfets de llur trista
tirania: el català no ha traspuat enlloc. Els palaus i les avingudes de l'Exposició
s'asseien, per atzar, damunt el terme municipal de Barcelona. Però una innoble
mania assimilista tendia a fer-ne zona closa a la viva realitat circumdant. Només
l'idealisme del nostre poble, el seny pacient i segnr del nostre poble, han pogut
menysprear la careta que desfigurava el rostre del Certamen i veure-hi a sota un ros¬
tre català.

i Qui sabrà dir com fou de rígida i de vegades grotesca la vigilància de l'esperit
pairal? Si un imprès en català era fixat a la porta d'un establiment, ja hi havia mans
obedients que l'esparracaven. En el flamejar de les banderes no hi havia un lloc per ala nostra. Ea llengua era exclosa, també, on tants idiomes del món convivien. Els
poetes valencians varen venjar-nos, per un descuit del senyor marquès de Foronda,
sens dubte. Però I'Orfeó Catauà era tingut, amb prudència exquisida, a la llinda de
l'Exposició.

Diumenge vinent hi entra. I l'esperit de Catalunya amb ell. 16 de març de 1930,
recordeu-lo bé: comença la tercera etapa de l'Exposició de Barcelona. Serà, potser,
la més modesta. No hi fa res. El poble, a Montjuïc, se sentirà més a casa seva.
Després de fer l'esforç a profit dels altres, podrem, a la fi, en aquesta beneïda pri¬
mavera, treuren's l'encongiment i respirar, embadilats, sense recança."

E'endemà del concert. La Veu de Catahmya publicava la següent editorial no
menys fervorosa i plena d'optimisme:

"La Senyera de e'Orfeó Català a Montjuïc. — Diumenge entrà triomfalment
al Palau Nacional de l'Exposició la Senyera barrada de I'Orfeó Català. Hi entrà
amb tota la dignitat i tota la serenitat que calia. Hi entrà com a missatgera i sopluigde l'esperit que batega sota les seves colors i els seus plecs gloriosos.

Res no pertorbà la solemnitat colpidora de l'acte. Els milers de persones reuni¬
des a l'amplíssima sala exterioritzaren llur entusiasme amb una correcció i amb una
disciplina infrangibies.

Fou un espectacle inoblidable. Representacions de tots els estaments, de totes
les edats, homes i dones, joves i vells, rics i pobres, es confonien en un mateix senti¬
ment de solidaritat artística i patriòtica, feien voletejar els blanc ocells de les mans,símbol de pau i germanor; aplaudien insistents i unànimes.

Ni un sol crit trencà el conjunt admirable. Aquesta unanimitat, aquesta solida-
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ritat, concreció del sentiment de patria, proclamava, amb tota puresa, que hi ha
quelcom per damunt de tots nosaltres, quelcom que a tots ens uneix i ens agermana.

I proclamava també com eren de temeraris i impotents els esforços realitzats
per a occir l'ànima d'un poble. Els que creien que després de sis, de vuit, de trenta
anys, podrien dominar l'esperit col·lectiu, ofegar el particularisme català, ignoraven
les lliçons constants,, ineludibles, de la Història i de l'experiència. No sis anys, se-
:gles enters semblava com esvaïda la pròpia consciència pairal i un dia es desvetllava
vigorosa en els versos immortáls de l'Aribau. I, tot seguit, Joaquim Rubió i Ors,
Lo Gaiter del Llobregat, reprenia la tradició interrompuda de segles, i iniciava la
restauració de la llengua literària.

Aquella fou l'equivocació radical que cometeren els que, durant els anys de
llur efímera dominació, oblidaren aquest fet inflexible: que ells passarien, que ells
representaven un breu moment en la vida del poble, i que era aquest poble, amb el
seu propi esperit persistent i les lleis íntimes del seu propi esperit que romania i
perdurava.

Ells foragitaren de l'Exposició de Montjuïc I'OríEó Català i el pensament que
rorfló Català representava. Ells han caigut, vençuts per llur interna feblesa, i
TOrfLó, i la Senyera de I'Qrfló, i tot quant I'OrFEó i la Senyera de I'OrFEó sintetit¬
zen, ha entrat triomfalment a Montjuïc.

Diumenge, al Palau Nacional, no hi havia un públic: hi havia un poble. I aquest
poble retia un homenatge noble i pur al seu ideal de pàtria i de cultura. Aquesta
afirmació espiritual té una força invencible. Podeu vèncer un exèrcit, podeu tancar
una bandera. No podeu vèncer tm esperit, ni tancar una ànima.

Totes les opressions de la Dictadura han estat inútils. Han estat, a més a més,
des del punt de vista, contraproduents. Davant d'aquesta magnífica realitat, hem de
sentir tots, amb una amor pàtria cada dia més viva, és a dir, renovada cada dia,
la nostra immensa responsabilitat envers el nostre poble. Fem-nos-en dignes.

Tot quant s'alçà contra l'esperit del nostre poble, durant aquests darrers sis
anys, ha caigut, ha desaparegut, s'és esvaït. Per una coincidència tremolosa, a la
qual no gosem d'atansar-nos sense sentir tota l'esgarrifor del misteri, ni sense retre
l'homenatge més humil del nostre respecte als designis providencials inescrutables, el
mateix dia que entrava a Montjuïc la Senyera barrada de I'OrFEò, desapareixia per
a sempre la personificació històrica de la Dictadura.

Tot ha passat com un somni. Roman tanmateix el poble. I el poble ha reprès la
possessió de la muntanya, de la seva muntanya, de la muntanya, malgrat tot, mare
de la urbs. Barcelona ha guanyat aquesta nova batalla de Montjuïc.

I no l'ha guanyada amb armes mortíferes.
L'ha guanyada amb l'única força de l'esperit."

I la ressenya d'aquest primer concert de I'OrFEÓ a l'Exposició era inserida a
continuació de la magnífica editorial. La donem íntegra, també, tot agraint l'intens
amor que la inspirà:

'•Concert al Palau Nacional. — Corresponia directament a l'alcalde de Barce¬
lona la iniciativa d'obrir les portes de l'Exposició al nostre benemèrit Orfeó Català.
De seguida que la ciutat hagué esment d'aquest propòsit i en confirmar-se la notícia
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de què I'OrSEó Català, accedint a la invitació de l'alcalde de Barcelona, donaria
aquest diumenge un concert al gran saló d'actes del Palau Nacional, i, que per a donar
tota la solemnitat a l'acte, portaria la seva gloriosa i magnífica Senyera, l'expectació
dels barcelonins, i diríem més just de tots els catalans, fou enorme. No es parlava
arreu d'altra cosa i ben aviat restaren esgotades totes les localitats. Nombrosos foren
els qui no pogueren haver-ne. Si amb tot i la seva grandària el saló d'actes del
Palau Nacional hagués tingut doble capacitat s'hauria emplenat també.

D'ençà que Barcelona té oberta la seva Exposició no s'havia sentit a la ciutat
una vibració semblant. Els catalans havien estat fins ara els primers "forasters" de
l'Exposició. Les portes s'havien clos a les més vives i significants manifestacions de
la nostra cultura, del nostre art, del nostre esperit, dels nostres ideals.

Molt abans de l'hora anunciada per al concert acudi a l'Exposició una immensa
gentada.

En tots els rostres es reflectia la més viva satisfacció i tothom tenia plena cons¬
ciència d'aquell acte que anava a realitzar-se. Hem acudia a la primera gran festa
catalana i l'Exposició, per primera vegada, tenia una ànima.

Primavera semblà engarlandar el seu diumenge amb un cel ben blau i un sol ben
clar i ben ardent per a donar a la festa l'esplendor que ella mereixia.

Els amics d'arreu de Catalunya es trobaren aquest diumenge a l'Exposició al
voltant del nostre meritíssim Orfeó Català, i aquelles paraules profètiques que el
gran Maragall posà en El cant de la Senyera:

"Oh bandera catalana,
nostre cor t'és ben fidel",

prenien ara una molt viva i poderosa significació.
S'obriren les portes del Palau Nacional i la multitud, sense el més petit desordre,

envaí tot seguit els llocs, fent animats i entusiastes comentaris de l'acte que ben
aviat anava a celebrar-se. Mai no s'havia vist el Palau Nacional ple així. Ni en l'acte
inaugural de l'Exposició. Val a dir que ahir I'Oefeó Català, del qual, amb paraula
de vident, digué el poeta:

"Tu el camí assenyalaràs",

inaugurava una altra exposició. L'ànima de la nostra terra prenia solemnialment
possessió d'allò que era ben seu.

A tres quarts de sis en punt aparegueren, a l'estrada, els primers noiets de I'Orfeó
Català, els quals foren rebuts amb entusiastes aplaudiments. Aquests aplaudiments
s'anaren renovant, cada vegada més càlids i vibrants, en aparèixer les noies, abillades
de blanc amb llur airosa i recatada mantellina i els homes tots vestits correctament
de negre.

Aparegué l'eminent mestre Millet amb la seva senzillesa i bonhomia habituals;
darrera d'ell el president de I'OrFEó Cat.^là, senyor Joaquim Cabot donant el braç
a la ja respectable i venerable senyora Emerenciana Wehrle, la professora i funda¬
dora de la secció de senyoretes; els membres de la Junta i finalment la imponent i
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bellíssima Senyera que semblava pesar amb tot el pes d'un historial de glòria que
no té fi.

L'entusiasme del poble allí congregat desborda. L'ovació és indescriptible. Tot¬
hom està de peu dret. Els aplaudiments són constants. Voleien infinitat de mocadors
blancs. S'aixequen els braços. Bateguen amb força els pits. Ni una paraula, ni un
crit. Hom diu tot el que vol dir amb la seva sola presència i amb el seu arborat i
sincer entusiasme. Es aquest un moment històric d'una emoció indescriptible.

El mestre Millet aixeca el braç i va a començar el concert. Es fa un silenci abso¬
lut. Ressonen nobles i virils les primeres notes à'Bl cant de la Senyera.

"Al damunt dels nostres cants

aixequem una senyera
que els farà més triomfants."

Els aplaudiments de la gent, que no pot contenir-se, esclaten unànimes una altra
vegada. Semblen ofegar els cants, però els cants s'imposen amb la seva sobirana i
forta bellesa.

Hom espera i no deixa de subratllar amb aplaudiments, una frase plena de
significat i en acabar Bl cant de la Senyera, superbament cantat, l'ovació es repeteix
llarga, delirant, plena, imponderable.

El mestre Millet, brau i enèrgic, subjuga i fascina els seus cantaires que senten
com mai el corrent de simpatia i de profund agraïment que els rodeja. El progratna
va descabdellant-se esplèndidament. Ara són les nostres cançons que tan directament
donen un sentit a la nostra ànima. Bl rossinyol, de Mas i Serracant; L'hereu Riera,
de Cumellas-Ribó; Cançó del lladre, Bl fill de Don GaUardó, de Sancho Marracó
(aquesta darrera repetida a precs de la multitud) ; La fiUa d'el marxant, de Cumellas-
Ribó; Bl caçador i la pastorela, de Botey; Bis fadrins de Sant Boi, de Pérez Moya;
Bl cant dels ocells, de Millet; La nina i el moliner, de Pérez Moya, i, per acabar
aquesta primera part, la coneguda i xamosa Sardana de les monges, del mestre Mo¬
rera, que fou ovacionada i repetida.

Diríem que I'OrFEó Cataeà se superava a si mateix, tanta era l'ànima i la
intenció que posava en la interpretació de les cançons i tanta era la perfecció amb
què les cantava i les matisava.

El públic, corprès, escoltava servant un religiós silenci i només es manifestava
aplaudint cada vegada amb un major entusiasme.

Es distingiren molt especialment en aquesta primera part la solista soprano
senyora Fornells, la qual digué exquisidament Bl rossinyol i Bl cant dels ocells, i
el baríton senyor Crespo que interpretà amb gran justesa i fina expressió el petit
solo à'Bl caçador i la pasftoreta.

L'intermedi transcorregué en mig de la major animació, i tothom elogià la mag¬
nificència i l'elevació de l'acte que s'estava celebrant. Arribà sobtada la nova de la
mort de l'exdictador Primo de Rivera i la coincidència d'aquesta nova amb la festa
aquella, que donava nova i veritable vida a l'Exposició de Barcelona, no deixava
d'ésser ben colpidora.

El tinent d'alcalde senyor Ma)més anà, en nom de l'Ajuntament, a felicitar el



Butlletí de l'Orfeó Català 167

mestre Millet i a regraciar la Junta de I'Orfeó Cataj^à per la magna i esplèndida
col·laboració que aportaven a l'enaltiment i a la vida d'aquesta darrera etapa, que
haurà d'ésser la més gloriosa i la definitiva, de l'Exposició de Barcelona.

L'interès del programa augmentava a la segona part. Fou un bell encert co¬
mençar amb Les flors de maig, de Clavé, composició tan evocadora de la nostra Bar¬
celona romàntica; seguí La Mare de Déu, del mestre Nicolau, de rutilant i serena
bellesa; La gent de fora, de Canteloube, plena de caràcter i de color, repetida a
precs de tothom; les delicades i admirables cançons corals Jesús i Sant Joan i Canta
i vola que fa sol, del mestre Vives (la darrera llargament ovacionada i repetida) ;
La mort de l'escolà, tan encaixada amb l'esperit de I'Orfeó CaTaçà, i, per acabar,
aquell grandiós Credo de la Missa del Papa Marcel, de Palestrina, que En Millet
fa cantar de manera insuperable.

Una darrera ovació, més llarga, més vibrant, més afectuosa, més entusiasta en¬
cara que totes, amb voleiar de mocadors i aplaudiments ressonants acomiadà els braus
cantaires de I'Orfeó Cataeà i el seu mestre Millet, avui dia un dels nostres valors
més indiscutibles i un dels nostres homes més poderosament representatius. El públic,
amb tot i ésser tan nombrós — cal que això sigui dit i també lloat — guardà sempre
una actitud correcta, respectuosa i verament exemplar.

Moltes fotografies foren tretes en aquest moment de I'OrFEó Cataeà.

Ordenadament hom anà desallotjant el grandiós saló d'actes eixint tothom ple¬
nament satisfet del concert memorable que acabava de tenir lloc.

L'escultor Manolo Hugué hi assistí. Ell no havia encara sentit mai I'Orfeó
Català. Estava radiant d'admiració. — La Mare de Déu, de Nicolau — deia,— és
una de les coses més grans i més perfectes que jo he sentit!

— En Millet com els fa cantar a la seva gent!... Quina riquesa de matisos!
Quins grisos! m'enteneu? Són de plata... Em sap g;reu no poder anar a abraçar
En Millet. Digueu-li, però, digueu-li tot el meu' goig i tot el meu entusiasme.

En eixir del Palau Nacional hom veia les fonts lluminoses amb els seus sempre
nous jocs d'aigua i de colors, i tothom semblava dir: — Mai no havia trobat tot això
tan bell! Mai no ho havia vist amb aquells ulls de joia amb què ara ho miro!...

I era veritat!
Moltissima gent que no trobà localitats restà pels passeigs de l'Exposició, escol¬

tant el concert que donaven els altaveus. A fora la gent escoltava amb el mateix re¬
colliment que a dins, l'aplaudia amb idèntic entusiasme.

Que I'Orfeó Català hagi obert i hagi deixat afressat el bon camí i que vegem
des d'ara anar-se succeint a r"Exposició de Barcelona" totes les més altes i signifi¬
catives manifestacions del nostre art, de la nostra cultura!

És únicament així com podrà Barcelona recobrar la seva "Exposició" i sentir-la
i estimar-la definitivament com a cosa pròpia."

Ens plau reproduir encara, el bell article que firmat pel senyor Joaquim Maria
de Nadal, i sota el títol suggestiu "Los pueblos que cantan" veié la llum en el Diario
de Barcelona (29 de març de 1930). Diu així:

\
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"En el Palacio Nacional de la Exposición de Montjuich se celebró el dia i6
un acto de gran resonancia, coincidiendo con un nuevo régimen de tarifas que hace
posible, al pueblo, la visita al recinto de la Exposición. Fueron dos aciertos.

El Orfeó Català, una de las más valiosas instituciones musicales de Europa, que
ha formado y dignificado, artisticamente y espiritualmente a todo un pueblo, no habia
podido aún cantar en la Exposición de Barcelona. Todos los orfeones de España, o
cuando menos los más importantes, habían desfilado por la sala de espectáculos del
Palacio Nacional o por los otros Palacios; pero el OrEEó Català estaba proscrito
de aquellas manifestaciones de arte, con excusa de misteriosas conjuras o de fantás¬
ticas perturbaciones.

Cuando se repare la labor de la dictadura, admirarán a todo el mundo las minu¬
ciosidades de persecución, casi infantiles, a que se recurrió para combatir el honesto
sentimiento constructivo de un pueblo.

La actual Junta de la Exposición invitó al Orfeó Català para que diese una
audición en el Palacio Nacional de la Exposición y, con este motivo, una multitud
enorme invadió la inmensa sala, hasta sus últimos rincones; mientras un gentío innu¬
merable, al cual la capacidad de la sala (limitada, aún siendo grande) no permitió el
ingreso, seguía desde los parques y jardines, mediante los altavoces, con verdadera
devoción, el simbólico concierto.

Cuando, sobre las cabezas de los orfeonistas apareció la "Senyera" del OrFEó,
no se oyeron gritos ni exclamaciones ni vítores: se oyó un solo aplauso vigoroso,
inacabable; y muchos ojos se llenaron de lágrimas.

Personas conocedoras de las multitudes y acostumbradas a ahondar en su psico¬
logía, aseguran haber visto pocas veces una manifestación más serena, más entu¬
siasta y más impresionante que aquella. Porque no hay nada más conmovedor, en una
multitud, que la exteriorización de su voluntad dominando el desborde de sus pro¬
pios sentimientos. Y este era el caso de aquel inmenso y admirable gentío: hubiera
podido gritar, y no gritaba; hubiera podido vitorear, y no vitoreaba; hubiera podido
cantar... y no cantaba. Tenía la plena convicción de hallarse en un momento histórico
de afirmaciones, y su silencio era una afirmación tanto más poderosa que su mismo
aplauso. Callando realizaba una afirmación y exteriorizaba una disciplina, una disci¬
plina capaz de agotar todos los caminos del orden para llegar al triunfo de aquella
afirmación.

Merecen gratitud las autoridades que supieron prever el comedimiento de nues¬
tro pueblo y autorizaron el acto; y, si su autorización fué un adelanto, un avance
de conducta futura, pueden augurarse los mayoies aciertos, de una posible colabora¬
ción en que el pueblo ponga toda su sensatez, y los gobernantes toda su confianza.

El recelo y la desconfianza son los más deplorables estímulos de una labor guber¬
namental. Gobernantes y gobernados se muestran mutuamente falseados por el pris¬
ma deformador de la malquerencia y debe, éste, removerse de una manera definitiva
para que los pensamientos y las intenciones y las almas adquieran la apariencia pre¬
cisa que corresponde a las realidades.

Un pueblo que, durante seis años y medio, ha visto heridos sus sentimientos en
muchos aspectos respetabilísimos, y, en el momento de poderlos exteriorizar, calla y
aplaude un símbolo, prueba bien a las claras que existe algo muy hondo en su con¬
ciencia que es capaz de poner freno a toda expansión que pudiera ser causa de excusa
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para proceder contra aquella que es consubstancial con su espiritualidad, con su
propia vida.

Y el Orfeó y su "Senyera" representan todas estas cosas. L,a canción popular
no es solamente una modalidad filarmónica respetable desde el punto de vista "folk¬
lórico", sino que encarna todo un temperamento, y, cuando este temperamento ha
sido injustamente combatido durante un largo período de tiempo, esta canción popular
reviste todas las características del himno de un pueblo que pone, en ella, no sólo
su sentimentalismo, sino una potente afirmación constructiva.

Dice un proverbio catalán que; "Hablando se entiende la gente". Parafraseándo¬
lo, yo diría que: "Cantando se comprenden los pueblos", porque la canción es la
expresión popular del sentimiento; es la concreción harmoniosa de una vida pasada,
de una vida presente y de una vida futura; y, por esto, aunque se persiga a un pue¬
blo, subsiste "la canción", porque "la canción" es eterna como la vida de los pueblos
que la Providencia ha creado como realidades naturales y como núcleos espirituales
de organización humana perfecta. Y la canción es harmonía, una harmonía espiritual
sutilísima, y no puede ni debe ser una agresión contra nada ni contra nadie.

Un pueblo, una región, una nación cantan porque tienen un alma, cantan como
no puede cantar una provincia, ni una Delegación de Placienda, ni una Recaudadora
de Contribuciones, porque son una entidad viva y no una cosa convencional o bu¬
rocrática.

Con un conjunto de esas realidades vivas se forman y hacen respetables los Es¬
tados. Por esto hay que saludar con respeto manifestaciones como las de aquel
domingo en Barcelona, y escuchar las palpitaciones del alma de sus canciones, si
quieren constituirse inatacables personalidades históricas.

Cuando los pueblos cantan es porque el alma de los pueblos está formada, y los
mejores estadistas serán los que sepan comprender mejor y dirigir, con mayor cordia¬
lidad, el simbólico concierto.

Entretanto, en la Exposición de Montjuich se verificó un milagro de re¬
surrección..."

Per fi, del nostre consoci senyor Angel Aguiló hem rebut unes quartilles plenes
de sinceritat i fogós patriotisme, impressió ben fidel del sentiment que impregnava
tots els cors, en el recinte del Palau Nacional, la memorable tarda del 16 de març.

És un corol·lari inèdit encara que hem acollit amb la més viva complaença. Les
ben sentides paraules del senyor Aguiló suggerides per l'escalf de l'entusiasme i
escrites a la sortida del concert, clouran la informació que en el present cas excep¬
cional i prou significatiu hem volgut ampliar més que de costum.

Impressions d'un oiEnt. — La gran sala de festes del Palau Nacional bullia
curulla de gent; milers de mocadors voleiaven com una engegada de coloms mentre
altres mans repicaven escalfades saludant la primera arribada al recinte de l'Exposició
de la Institució més nostra i ensems d'esperit més enlairat de nostra terra; i per
això, per primera volta d'ençà de l'estrena del noble palau, en aquelles parets immen¬
ses, sota aquelles voltes majestuoses se sentia quelcom per elles mai no vist; la
ufanor de l'entusiasme espontani, de bona voluntat, de germanor i d'una serenitat
corprenedora.
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La Senyera de I'OríEó, els cantaires, mestre Millet mateix, avesats de tants anys
a les ovacions entusiàstiques del seu públic a la seva casa i per totes les encontra-
des on ha cantat, semblaven més commoguts que mai en pendre possessió per dret
propi del lloc del qual els hauria pertocat fer l'estrena solemnial; però que mals ente¬
sos d'una petitesa inconcebible els n'havia privat persistentment. La nostra cançó,
la companya inseparable de les penes i de les alegries de la terra; la que bressa
l'infant en néixer, l'enforteix en totes les lluites de la vida i l'agombola dolçament
en la vellesa, la que canta l'amor i la vida, la que ens plany en nostres dols fins a la
mort, venia per primera volta a consagrar l'esforç de nostra ciutat, a lligar-se com
d'antiga consuetud amb totes les seves manifestacions esplendoroses.

I amb El cant de la senyera qüe fins en alguns concerts s'havia hagut de deixar
de banda (com de molt abans la mateixa venerable Senyera) s'és començada una
compenetració joiosa entre els cantaii'es i el públic devot, que ha seguit cada cop
més xardorós tot el concert... una vella amistat interrompuda per l'absència i que al
moment de l'abraçada del retorn s'escapen dels llavis aquelles paraules que surten del
cor: Per sempre més!

En el descans de la primera part, la gent a cau d'orella anava escampant una
nova que ens sobtava tots; l'home que, potser amb certa bona voluntat, més de totes
maneres molt equivocadament, havia iniciat l'estat de coses del qual fins ara tots
ens planyíem, acabava de morir sobtadament lluny de sa terra, en mig d'una soledat
esfereïdora; i dels llavis dels' oients, fins els més engrescats pels ideals de tota
mena que aquelles cançons simbolitzaven, en el ple de l'entusiasme que despertava el
renovellament de la manifestació de nostra parla i de nostres tradicions, no he sentit
més que paraules pietoses, serenes: — Que Déu l'hagi perdonat! — AngEi, AGUILÓ.

CONCERT AL PALAU NACIONAL DE L'EXPOSICIÓ EN HONOR
DE LA INTEL·LECTUALITAT CASTELLANA

(23 de març)

Va celebrar-se aquest concert per I'Orfeó Catapà vuit dies després del que aca¬
bem de ressenyar, amb motiu de l'homenatge que la nostra ciutat va dedicar als in¬
tel·lectuals castellans que amb llur generosa actitud havien demostrat el viu afecte que
senten per Catalunya.

Fou un altre acte transcendental per la cordialitat manifestada, i per a I'Orfeó
un triomf més. El nostre poble respongué, com el diumenge abans, amb el major
entusiasme, i el gran saló del Palau Nacional s'omplí de nou a vessar.

Heus ací el programa interpretat sota la direcció del mestre Millet:
l. El cant de la senyera, Millet; Muntanyes regalades, Sancho Marracó; La nina

bella, Pérez Moya; Cançó de Vespadar, Samper; El cant dels ocells. Millet; El fill
de Don GaUardó, Sancho Marracó; La Mare de Déu, Nicolau; La Balenguera, Vives

H. Negra sombra (balada gallega). Montes; Processó a muntanya. Vives; La
gent de fora, Canteloube; Divendres Sant, Nicolau; Credo de la Missa del Papa Mar¬
cel, Palestrina.

De l'èxit assolit per les obres i de l'entusiasme que llur interpretació despertà
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en donava compte l'endemà La Veu de Catalunya en el següent article, firmat pel
mestre Llongueres, que acollim amb el més viu agraïment. Aixi s'expressava el nos¬
tre bon amic:

"El major honor que Catalunya podia retre als intel·lectuals castellans, amics
seus, hostes il·lustres de la nostra ciutat durant aquests dies, era el de posar frec a
frec dels seus cors les cançons catalanes, llevat sagrat del nostre esperit pairal, can¬
tades per I'OrFEÓ Català, la representació més forta i més viva, la més completa,
la més pura, la més transcendent de la nostra idealitat, dels nostres sentiments de
raça, dels nostres pregons anhels de fortitud i dc deslliurança.

Ei nostre verb, consubstancial amb la nostra mateixa vida, és l'expressió directa,
l'expressió flamejant de la nostra ànima i la cançó és, sens dubte, la manifestació
més alada i més elevada, la més amorosa i la més penetrant, la més cabdal i la més
efusiva. Les cançons ixen arborades del cor i cerquen sempre el cor germà. Les can¬
çons són sempre una afirmació poderosa de vida i d'esperança. Les cançons són el
signe indubtable de què el verb i l'esperit que les han engendrades han assolit ja,
per damunt totes les vexacions i totes les tiranies, el cel ample i serè, el cel inefable
i resplendent, el cel diàfan i pur de la immortalitat.

Amb les seves cançons inefables, que són les nostres, I'Orfeó Català, vibració
sobirana del nostre esperit, ha ofrenat als intel·lectuals castellans la més alta estilit¬
zació del nostre verb, l'anhel més immens del nostre viure, l'expressió més clara i
sincera, la més ingènua i meravellosa de la nostra ànima.

Si les nostres cançons—-cantades per I'OrFEó Català amb aquell accent incon-,
fusible que el mestre Millet, el gran apòstol del nostre esperit, hi sap infondre — han
arribat fins al cor dels intel·lectuals castellans, els nostres dalers i els nostres sofri¬
ments, els nostres amors i tots els secrets de la nostra vida ascendent, que res no
pot ja deturar, hauran estat per sempre compresos per aquests els més alts represen¬
tants de la intel·lectualitat castellana. I així és tot un triomf i tota una renovació.

* * ♦

Al Palau Nacional acudi diumenge a la tarda un públic tan o més nombrós en¬
cara que el del diumenge anterior. L'expectació era semblant, i una joia serena es
reflectia en tots els rostres.

En aparèixer a la tribuna de l'orgue, precedits de l'alcalde de la ciutat, els in¬
tel·lectuals castellans foren objecte d'una franca i ben espontània ovació que ressonà
llarga estona.

De seguida aparegueren a l'estrada els noiets de I'OrEEó Català, darrera d'ells
les noies amb llurs blanques mantellines, després els homes, els mestres i la mag¬
nífica Senyera que ho presidia tot. Els aplaudiments no pararen ja un sol moment.
Els mocadors voleiaven i l'emoció en tots els pits era forta i ben viva.

Al cim de la Senyera gloriosa resplendia el riquíssim reliquiari que serva el rull
de cabells rossos del Rei En Jaume, i l'escut sagrat de la terra es filtrava amorós
a través de totes les mirades. Tothom, dret, ret un imponent homenatge a l'ensenya
triomfal tan superbament cantada per l'immortal Maragall.

Ressona, amb vibració profunda. El cant de la senyera, i tothom, dret, ovaciona
amb deliri la més intensa significació d'aquest cant màgic.

La cançó popular Muntanyes regalades, de Sancho Marracó, amb el solo exqui-
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sidament cantat per la senyora Fornells, impressiona fortament. Menéndez Pidal con
fessa la seva forta commoció en escoltar aquest cant tan essencialment català.

Segueixen La nina bella, de Pérez Moya; La cançó de Vespadar, bella evocació
mallorquina, de Samper; el purissim Cant dels ocells, de Millet, que amb tanta de
tendresa sap dir la senyora Fornells; Bl fill de Don Gallardó, de Sancho Marracó,
del qual es fa precisa la repetició; La Mare de Déu, la portentosa glossa del mestre
Nicolau, que és fortament ovacionada, i acaba la primera part amb la cançó La Ba-
lenguera del mestre Amadeu Vives, que és perfectament compresa i aplaudida amb
entusiasme delirant. Una ovació és tributada al mestre Vives, que es troba en una
de les llotges del Palau Nacional. Ossorio i Gallardo, tan atent sempre a les coses
nostres, diu al cap de poca estona al mestre Millet: "Quantes coses, mestre, en aques¬
ta bella cançó de La Balenguera 1".

Fls comentaris són ardents i efusius durant tot l'intermedi. Els intel·lectuals cas¬

tellans resten admirats del nostre Orfeó Català, i resten també no menys admirats
del poble que així sap seguir-lo i escoltar-lo i estimar-lo. Es un exemple i una lliçó
que no volen oblidar.

S'inicia la segona part del programa amb la bellíssima balada gallega Negra
sombra, de Montes, que de molts anys ençà figura en el repertori de I'OrFEó Català,
de la qual el mestre Millet fa una veritable creació. Promou un ben justificat entu¬
siasme. i és repetida en mig de grans aplaudiments.

Processó a muntanya, l'ardit poema coral, tan típicament i essencialment català
del mestre Vives, és escoltat amb profund silenci, i una altra ovació és tributada a

l'insigne mestre català. La xamosa i ben característica cançó del Rosselló La gent
de fora, de Canteloube, obté, com sempre, un èxit sorollós i és repetida. Ja a les pri¬
meres notes de Divendres Sant, del mestre Nicolau, es nota com l'emoció penetra en
tots els cors. L'elevada concepció del talentós venerable director de la nostra Escola
Municipal de Música, és escoltada amb gran recolliment i amb intens silenci. L'Orfeó
Català la canta amb una unció i un amor imponderables, i una llarga ovació és el
digne coronament d'aquesta obra joiell preat del nostre art coral. Acaba el concert
amb el magne Credo de la Missa Papa Marcel, de Palestrina, superbament cantat per
I'Orfeó Català.

Els aplaudiments ressonen vigorosos i unànimes mentre els orfeonistes abando¬
nen llurs llocs i mentre la invicta senyera saluda i s'acomiada de l'auditori.

L'acte ha resultat seriós i verament imposant. El nostre poble altra vegada, com
sempre, s'és mostrat conscient dels seus deures i de la seva alta dignitat. L'Orfeó
Català ha remogut novament tots els cors i el nostre verb sagrat i la nostra cançó
excelsa han realitzat un altre miracle. Tots sentim com, en inefable i segura volada,
va ascendint cada dia el nostre esperit, triomfant de totes les misèries que intenten
inútilment destruir-lo i ofegar-lo."

L'èxit d'aquest concert i l'alta significació que assolí el mateix en tan oportuna
ocasió, ha repercutit arreu de la Península. I ens és grat, una vegada més, recollir
els següents comentaris — l'espai de què disposem ens priva d'atendre a tots — que
la premsa barcelonina cuità també a reproduir en les seves pàgines.
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D'Bl Sol, de Madrid;
"El momento más impresionante de la estancia de los castellanos en Cataluña

fué la entrada en el Palacio Nacional, donde diez mil personas puestas en pie los
vitorearon hasta el delirio. Era aquella masa una reducción perfecta del pueblo cata¬
lán, con su fe, su entusiasmo, su pasión artística, y, sobre todo, con su alma de
colectividad unánime. En el logro de estas índoles tal vez tiene la parte principal
el Orfeó Cataeà, con sus treinta años largos, casi cuarenta, de educación constante
por medio de la música, y en ésta principalmente, su tesoro popular, hermosamente
adaptado a las inagotables y renovadas riquezas artísticas del coro famoso. Si nos
preguntaran cuáles son los grandes políticos de Cataluña, en el significado más amplio,
diríamos que uno de ellos es el maestro Millet.

En la correspondencia a que los españoles de lengua castellana estamos obliga¬
dos por los agasajos de que fueron objeto nuestros escritores en Barcelona, una de
las más acertadas iniciativas ha sido la que brotó ayer en el homenaje a Rubió i
Eluch, de invitar al Orfeó Cataeà para que dé algunos conciertos en Madrid.

Esta es una de las más acertadas, decimos, porque en el Orfeó se compendian
el arte catalán en un aspecto en que es maestro del mundo, la representación del
indefinible sentimiento catalán resuelto en arte y el objeto de la más pura, intensa
y entusiástica devoción civil de los catalanes. Nombrar el OrFEó es nombrar algo
esencial, y algo esencial es lo que hay que traer. Con él deben venir los intelectuales
catalanes, y con ello caben todas las demás iniciativas que pueden brotar para que
la expresión del reconocimiento y la reafirmación de la cordialidad tengan la mayor
extensión y eficacia posibles.

Seguramente no echaría de menos el OrFEó esa delirante aclamación que sigue
paralela a sus conciertos en Barcelona. El impresionable pueblo de Madrid, que con
sus entregas suele llevar a la ternura lo que tiene encerrado y a veces ignorado en
el alma, daría a todos los españoles un espectáculo semejante al que vieron los ojos
en el emocionante concierto del Palacio Nacional barcelonés."

De La Voz, de Madrid:
"Hubo un momento en la tarde del domingo, que no olvidarán los que lo vieron,

íué en el palacio central de la Exposición, vastísimo edificio, donde caben sentadas
10.000 personas. Estaba totalmente ocupado por el pueblo barcelonés. En los palcos
se agrupaban las familias más distinguidas de la ciudad. En las butacas, la clase
media. En las amplias gradas, los elementos genuinamente populares. El espectáculo
era de pago. Iba a cantar el Orfeó Catai,à en honor de los intelectuales de Castilla,
y el local se llenó por completo. La Barcelona total se aglomeraba allí.

Cuando los visitantes castellanos aparecieron, la cabeza descubierta, en el gran
palco del órgano, la ovación fué indescriptible. Veinte mil manos se unían para pal-
motear. Diez mil bocas vitoreaban. Y luego hubo como una nevada de blancos pañue¬
los saludadores, que cubría la masa humana estremecida.

Y a los pocos minutos entró el Orfeó Cataeà, precedido de su bandera. Y aque¬
llos diez mil catalanes, al verlo y recordar el pasado, enloquecieron casi de alegría.
Hombres, mujeres y niños, burgueses i obreros, ricos y pobres, fraternizaban en la
colectiva comunión de la emoción sagrada. Nada más sincero que aquella salutación.
Nada más conmovedor que aquel júbilo.
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Y luego, el Oefeó entonó el Cant de la senyera. Cuando las cien voces masculi¬
nas y femeninas se alzaron vibrantes cantando la estrofa en que se evoca la idea de
Libertad, un trueno de aplausos, que rodaba por las bóvedas del inmenso local y
salía por los ventanales, para volar sobre la ciudad, el mar y la montaña, retumbó
colosal y magnifico. Era Cataluña entera la que aplaudia..."

L'OBRA DE L'ORFEÓ CATALÀ

Sota l'epígraf CiviUtat heus ací com parlava En Pau Romeva des de les pàgines
d'Eí Matí (25 de març) sobre l'cbra de la nostra institució que el poble català ha
estimat sempre:

"S'ha retret sovint — i no gosaríem dir que sense raó — com un defecte del nos¬
tre poble que gasta de pressa els prestigis i li costa de disciplinar les seves adhesions
en unitat i constància.

Però hi ha un cas en què aquest retret no és possible. Ens referim a la devoció
que en tot moment ha sentit i exterioritzat per l'obra grandiosa i única de I'Oreeó
Català. L'energia prodigiosa del mestre Millet; l'abnegació dels que amb ell col·la¬
boren han pogut comptar sempre amb l'encoratjament entusiàstic i fervorós de tot
el poble. I tots els miracles de disciplina i civilitat es produeixen en els concerts de
I'Orfeó a desgrat de la vibració passional de l'auditori enorme i divers que s'hi acos¬
tuma a congregar. Els darrers concerts a l'Exposició, n'han estat un magnífic exem¬
ple. Llurs programes no anaven adreçats a un públic especialitzat, d'una cultura mu¬
sical treballada i format en l'hàbit d'escoltar. No, els programes d'aquests concerts
s'adreçaven al poble, a gent de totes classe i condicions, i tanmateix aquesta gent es
comportava amb una atenció perfecta, amb un ordre excepcional, mantenint un silenci
tal com no sempre és obtingut entre els concurrents habituals d'alguna associació de
música, i manifestant la magnitud del seu entusiasme sense produir el més insigni¬
ficant incident.

I aquest públic dels concerts de I'Orfeó Català no és un públic estrictament bar¬
celoní; de tots indrets de Catalunya n'acudeix en les ocasions assenyalades, i mai,
ni una sola vegada, no ha perdut el seu caràcter.

Heus ací un aspecte de la influència exercida per la nostra primera entitat cho¬
ral, que potser no ha estat remarcada com es mereix. No solament en l'increment de
les amors pairals i del bon gust artístic I'Orfeó exerceix un sanitós mestratge, sinó
també en aquest altre importantíssim del conreu de la pública civilitat. I això és tan
important, que mentre tinguem espectacles com el que donava la multitud reunida
diumenge passat al Palau Nacional no podem perdre la fe en les nostres possibilitats
en el camp d'una més ampla i difícil coordinació d'esforços."
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miLfical
ANGLATERRA

El cronista deu consignar un esdeveniment titulat pomposament "Festival londi¬
nenc d'Opera", el qual començà, al teatre Nova Scala, el 30 de desembre proppassat
i desenrotllà el seu pla durant el mes de gener, sota la direcció general de Mr. Robert
Stuart. Es tractava d'una temptativa del tot curiosa, predestinada, semblava, a un
fracàs financier, un capítol més dels desastres que des del punt de mira econòmic
han acompanyat sempre, en aquest país, a les temptatives d'aquest ordre, de caràcter
particular; car les obres que devien ésser representades, donada llur naturalesa, no
eren les més pròpies per a congregar un públic nombrós disposat a satisfer uns preus
d'entrada elevats. De fet, hi hagué vetllades, en el Nova Scala, en que els seients
ocupats eren en minoria descoratjadora.

Des del punt de mira artístic, l'empresa era així mateix força perillosa. ¿Era
humanament possible, amb una preparació prèvia forçosament limitada, cohesionar
una companyia de cantants adventicis i familiaritzar-los quasi simultàniament amb
els estils més diversos, tots ells ben allunyats de l'estil de l'òpera moderna, i per con¬
següent desconeguts de la majoria dels cantants? Amb tot, no caurem en la injustí¬
cia de no reconèixer el bon zel que distingí a tots, el qual, ajudant les diverses dis¬
posicions artístiques, salvà les situacions. Diguem que, si bé la primera representa¬
ció de cada obra donà sempre la sensació d'un assaig, les representacions successives
anaven guanyant d'aplom i qualitat. Mes no registrarem aquí les deficiències i sols
consignarem que, malgrat aquestes, l'experiment fou interessant i instructiu per als
vertaders "amateurs", als quals era oferta una ocasió única d'escoltar una sèrie d'o¬
bres significades dintre del desenvolupament de l'art escènic musical, presentades
segons un ordre històric, les quals no és fàcil les puguem tornar a sentir ací fins Déu
sap quan.

Orfeu, de Monteverdi fou la primera obra representada. Heus aquí una creació
ben vivent, fortament dramàtica, plena de troballes d'accent subratllat intencionadament
per l'harmonia. Monteverdi realitzà el miracle d'assolir els efectes més comprenedors
amb la tècnica de composició la més limitada; precisament, lliure de la preocupació de
la forma d'alguna extensió, pot en tot moment donar amb la més gran justesa el toc
expressiu, intensament expressiu, exigit per la lletra i per la situació. Un crític ha dit
que hom compendrà millor el cas d'aquest compositor recordant que les pintures de
Masacció o de Botticelli, per exemple, ens mouen més profundament que les de Luini
o de Guido Reni, tot i posseir aquests dos pintors un coneixement molt més avançat
que aquells del clarobscur i de molts altres recursos tècnics. La interpretació de l'obra
mestra monteverdiana fou en conjunt molt digna. La partitura havia estat arranjada
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amb innegable traça per instruments moderns per Mr. Westrup, qui dirigí l'orquestra.
Cupid and Death (Cupidó i la Mort) data del 1659; és un "masque" del temps

de Cromwell. El seu interès és principalment històric; té, no obstant, alguna situació
divertida i una excel·lent escena còmica entre el Xambelà i la Desesperació. A remar¬
car la troballa del vestuari, tot i ajustar-se a un pressupost ben reduït, deguda a
Mr. Humphrey Jenning.

A continuació del "masque" esmentat es representava Dido and Aeneas, de Pur-
cell. Direm també que la interpretació d'aquesta petita obra fou ben meritòria. Devem
citar molt especialment Miss Denne P.arker, la qual, malgrat una manca de pràctica
teatral quant a l'emissió de la veu, encarnà un personatge de Dido de sobirana bellesa
i majestat.

L'òpera de Handel Julius Caesar fou, sens dubte, l'esforç més gran de la sèrie.
Es volia reproduir un espectacle ben ajustat a les pràctiques teatrals de l'òpera de
Jordi I i hom anà de dret a la dificultat que suposava una semblant reconstitució,
sense preveure que era molt perillós de caure en el ridícul. De fet es posaren un cop
més en evidència els convencionalismes d'aquesta òpera, que ja en el seu temps foren
denunciats especialment per l'enginyós John Gray. I l'espectador es veia sovint privat
de copsar el sentit dramàtic i heroic de mantes pàgines de la partitura. D'aquesta feta,
la causa de Handel, com autor operístic, s'és vist greument compromesa. Julius Voesar
no devia tractar-se com una "curiositat"; calia ccnsagrar-hi el més gran estil i tota
l'ànima.

La Finta Giardiniera, la delitosa òpera mozartiana, obtingué, en canvi, una inter¬
pretació excel·lent, sobresortint entre els cantants el tenor "bufo" Mr. Edward Leer
en el paper de Podestà. Cal fer esment especials dels recitats, els quals foren portats
amb tota la vivacitat requerida, demostrant-se pràcticament que els vocalistes britànics
no troben en llur llengua nadiua una rèmora que els privi de competir amb els italians.
Devem fer menció la més honorífica de Mr. Leslie Heward, en la seva actuació con¬

junta de director i harpicordista.
Prudentment els organitzadors de la sèrie operística desistiren de posar en escena

Alceste, de Gluck, prèviament anunciada, i concentraren els últims esforços en la pre¬
paració del Freischütz, de Weber; aquesta obra fou representada cinc vegades sota
la direcció de Sir Thomas Beecham. La seva interpretació era cosa més planera, tota
vegada que amb ella s'inicia un estil romàntic que, malgrat les múltiples matisacions
subsegüents, en el fons ha perdurat fins a nosaltres. Entre els personatges, el lloc
d'honor correspon a Agata, qui trobà una excel·lent intérprete en Miss Thea Philips.
L'orquestra tal vegada marxà en determinades peces de la partitura a un pas massa
apressat; és possible que Sir Thomas no volgué exposar-se a què decaigués l'interès
del públic, retardant amb la recerca dels bells efectes de detall la impressió animada
i dramàtica del conjunt. La visió escènica de la Gorja dels Llops ha estat sempre una
empresa arriscada per l'escenògraf; la música de Weber és massa seriosa i és precís
que cap detall grotesc no vingui a destruir la impressió produïda en l'auditori. En
aquesta circumstància cap accident greu no vingué a trencar l'encís.

Feia molt de temps que a Londres hom enyorava l'obra magna de Weber. Mr. Ro¬
bert Stuart comprengué que era arribat el moment oportú de restituir-la a la nostra
escena. — J. H.
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PARIS

ÒPBRA CÒMICA

Georges Dandin. — Òpera còmica en tres actes, segons la comèdia de Molière.
Llibre de Marcel Belvianes. Música de Max d'Ollone,

Ningú no reconeixeria l'estil espiritual de Molière en aquesta versió, adaptació,
refundició, o com vulgui anomenar-se-la, feta pel senyor Belvianes.

No m'agraden aquesta espècie de refundicions en les que les velles obres, com

figures de contes d'encantament, s'esvaeixen al contacte de la mà atrevida; deixant
tan sols una pila de matèria informe i una estela en l'espai, signe de què l'esperit que
les animava ha volat molt lluny.

Aquest és el cas de l'obra que comento. Amb el pretext de facilitar no sé quin
treball del músic (com si aquest no pogués i degués inspirar-se directament en el text)
la propietat clàssica és profanada, i de l'obra de Molière sols en queda la intriga;
una intriga que es redueix a l'eterna cançó del vell marit enganyat per la seva jove
i amable muller.

El pobre i insípid Mr. Dandin és enganyat i castigat per propis i estranys, que
no en va s'atreveix a dubtar d'Angelique, i encara passarà una nit al ras, càstig ben
merescut.

Però... què simbolitzen aquestes quatre màscares manifasseres i burletes?
Per a reemplaçar l'antic chor, l'autor del llibre imagina aquestes quatre figu-

rasses que no ens deixen reposar gens. Tan aviat vénen a torbar els tendres col·loquis
del bell Clitandro amb l'amable Angèlica, com, faltant-nos el respecte, es burlen del
bonatxó Dandin.

Però, ai las I com que canten els quatre alhora (recordant els temps del madrigal ?)
no entenem nf una paraula del que ens diuen, greu defecte tractant-se de moralistes
comentadores; però no tan greu encara si es compara amb les parades de l'acció
que aquests senyors provoquen amb llurs anades i vingudes.

I la música? es dirà. Ah, la música, la música... passadora, ben sonanta, ben
escrita, la discreció de la qual permet la xerrameca de les veïnes.

Com a còmica, la música de Mr. d'Ollone està faltada d'enginy i entremaliadura;
coni a lírica, el vol és eixalat d'un pàl·lid "massenetianisme". Obreta aquesta que no
torbarà el dolç son dels tiris i troians.

Dos agradables duets, unes escenes còmiques, un parell de conjunts, i vet aquí
Georges Dandin, òpera en tres actes.

Le Sicüien ou l'Amour Peintre: Opera còmica en dos actes. Llibre d'André Du¬
mas. Música d'Omer Letorey.

També a l'Òpera Còmica, també adaptació de Molière, i també amb tots els de¬
fectes abans apuntats, a més d'alguns altres.

L'acció més lenta que en l'obra precedent, d'assumpte molt semblant (Senyora que
descontenta del seu amo, s'escapa).

Amb més pretensions en la música, per una escriptura menys cuidada i amb un
estil desproveït de tota significació.
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No vull fer responsable al músic d'aquest ensopiment, i l'atribueixo gustos al
modest encarregat de la calefacció que malversa amb mà pròdiga els petits estalvis
que a força de no assajar i de passar-se d'altres minúcies per l'estil, acumula la
direcció.

* * »

Altre esdeveniment del mes passat, ha estat el pas per Paris de Pau Casals, qui
posa sempre en commoció als "amateurs" però que aquesta vegada ha tingut una
major significació. Entre els diferents fets que han acompanyat a Casals en el seu
breu sojorn amb nosaltres, dos d'ells han estat del major interès. El primer la reunió
de tres artistes com Thibaud, Cortot i Casals formant el famós trio que tan rares
vegades se sent. Beethoven, Ravel i Schumann, així interpretats, assolien tota la seva
virtualitat. I qui podrà oblidar el turmentat trio en sol menor de Schumann? La
gran sala Pleyel on caben folgadament tres mil sis centes butaques era insuficient i
calgué habilitar l'escenari, malgrat que els preus no eren precisament per a la jove¬
nalla (i8o francs la butaca de llotja).

Un segon concert a honor de Casals presentava un interès més immediat, per
dir ho així. Es tractava de l'estrena d'una sardana de Casals, escrita per a una or¬

questra de violoncels. En comptades ciutats podrà donar-se el luxe d'escoltar aquesta
obra, que reuní sota la ferma batuta del seu autor cinquanta violoncel·listes, cinquanta
entre els millors. Marechal, Bacelaire, Hekldng, Garbousova, etc... Càlid homenatge
de la ramada violonceliística al mestre. El petit exèrcit de violoncels omplia l'ample
escenari, i la plenitud d'aquesta orquestra de mestres era notable i curiosa.

No podré fer millor elogi i comentari que transcriure alguns paràgrafs de la
lletra que d'Indy ha dirigit a Casals. Aquí van: "No és pas solament l'escriptura ori¬
ginal tan ben distribuïda entre els nombrosos violoncel·listes el que m'ha encantat,
sinó sobretot la música d'aquesta bonica peça... ço que és millor. I a més, vós heu
sabut emprar la politonalitat — mitjà ben enutjós a l'hora present — d'una manera
perfectament lògica, en la qual he cregut discernir l'arribada (partint d'un baix anti-
tonal) de la processó que fineix per instal·lar-se en la plenitud tonal de la festa popu¬
lar. Tot això fet molt hàbilment i sempre musical. M'he sentit, veritablement, del
tot corprès per aquesta troballa."

Dos fe.stivals interessants i significatius s'han celebrat. Parlaré en la pròxima
crònica de l'homenatge a d'Indy que culminarà aviat amb l'audició integral de la
Llegenda de Sant Cristòfol. Tres línies solament, per assenyalar el festival Paul
Dukas. En la immensa sala Pleyel plena d'un públic entusiasta on figurava tot el
París dels músics, va donar-se Peri, ViUanelle, per trompa, l'Aprenent bruixot, i el
segon acte d'Ariam i Barba Blava, obra no menys admirable que Peleas i Melisande,
damunt les quals, erigides com dues belles columnes, reposa la més alta volta del tem¬
ple líric francès.

Altre concert interessant ha estat el dedicat a José André, l'intel·ligent critic de
La Nación, de Buenos Aires que és un distingit compositor.

El concert va constituir-lo un Quintet per a piano i instruments de corda, d'una
hàbil escriptura, encara que no em plau que en aquesta mena d'obres es barregi
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l'element popular. Elogio de las rosas, poema vocal sobre versos de Leopoldo Lugo-
nes; versos aquests que no es recomanen per la seva extraordinària bellesa. Una
eixerida Sonatina donada per Iturbi amb la seva peculiar manera, i Santa Rosa de
Lima, cantata sobre un poema de Pedro Miguel, obligada per a soprano, piano i petita
orquestra. Aquesta obra és superior de molt a les altres, on José André ha sabut
trobar els seus millors accents.

Vull presentar un jove i distingit compositor bilbai que ha debutat a París amb
un Quartet, Jesús Arambarri. Escriure un quartet no és cosa fàcil, bé ho saben els
músics, i el senyor Arambarri ha construït la seva partitura, amb desimboltura no

exempta de fermesa. En el primer temps, el més desenrollat, es presenten els temes
amb curioses i felices harmonies. El segon temps és un bell "andante". El tercer un
joliu minuet. El darrer és el menys quartetístic (valgui l'expressió) però el més
musical.

M'inspira la més plena confiança aquest jove talentós i m'autoritza a fer-ho la
seva Fantasia espanyola per a orquestra, obra que s'havia de donar a Madrid.

Joaquim RODRIGO

BARCELONA
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA: Artur Rubinstein. — Rubinstein tocà

al Palau el diumenge dia 16 de març. Executà pàgines de Bach-d'Albert, Schubert,
Chopin, Granados, Albèniz, Falla i Strawinsky. El programa fou, doncs, preferent¬
ment dedicat a la música moderna. I ens plau fer constar tot seguit que Rubinstein
digué de manera justa, exquisida. La maja y el ruiseñor, del plorat Granados. Ru¬
binstein tocà també de manera perfecta les pàgines del nostre Albèniz {Corpus Chri-
sti a Sevilla, El Albaicín, Evocación) i els fragments de Petrouchka (música feta,
per damunt de tot, amb elements essencialment rítmics). Donà, com sempre, gran
plasticitat al final de la Barcarola, de Chopin, i ritmà bé, en fi, les tres Danses ("de
la molinera, del miedo, del fuego") del mestre Falla. Rubinstein tingué, doncs, un
bon dia i executà seriosament el seu programa. I fou, naturalment, ben aplaudit. — X.

Associació dE Música "da Camera" : Blanca Selva - Joan Massià. — Aquesta in¬
teressant sessió, confiada, com queda vist, als coneguts i sempre aplaudits artistes
Blanca Selva i Joan Massià, constituí la primera de les festes musicals que la co¬
missió organitzadora del Centenari del Romanticisme ha acordat celebrar a la nos¬

tra ciutat. Blanca Selva i Joan Massià executaren el següent programa, consagrat,
doncs, als mestres romàntics i a Cèsar Franck, qui es pot també considerar un bon
xic romàntic: Sonata op. 105, de Schumann (piano i violí); Larghetto, Weber; Me-
nuetto. Al·legro vivace, Schubert (violí í piano); Estudis simfònics, Schumann; Ba¬
lada en la bemoll, Chopin (piano) ; Sonata en re. Cèsar Franck (piano i violí).

Ja no cal dir que hom escoltà amb viu interès l'important, l'interessant, el sig¬
nificatiu programa.

La Sonata de Schumann és desigual. Té moments bellíssims, però, en general,
no és pas, creiem, una de les obres cabdals del gran artista del romanticisme. En
canvi, els seus Estudis simfònics constitueixen una de les obres mestres de la lite¬
ratura per a piano. El mateix es pot dir, sense cap por d'errar-se, de la ben cone-
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guda i ben típica Balada de Chopin. Afegirem ara que la sempre admirable i sabo¬
rosa i original Sonata del vell Franck fou escoltada, com sempre, amb l'esperit po¬
dríem dir tothora ben despert. Heus ací, realment, una de les obres també mestres
de la literatura per a piano i violi.

Blanca Selva i Joan Massià executaren llur programa amb la cura, amb la in¬
tel·ligència, amb la fina sensibilitat que tots ja coneixem, i foren ben acollits, ben
aplaudits.:— X.

Concerts Francesc Costa. — El primer dels susdits concerts tingué lloc el diu¬
menge dia 23 de març. Francesc Costa (ben acompanyat pel pianista Alexandre Vi¬
lalta) executà pàgines de Francceur, Vivaldi, Tartini, Couperin, Mozart, Schubert
i Ravel. Ens interessà, certament, oir la Sonata (poc coneguda) de Ravel. Apressem-
nos a dir que fou ben executada. L'obra, però, no ens sembla pas ésser massa repre¬
sentativa de l'art del conegut músic francès. En escriure-la. Ravel ha volgut seguir,
es diria, certa moda rítmica actual. En tenia el dret i ningú, evidentment, no podria
discutir-l'hi. Però, en seguir la moda (o millor dit: una certa moda), ha sacrificat
potser una mica la seva ja ben coneguda personalitat. I la seva Sonata és, sens dubte,
curiosa, ben feta, però, repetim-ho, no és tal volta prou raveliana.

Francesc Costa executà les pàgines antigues del seu programa amb aquella grà¬
cia, amb aquella delicadesa, amb aquella traça que tothom coneix prou bé. I els seus
devots (nombrosissims), l'aplaudiren com sempre.

La sessió terminà amb el Concert, conegudissim (i ben romàntic) de Mendelssohn,
que fou acompanyat per l'Orquestra d'estudis simfònics, sota la direcció del mestre
Toldrà.

I la sessió fou, doncs, innegablement interessant. — X.

EI segon concert, efectuat vuit dies més tard, oferí l'al·licient de la col·laboració
d'un altre violinista prestigiós, Eduard Toldrà, amb el qual interpretà En Costa una
sonata de Haendel i una altra de Milhaud, junt amb el "Largo" del Concert per a
dos violins de Bach. Els dos artistes, acompanyats ben destrament al piano per l'Ale¬
xandre Vilalta, aconseguiren un èxit viu i esclatant, amb tan admirable cohesió i
unitat d'estil interpretaren les obres consignades. En Costa triomfà, encara, en l'exe¬
cució de la Sonata de Lekeu, el malaguanyat compositor belga que tan belles espe¬
rances feia concebre, i en altres peces de Strawinsky, Milhaud, Vivaldi, Tartini i
Kreisler, inscrites a la tercera part del programa. Amb quina noble passió i expres¬
sivitat foren traduïdes les belles pàgines de Tartini i Vivaldi! Amb quanta exqui-
sidesa i alada agilitat el Tamborí xinès de Kreisler I En Costa fou contínuament ova¬
cionat i al final del concert el programa va allargar-se encara, gairebé abusant el
públic, en mig del bon desig, de la condescendència de l'artista. — S.

Joan Manen. — Aquesta Sessió Manen despertà entre els nostres músics i afi¬
cionats evident interès. Manén toca poc sovint entre nosaltres i, d'altra part, el pro¬
grama que anunciava era innegablement important. Hi havia, en el susdit programa,
el Concertstück en do major, de Beethoven, obra de jovenesa del gran músic de
Bonn, que el seu autor no acabà però que Manén ha terminat i ha ja executat un
xic arreu. Es tracta, en veritat, d'un sol moviment de Concert, d'un Allegro con brio.

Els nostres lectors recordaran prou l'article que publicàrem en el número de fe-
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brer d'engnany en el qual el propi Manén parlava del referit Concertstück de Beetho¬
ven, que ell ha terminat. Entre altres coses, heus ací el que ens deia:

"D'aquest Concerto, malauradament, no va deixar Beethoven més que un temps
i encara no del tot acabat, però examinats i estudiats minuciosament tots els elements
aportats i existents en els seus apunts i deixant després a la lògica d'aquell seu estil
tan inequívoc completar el que faltava, el cicle de la composició es podia tancar
sense esforç. Diré més: va haver-n'hi prou amb el respecte i el bon coneixement de
la producció total beethoveniana perquè l'obra, per dir-ho així, s'acabés per ella ma¬
teixa. No requeria el treball més que una delicada atenció a fi de no immiscuir, de
no infiltrar elements estranys al transparent i senzill estil que l'autor practicava
en 1788."

Joan Manén, en efecte, ha terminat l'AUegro de Beethoven amb la més gran
cura i el més pregon respecte. I l'obra és agradosa, innegablement beethoveniana, i
sona bé. Farem constar ara que la cadensa que Manén ha escrit per a l'AUegro de
Beethoven és bellíssima. Apareix escrita de manera mestrívola.

I sense voler treure cap mèrit al mestre Manén, afegirem ara que l'AUegro de
Beethoven que ha terminat, havia estat ja, creiem, terminat per un altre músic. Però
l'assaig, sembla, no fou reeixit.

Hi havia també en el programa que el mestre Manén ofrenà als aficionats, el
seu Concert m 2, op. A, 26. Es tracta d'una obra escrita per a violí amb acompa¬
nyament d'orquestra de corda i arpa. Cal fer constar que sona esplendorosament. Es
una obra sentida, ben plasmada.

Completaven el programa que Joan Manén executà, la Romança en sol, de Bee¬
thoven; Rondo i badinerie, de Bach-Manén; Arieta espanyola, de Laserna-Manén;
Berceuse, de Chopin-Manén, i I palpiii, de Paganini-Manén.

Confessem que la transcripció de la Berceuse, de Chopin, no ens plagué gaire.
Manén fa, senzillament, amb el violí, el que, en l'obra original, fa la mà dreta al
piano. Violinísticament es tracta, innegablement, d'un tour de force del qual, ja no
cal dir-ho, Manén eixí triomfador. Però totes aquelles figuracions exigeixen, creiem,
les sonoritats del piano, les sonoritats especials per a les quals foren creades. A més,
mentre el mestre Manén executava la Berceuse, el piano quedava certament buit,
pobríssim...

Joan Manén executà tot el seu programa amb la seva tècnica fàcil, mestrívola,
que arreu hom li aplaudeix. I el públic no es cansà pas d'aplaudir.

Caldria, realment, que el mestre Manén (el talent del qual tant honora la nos¬
tra terra) toqués públicament més sovint entre nosaltres.

I la sessió havia començat amb una pàgina de Haendel, que fou ben executada
per una orquestra de corda dirigida pel mestre Cassià Casademont. La dita orques¬
tra acompanyà també destrament el Concert de Manén i el Concert de Beethoven.

Les altres obres que figuraven en el programa foren acompanyades pel pianista
Lluís Marca. —■ X.

SALA MOZART: Audició d'obres d'Agustí Grau. — Agustí Grau és un jove
músic les obres del qual són, certament, interessants. La música d'Agustí Grau és
generalment sentida i té fins, sovint, un caràcter absolutament íntim. L'artista del
qual parlem no defuig la modernitat i fins la viu, però sempre de manera assenyada.
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No practica, dones, en cap moment, les rareses, els rampells, amb els quals, sovint,
hom preté amagar o dissimular l'absència de personalitat i fins d'idees.

El programa del concert efectuat el dia 22 de març, a la Sala Mozart, era,
doncs, tot dedicat a les produccions d'Agustí Grau. I oírem pàgines ja conegudes
dels reculls Hores íntimes i Bicenes de la llar i produccions novelles. Heus ací les
obres estrenades; Tamar it (per a piano) ; Elegia, Paisatge, A les fires. Recança, Can-
çoneta incerta (cant i piano); Melodia, Esplai (per a violí i piano).

Tavmrit (barcarola) és una impressió sentidíssima. A voltes, l'obra important
que ens ocupa recorda innegablement l'estil de Debussy, dels impressionistes fran¬
cesos, pels quals Agustí Grau sent, creiem, una innegable i gens dissimulada sim¬
patia. Hi ha però, en l'obra de la qual parlem, una bella i escaient cançó el caient
de la qual és ben palesament nostrat. La barcarola d'Agustí Grau és una obra, en fi,
interessant, que apareix ben escrita per a les sonoritats del piano.

Les cançons que ja havem esmentat (i que hom sentí, doncs, per primera ve¬
gada) són reeixides. Recordem, per exemple, la intitulada A les fires. Heus ací una
obreta original, plena de caràcter i finament escrita.

Es també sentida, agradosa, la Melodia per a violí i piano que també ^'estrenava,
com queda dit, i que figurava a la darrera part del programa.

Les obres per a piano foren executades per la senyoreta Maria Carratalà. La
dita executant ens agradà, sobretot, en crear fineses.

Pilar Rufi cantà bé l'enfilall de cançons que emplenaven la segona part del pro¬
grama. Lluí un estil just, equilibrat, i fou ben acompanyada per la senyoreta Carratalà.

Marti Cabús tocà també de manera perfecta les pàgines, per a violi, d'Agustí
Grau. Heus ací un jove violinista que ens plauria sentir sovint. Li aconsellem que
treballi. L'esdevenidor, certament, li somriurà. Té un innegable temperament d'artista.

Agustí Grau i els seus interpretadors foren aplaudits, festejadissims. — X.

GRAN TEATRE DEL LICEU: Concerts de Quaresma. — No sabem per qui¬
na causa la Revista Musicae Catalana deixà de rebre enguany la invitació per a
la tanda de concerts del Liceu. L'empresari d'aquests darrers anys no ens ha demos¬
trat mai cap afecte i ben poques atencions li devem. Hauríem fet, per tant, la infor¬
mació estricta de les obres interpretades en la darrera tanda, però l'interès desper¬
tat per l'estrena de l'oratori Xavier i la consideració que el seu autor P. Massana
ens mereix, ens determinà assistir al Liceu el dia de la seva primera audició (13 de
març).

Sembla que l'expressat oratori havia de donar-se al Palau de Missions de l'Ex¬
posició— lloc el més adequat, donada la índole i caràcter de l'obra aquella—; però
no havent-se pogut executar allí, l'Empresa del Liceu va acceptar la producció del
P. Antoni Massana i la va incloure en els programes de Quaresma. Això permeté
l'escenificació del poema, escrit en versos castellans pel senyor G. X. Vallejos, i hem
de dir que tal realització fou duta a feliç terme per l'artista Adrià Gual, el qual
disposà unes escenes plàstiques que causaren immillorable efecte, dintre el decorat
molt ben entès dels escenògrafs senyors Batlle i Amigó. Però si en aquesta part de
plàstica, en tendència a l'espectacle, el poema Xavier triomfà completament, la part
musical sofrí bon xic a causa d'ella. En haver-se de col·locar el chor a l'interior de
l'escenari, darrera la decoració, les veus restaren sovint ofegades per l'orquestra, f ^
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es feia també difícil obtenir la justesa requerida del conjunt. El caràcter místic de
l'obra musical del P. Massana s'avenia molt poc, encara, amb l'ambient d'aquella sala
profana, on el luxe i ostentació del públic habitual allunyava l'esperit de la concen¬
tració que una obra d'aquell gènere imposa. Per això creiem que la seva audició
hauria estat millor compresa i per tant més estimada en una sala de concert de major
austeritat i recolliment. I com per altra part l'execució distà bon tros d'obtenir la
seguretat que solament amb una llarga preparació i estudi s'obté, l'obra del P. Mas¬
sana no podia despertar un gran entusiasme. Tot reconeixent, doncs, les qualitats del
compositor, la seva inspiració fogosa, el treball contrapuntístic de forta alenada, les
idees mantingudes sempre en un lirisme bell i distingit, no semblava pas el resultat
d'una obra equilibrada, ni de madurada concepció. Però si una obra de tal comple¬
xitat com ofereix la que ens ocupa, fa difícil judicar per una sola audició, en el cas
de Xavier les circumstàncies expressades que l'acompanyaven desconcertava més en¬
cara l'opinió de l'auditori.

Malgrat la defallença que el públic sentia en finalitzar les dues primeres parts
de l'oratori, l'atenció va revifar-se no obstant a la tercera (i ens plau força consig¬
nar-ho), on la inspiració i la destresa del músic es manifesta amb bell esclat i amb
innegable puixança. El mestre Lambert, que dirigia l'orquestra, aconseguí en aquesta
tercera part un conjunt més ferm, millorant d'una manera considerable l'execució.
Indubtablement les pàgines finals sobrepugen en interès els números anteriors, decla¬
ren un estil més personal i depurat i llur efecte sobre el públic, com ja hem dit, afa¬
vorí bastant la impressió total de l'obra.

Els aplaudiments, en veritat, no escassejaren pas al final de cada part, i, per se¬
gona vegada, Xavier fou donat el diumenge següent a la tarda.

Dirigí l'obra amb bon amor i competència el mestre Joan B. Lambert; l'actor
senyor Giménez declamà amb bona entonació, plena de dignitat, la seva part de Co-
rifeu; les parts de solista foren discretament interpretades per la senyoreta Maria
Teresa Borràs-Torres (sopran) i pel senyor Joan Gayolà (baríton), i la part choral,
molt important, fou confiada a l'Orfeó Goya, dirigit pel mestre Marian Mayral, i
augmentat fins a tres cents cantaires. Cal dir que en les peces a veus soles la seva
tasca pogué estimar-se en millors condicions que en les peces de conjunt. — S.

Els dos concerts únics que acompanyaren en la tanda expressada del Liceu l'au¬
dició doble de Xavier, foren dirigits, respectivament, pels mestres Albert Wolff i
J. L. Mowinckel, que reberen del públic el millor acolliment.

El mestre Wolff, il·lustre director dels Concerts Lamoureux de París, oferí un
extens i ben interessant programa de música francesa, en el qual es trobaven com¬
presos els noms de Chabrier, Fauré, Lalo, Eranck, Dukas, Ravel, Roussel, Honeg-
ger i Schmitt. Les obres donades en primera audició eren la Suite en fa d'Albert
Roussel i la Rapsòdia vienesa de Elorent Schmitt; mereixent la primera una accep¬
tació ben franca.

Sota la direcció del mestre Mowinckel, director general dels Concerts a No¬
ruega, s'interpretaren obres ja conegudes de Mozart i de Schubert i altres no man¬

cades d'interès: la Simfonia núm. i, en re major, de Svendsen; el temps final de la
Primera simfonia, en sol menor, de Harald Saeverud, i una brillant Rapsòdia no¬
ruega de J. Halvorsen. Una part de cant, confiada al tenor senyor Erling Krogh, fou
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integrada per dos fragments d'obres de Wagner i una bona selecció de cançons de
Grieg, Sinding, Johansen i Hurum. El senyor Kjogh, artista intel·ligent i que pos¬
seeix una veu bellament timbrada, cantà amb expressió i enardiment les referides
cançons que el públic escoltà ben agradat.

EXPOSICIÓ DE BARCELONA: Casa de ea Premsa. — Entorn dels concerts
que al Palau Nacional han donat darrerament, en inaugurar-se el nou període gover¬
namental, I'OrEEó Català, l'Orquestra Pau Casals i la Banda Municipal amb la co¬
operació de diversos orfeons, s'han donat també algunes sessions de caràcter menys
popular, però no pas exemptes d'interès, a la Casa de la Premsa, on la col·laboració
d'artistes i entitats chorals de conegut prestigi, tals com les cantatrius Concepció
Callao, Mercè Plantada i Pepeta Paulet, els pianistes Vallribera i Onia Farga, l'Orfeó
Montserrat i la Tuna Compostelana, ha estat justament elogiada. Igualment festeja¬
des s'han vist allí les novelles concertistes de piano Antonieta Bracons i Maria del
Carme Mussons i Viladot, en els recitals que donaren al mateix lloc.

La senyoreta Mussons, filla i deixeble de la senyora Josefina Viladot, qui tin¬
gué per mestre l'inoblidable Joaquim Malats, sorprengué realment per les excel·lents
qualitats demostrades en un programa que reunia els prestigiosos noms de Mozart,
Mendelssohn, Chopin, Schubert, Debussy i Ole Olsen. El seu depurat mecanisme i
la seva dicció expressiva foren elogiats per tot l'auditori, i el seu èxit ha estat demés
constatat per la premsa amb una unanimitat ben falaguera per a la joveneta pianista
a la qual somriu un bell esdevenidor. La senyoreta Mussons, pocs dies després, fou
acollida amb aplaudiments no menys entusiastes en el concert de la senyora Paulet
que es donà a la Sala Mozart.

En fer-nos eco dels seus èxits, esperem que els elogis rebuts per la novella pia¬
nista es veuran confirmats en la pròxima "tournée" que ha de realitzar el mes de
maig per la península ibèrica.

Badalona

El divendres, dia 21 de febrer, tingué efecte al Teatre Zorrilla, de Badalona, un
interessant recital de piano per l'excel·lent artista nordamericà Rock Ferris.

Entre les diverses obres que executà cal remarcar ViüaneEa, d'autor desconegut
del segle xvi, i la Fantasia cromàtica i fuga del g^ran J. S. Bach, que digué d'una
manera admirable. La Sonata en sol menor, de Schumann, fou dita amb molta d'ex¬
pressivitat, sobretot els dos últims temps. En el Moviment perpetu, de Weber, i en
les dues obres de Brahms mostrà una tècnica molt acurada.

L'última part agradà força, ressaltant l'obra de Debussy, el Lotus-land de Ciril
Scott i, sobretot, la coneguda obra de Liszt Sant Francesc caminant damunt les ones.

Rock Ferris, el simpàtic artista que per cert ha conviscut alguns mesos entre
els badalonins, és un pianista perfecte que ha deixat un bell record.

Direm, per acabar, que complagué molt tots els que foren sortosos de sentir-lo
en la sessió que constituí el vint-i-cinquè concert de l'Associació d'Amics de la Mú¬
sica, la qual no fa pas gaire temps es formà a Badalona i que cada dia ha augmentat
la seva eficàcia artística i missió educativa en aquesta ciutat de la costa. — J. A. R.
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Concerts i festes d'art celebrats el mes de febrer

Dia 2. — Orfeó Montserrat (director Antoni Pérez Moya). Audició de cançons a
la Ràdio Barcelona.

— Orfeó Saüentí (director Mn. Josep Potelles). Concert dedicat als socis pro¬
tectors.

— Orfeó GranoUeri (director M. Bataller Rlonch). Festes per a commemorar el
XII aniversari de la seva independència; Banquet. Parlaments. Recital de cançons pels
senyors Josep Cot i Joan Oliveres, acompanyats al piano pel mestre M. Bataller
Llonch. Representació escènica per l'Esbart Artístic.

Dia 9. — Chor "La Violeta de Clavé" (director Pere Jordà). Prengué part ea
el Festival celebrat al Palau Nacional de l'Exposició.

Dia 12. — Chor "La Violeta de Clavé". Audició de cançons a la Ràdio Barcelona.
Dia 13. — Orfeó del Centre Demòcrata i Republicà, de Borges Blanques (di¬

rector Joan Aldamà). Excursió artística a Torregrosa. Concert al Teatre Apol.
— Orfeó "Cants de Pàtria", de Girona (director Josep Baró). Concert al Teatre

Principal amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica de Girona.
Dia 16. — Chor "La Violeta de Clavé". Prengué part en el Festival celebrat al

Palau Nacinoal de l'Exposició.
Dia 20. — Orfeó Reusenc (director Estanislau Mateu). Cooperà en la vetllada

"Reus artística i industrial" que va retransmetre la Ràdio Barcelona.
Dia 23. — Orfeó Montserrat. Prengué part en la sessió d'art dedicada a Verda¬

guer, a la Casa de la Premsa, de l'Exposició.
— Escola Choral Martinenca (director Manuel Bosser). Concert a l'Institut de

Cukura i Biblioteca Popular de la Dona.
Dia 24. — Orfeó de Sans (director Antoni Pérez Moya). Audició de cançons a

la Ràdio Barcelona.

Concerts i festes d'art celebrats el mes de març

Dia 2. — Orfeó Català (director Lluís Millet). Concert repàs.
Dia 6. — Orfeó Montserrat (director Antoni Pérez Moya). Concert Quaresmal

a la Ràdio Barcelona.
Dia 9. — Orfeó Català. Concert al Palau de la Música Catalana dedicat al mes¬

tre Antoni Nicolau. Estrenes: Fulcite me floribus. Cançó del pelegrí. Cançó dels üa«~
radors i Cançó de la rosa, d'Antoni Nicolau.
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;— Orfeó de Santa Llúcia (director Ildefons Barberà). Concert amb la coopera¬
ció de la Secció Instrumental del mateix Orfeó. Primera audició; Oració, per a con¬
cert i piano, F. Alfonso.

Dia 13. — Schola Cantorum de Sant Miquel (director Antoni Pérez Moya). Con¬
cert Quaresmal a la Ràdio Barcelona.

— Orfeó Gaya (director Marian Mayral). Prengué part en l'audició de l'oratori
Xavier del P. Massana, donada al Gran Teatre del Liceu.

Dia 16. — Orfeó Català. Concert al Palau Nacional de l'Exposició.
— Orfeó de Sans (director Antoni Pérez Moya). Concert al Circol Catòlic de

Gràcia, amb la col·laboració de la Cobla Barcelona.
— Orfeó Goya. Segona audició de l'oratori Xavier al Liceu.
— Orfeó Saüentí (director Mn. Josep Potelles). Segona Sessió d'Art. Concert

de piano i violí, per Blanca Selva i Joan Massià.
Dia 18. — Orfeó de Sans. Concert quaresmal a la Ràdio Barcelona.
Dia 19. — Orfeó Gracienc (director Joan Balcells). Concert pel Quartet Ibèric:

F. Guerin, violí I; J. Doncel, violí II; G. Tarragó, viola; F. Pérez Prió, violoncel.
— Orfeó Granotteri (director Marian Bataller). Concert dedicat als associats i

llurs famílies. Primers audicions: Quatre cançom d'infants de Narcisa Freixa, per
la secció infantil, amb acompanyament de piano.

{Seguirà)

Associacions de Música de Catalunya
Concerts de febrer

El Quartet vocal "Lel" s'ha fet sentir a les Associacions d'Olot, Vilafranca i
Reus.

L'Orquestra "da Camera", de Sabadell, dirigida pel mestre Cassià Casademont,
ha tocat a l'Associació de Manresa.

En Francesc Costa, violinista, amb l'Alexandre Vilalta, pianista, s'han fet aplau¬
dir a l'Associació de Mataró.

A la Filharmònica de Tarragona han donat un concert Joaquim Turina (piano)
i Griso Galatti (sopran).

El Quintet Català ha actuat a l'Associació de Vic; a l'Associació de Tortosa el
guitarrista Miquel Llobet ha assolit un nou èxit; molt ben rebut ha estat també el
pianista Rock Ferris als Amics de la Música, de Badalona, i als Concerts íntims
han estat molt festejats els concertistes Toldrà (violí) i Roma (piano).

L'Orquestra Pau Casals ha donat amb l'èxit de consuetud dos concerts a l'Asso¬
ciació Obrera i un a l'Associació de Música "da Camera" d'aquesta ciutat.
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u música en discos
Discos que pertanyen al catàl^ de la casa ha voz de su amo:

Discos de solistes instrumentals. — Fritz Kreisler i Sergei Rachmaninoff ens do¬
nen, en els discos DB 1259, 1260 i 1261, una versió superba de la Sonata op. 45, de
Grieg, per a violí i piano, la que més sobresurt entre les tres que per aquests ins¬
truments compongué el seu autor. A la saborosa i personal harmonia s'ajunta un
sentiment molt exquisit, el qual, en l'AUeffretto espressivo alia romanza té la seva
més esplèndida manifestació. Violinista i pianista s'identifiquen de manera absoluta en
la interpretació de tota l'obra, assolint un equilibri perfecte. Esmentem l'austeritat
d'execució dels dos grans prestigis. Així, la interpretació de {'Allegretto, que tant
es prestava a certes exageracions, resta com un model de contenció i correcció sense

perdre res del seu caràcter. La impressió és molt justa: ni massa potent ni massa
minsa de sonoritat

Pau Casals, acompanyat al piano per Mednikoff, reprèn les seves impressions
en el disc DA 1030 amb les obres Mussette, de Bach-Pollain, i Mazurca op. 11, n. 3,
de Popper. En ambdues impressions podem admirar el meravellós equilibri de la
seva tècnica ultra la seva magnífica sonoritat, la retransmissió fonográfica de la qual
creiem que amb el temps arribarà a ésser absolutament perfecta.

Les exquisides miniatures Sonata en la major, de Scarlatti, i Escocesa, de Bee¬
thoven, són interpretades pel pianista M. Levitzki, tan popularitzat per les impres¬
sions fonogràfiques. Interpretacions molt atractives i serioses a la vegada. El piano
en aquest disc (AA 164), sona amb una certa pastositat que no acostuma a ésser fre¬
qüent en les impressions pianístiques.

Discos d'orquestra. — Els dos fragments de h'oceU de foc, de Strawinsky, Dow-
sa infernal de tots els súbdits de Rastcher i Les princeses juguen amb les pomes d'or,
són impressionats per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel mestre Coates
(la mateixa que impressionà aquella versió memorable de Petrouchka) en el disc
AB 539- Com fèiem en l'obra que acabem d'esmentar, admirem en els dos fragments
que ens ocupen, la riquesa rítmica i harmònica i subjugadora color orquestral. No¬
tem com el segon dels esmentats fragments constitueix, ben certament, un scherzo
mendelssohnnià modernitzat. La impressió és sòbria i justa; la color orquestral, ben
retransmesa; els detalls, ben acusats. La interpretació, viva i precisa en tot moment.

L'"Orquestra de l'Opera Nacional de Berlín", dirigida pel mestre Klemperer, ja
conegut de nosaltres per haver actuat en el nostre Liceu, interpreta la Dansa de
l'òpera Salomé de R. Strauss (disc AB 538). Música descriptiva de caràcter oriental
i sàviament orquestrada. El disc és molt sonor i enlluernador. Ens donem compte
a través d'ell de l'excel·lent qualitat de l'Orquestra executant, la qual, assoleix una
interpretació fusionada i pastosa.
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La Simfonia de Praga en re major, n. i, de Mozart, és interpretada en els dis¬
cos AF 285, 286 i 287 per ¡'"Orquestra Filharmònica de Viena", dirigida pel jove
mestre Kleiber. Tota l'obra, que no és pas de les més divulgades de Mozart, és d'una
frescor encisadora i d'una justesa perfecta. En ella, les idees neixen, es renoven
i s'enllacen amb una naturalitat sorprenent i dintre la més adorable i difícil simpli¬
citat. Com a execució preferim la de l'últim temps per la seva graciositat i admi¬
rable justesa. La impressió és en general una mica velada; potser preferiríem que
certs passatges confiats als instruments de vent sobresortissin ima mica més. Els
matisos p-iano són els que queden més fidelment reproduïts.

Discos de chcrrs i d'agrupaments vocals. — L'Orfeó Català ha reprès de nou les
seves impressions amb les següents obres: Credo de la Missa del Papa Marcel de
Palestrina (disc AB 559), Bl noi de la mare de Nicolau (disc AB 577) i Caligave-
runt oculi mei i O magnum misterium de Victòria (disc AB 578) les execucions de
les quals tants elogis li han valgut. Direm a propòsit d'aquests discos que les pàgi¬
nes en ells impressionades no perden pas res del seu caràcter. A través d'ells la
interpretació del nostre OrFEÓ és extremadament viva. Així, es fa ben palesa la ma¬

jestuosa grandiositat del Credo, la dolça intimitat de la mestrívola glossa de Nico¬
lau, la dolor punyent del Caligaverunt i la sublim serenitat i joiós exalçament del
0 fnagnum de Victòria. Els teixits harmònics i contrapuntístics de dites obres no
es ressenten mai de falta de claredat.

En el disc AE 2930, el simpàtic "Orfeó de Cegues de Santa Llúcia", dirigit pel
mestre I. Barberà, hi ha impressionat Bis àngels, fragment a tres veus soles de l'ora¬
tori Blies de Mendelssohn, i B'àngel de la son de Lamote, per a una veu sola amb
acompanyament de piano. Es realment corprenedora la perfecció amb què les cegue-
tes de l'esmentat chor canten aquesta música. Tant en l'elegant fragment mendels-
sohnià com en la ingènua cançó de Lamote, d'ambient francament català, aquestes
qualitats es fan ben paleses en el disc que ens ocupa.

Bvenin de Moret-Witing i Comin'home de Deppen-Hollingswort, són les dues
obretes interpretades per l'agrupament "Els Revellers", amb acompanyament de piano
per F. Black, en el disc AE 2843. Cada una d'aquestes obretes és certament ben feta
1 ben graciosa dintre del seu gènere. Són cantades amb el gust i perfecte tecnicisme
de sempre. La impressió és d'una gran naturalitat.

El nostre "Quartet vocal Santa Cecília" ha impressionat darrerament La filla del
marxant i La ploma de perdiu, cançons populars catalanes molt justament harmonit¬
zades per J. M.® Comella, i la humorada de Grieg, Cançó de nois (disc AE 2954).
Els nostres simpàtics amics canten aquestes cançons amb la cura que ja hem elogiat
altres vegades. La impressió posa en el degut relleu les seves qualitats.

ll. m.« millet
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Publicacions rebudes
MUSICA

Edicions ERNST EULENBURG, Leipzig:

Paui, GraEnEr; Comedietta, per a orquestra, op. 82.
Ktjrt von Woeeurt: Tripelfuge, per a gran orquestra, op. 16. (Núms. 864 i 865

de la Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe.)

Edicions C. E. PETERS, Leipzig:

Klassische Stücke (peces clàssiques d'autors contemporanis de Bach) per a
piano a dues mans. Revisió de Martin Frey.

Waeter Niemann: Bali. Visions i quadros de l'Orient llunyà, per a piano a
dues mans, op. 116.

LLIBRES

ChareEs Saneord Terry : John Christian Bach. — London. Oxford University
Press. Humphrey Milford. 1929.

Les Grands Musiciens par les Maitres d'Aujourd'hui:
Vincent d'Indy: Richard Wagner et son influence sur l'Art Musical français.
Blanche Selva: Déodat de Sévérac. — Librairie Delagrave, París.

REVISTES NOVES

España Sacro Musical: Revista mensual hispano-americana, aprovada i beneïda
per l'Emm. Sr. Cardenal Primat. Direcció: D. Mas i Serracant, director musical;
Mn. Josep Noguer, director literari; el mestre de capella de Toledo, subdirector. Re¬
dacció i Administració: Llibreria Litúrgica Casulleras, Claris, 15, Barcelona.

Revista Musical Ilustrada RITMO: Publicació quinzenal. Director: Rogelio
del Villar. Administració: Calle del Reloj, 2 y 4, pral. Madrid.

ZeitschriET Eür MusikwissEnschaet. Herausgegeben von der Deutschen Mu-
sikgesellschaft. {Revista de la Ciència MusicaL Publicada per l'Associació Alemanya
de Música.) Any 12, núm. 3. — Breitkopf & Hartel, Leipzig.

Melós. Zeitschrift für Musik. Any 9, núm. 2. ^— Der Melosverlag, Mainz.
Overtones. The Monthly Publication of the Curtis Institut of Music. (Sons har¬

mònics. Publicació mensual de l'Institut Musical Curtis). Febrer, 1930. — Philadel¬
phia-Pennsylvania.

The Etude. Music Magazine. Vol. XLVIII, març 1930. — Theodore Presser Co.,
Philadelphia, Pa.
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UORFEÓ CATALA A SEVILLA I MADRID. —Havent acordat la Diputació
de Barcelona l'assistència de I'Orfeó Català a la Setmana Catalana que tindrà lloc
a Sevilla, amb motiu de l'Exposició Ibero-Americana allí actualment oberta, la nos¬
tra secció choral sortirà el dia 3 de maig, per a donar dos concerts a l'esmentada
ciutat, i, de retorn, passarà per Madrid per a efectuar-hi altres dos concerts, accep¬
tant la invitació que els han fet els intel·lectuals castellans que el mes de març passat
visitaren la nostra ciutat.

L'Orfeó Català serà de retorn a Barcelona el dia 14, segons l'itinerari ja esta¬
blert, i efectuarà el viatge d'anada i tornada en tren especial.

Acompanyarà I'OrFEó una cobla de sardanes.
La Diputació,, en pendre el referit acord, considera que, a part de la seva alta

significació artística, l'expressada excursió a Sevilla serà intèrpret de l'espiritualitat
catalana i dels sentiments de fraternitat amb aquella regió.

CENTENARI DEL ROMANTICISME.—^Les festes musicals organitzades per
la Fundació Massana per a commemorar a Barcelona el centenari del Romanticisme,
foren inaugfurades el dia primer d'abril amb una conferència pública a càrrec de Blan¬
ca Selva. Tingué lloc aquesta conferència a Casa l'Ardiaca, i les dues que seguiren,
encomanades als reputats artistes Amadeu Vives i Apel·les Mestres, varen efectuar-se
al saló de festes del Gran Teatre del Liceu.

L'organització un xic precipitada d'aquests importants actes minvà la concur¬
rència que podia interessar-se més per ells, però constituïren, ben cert, un èxit molt
viu per als conferenciants i per a la senyoreta Selva, que interpretà en cada una d'aque¬
lles sessions escollides obres per a piano dels autors més significats dintre el període
romàntic.

La falta d'espai ens priva avui de donar uH extracte de dites conferències, així
com de les successives que al saló d'actes de la Cambra de Comerç, a la Llotja, do¬
naren el mestre Lluís Millet i el guitarrista Alfred Romea. Ens proposem fer-ho en
el número vinent, per bé que la conferència del mestre Millet {Records del període
romàntic musical a Catalunya) serà publicada íntegrament en les nostres pàgines.

Altres coneguts músics parlaran encara en la tanda d'aquestes festes, com són
Baltasar Samper, Frederic Lliurat, Vicens M.® de Gibert, Francesc Pujol, Joaquim
Pena, Jaume Pahissa, Mn. Joan M.® Thomàs, Robert Gerhard i Joan Llongueres.
Ultra la cooperació de l'esmentada pianista Blanca Selva i del violinista Joan Mas-
sià, aportaran llur concurs als referits actes, que terminaran el 31 de maig, els mes¬
tres Pau Casals, Joan Lamote de Grignon i Eduard Toldrà, les cantatrius Andreua
Fornells i Concepció Callao, el tenor Germà Brünig, els pianistes Gibert-Camins i
Vallribera, el Trio de Barcelona, l'Orquestra Pau Casals i la Banda Municipal.
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DE PARIS. — En ocupar-se d'un dels darrers concerts de la Societat Musical
Independent de Paris, i a propòsit d'una estrena del talentos i ben simpàtic compo¬
sitor valencià, col·laborador d'aquesta Revista, Joaquim Rodrigo, diu el critic Geor¬
ges Daudelot:

"Però, cal parlar, per a començar, de Joaquim Rodrigo, del qual Maria Josepa
Regnard ha interpretat de manera extraordinàriament encisadora Tres cançons. Es
molt senzill, no hi ha gairebé cap acompanyament, i el cant vocalitza talment com
una melopea popular. Però, quin perfum i quin color, quina expressió I i quins rit¬
mes i quina gràcia i, en fi, quina música!... Saludem Rodrigo, gran músic de l'esde¬
venidor, i no oblidem la seva meravellosa interpretadora que aconseguí, prop de les
dotze de la nit, fer bisar una melodia. Serranilla, d'altra part absolutament superior."

Celebrem l'èxit dels dos artistes, bons amics nostres, i els endrecem la més cor¬
dial enhorabona.

— Als concerts Pasdeloup s'ha donat l'audició en concert de nombrosos frag¬
ments del Baris Godounow, de Mussorgsky, a càrrec d'artistes russos dirigits per
Cyrille Slaviansky d'Agreneff. Aquesta obra ha estat posada també al "Lyceum de
França". L'execució en tots dos llocs ha estat perfecta.

— Als mateixos concerts Pasdeloup, s'han executat també dos fragments d'Iberia,
d'Albèniz, orquestrats per Inghelbrecht, així com l'oratori ludith, d'Honegger.

ELS TRIOMFS DE JOSEP ITURBI. — Aquest gran pianista valencià acaba
de realitzar una triomfal tournée per Amèrica del Nord. Estava contractat només
per a donar 10 concerts, i s'ha vist obligat a donar-ne 43. Debutà a Filadèlfia tocant
els concerts de Mozart i de Liszt, amb acompanyament d'orquestra dirigida per
Stokowsky. Després tocà en set ciutats del Canadà. Després anà a Boston, Cincinati,
Chicago, Nova York. En aquesta última ciutat donà el seu primer concert amb
l'orquestra dirigida per Mengelberg, aixi com abans havia tocat a Boston amb l'or¬
questra dirigida per Koussevitzky. Al segon concert donat al "Carnegie Hall", de
Nova York, s'esgotaren totes les localitats. Algunes d'aquestes havien estat pagades
a 18 dòlars, essent així que el preu oficial era de 3 dòlars.

Durant l'estada d'Iturbi a Nova York, la muller del violinista Kochansky, orga¬
nitzà una sessió privada en honor d'ell. Heifetz hi tocà el violí, acompanyat al piano
pel seu col·lega Kreisler. Després acompanyaren a Kreisler, l'Iturbi i Heifetz. Segui¬
dament cantà Lucrècia Bori, acompanyada per Iturbi. I per fi tocaren Tribaud i
Cortot.

Darrerament Iturbi ha tocat a París i a Roterdam. És sol·licitat també del Japó
i de Rússia.

— La primera representació de La me d"Oreste, de M. E. Krenek, al teatre de
Leipzig, ha obtingut també un gran èxit. Heus aquí un fragment de la crítica que
en fa Emmanuel Garry, corresponsal de Le Courrier musical; "La forta personalitat
del jove compoistor ens ha donat els tipus d'Elektra i de Klytemnestre, que viuen
prodigiosament. L'obra novella de Krenek, és una gran òpera. Està construïda amb
harmonia moderna, mes redueix a la quantitat estrictament necessària les dissonàn¬
cies." "La interpretació d'aquesta creació fou magistral sota la diiecció de M. Bre-
cher. Els chors, els quals foren treballats per M. Neuger, són superbs." "La direcció
escènica de M. Brugman, sempre fosa amb l'acció, és meravellosa."
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Mario Sammarco. — El 25 de gener passat morí a Milà el celebrat baríton
Sammarco, que el nostre públic havia aplaudit sovint al Liceu. S'havia distingit d'una
manera especial en les òperes Rigoletto i Tosca. La seva veu càlida i pastosa, el seu
joc escènic sempre distingit, la seva escola immillorable, li valgueren, doncs, èxits
molt assenyalats. A les ciutats principals d'Itàlia i també a Londres fou festejat
igualment.

Sammarco nasqué a Palermo l'any 1868. Havia debutat al teatre Dal Verme, de
Milà, en 1885, i es retirà definitivament de l'escena, fa deu anys, per a dedicar-se a
l'ensenyament del cant.

Emmy Destinn. — Aquesta eminent cantatriu; famosa a l'estranger, que acaba
de morir, havia cantat als principals teatres d'òpera de Berlín, Londres, París, Nova
York, etc. Nascuda a Praga l'any 1878, el seu nom vertader era el d'Emma Kjttl,
però adoptà en la seva carrera artística l'expressat nom que era el de la seva profes¬
sora Lòwe Destinn. Havia debutat a l'Opera de Berlín en 1898, i cantà més tard a
Bayreuth el Vaixell fantasma (Senta) i a París la Salomé, de R. Strauss.

Figurà en el quadro escènic de l'Opera de Berlín fins l'any 1918, que s'instal·là
definitivament a Praga.

Cosima Wagner. — Ha mort, a Bayreuth, la vídua de Ricard Wagner, l'estat
delicadíssim de la qual i la seva edad avançada havien fet ja escampar, fa alguns
anys, la falsa nova de la seva defunció. Era filla, com ja és sabut, de Franz Liszt i de
la comtesa d'Agoult. Nascuda a Bellagio l'any 1837, fou batejada amb el nom de
Cosima en recordança del llac de Como, prop del qual havia nascut. Va educar-se a
Paris, talment com la seva germana Blandina. L'any 1857 es casà amb Hans de Bülow,
el celebrat pianista i director d'orquestra que havia estat deixeble de Schumann í de
Liszt, però divorciada d'ell, més tard, Cosima es maridà amb Ricard Wagner, del
qual fou sempre, ultra una fidel companya, una intel·ligent col·laboradora. En morir
l'autor de la Tetralogia, Cosima Wagner dirigí els festivals de Bayreuth. "Wahn-
fried" fou durant llargs anys un fogar artístic ple de vida i d'interès. I la companya
del gran mestre fou sempre l'ànima, podria dir-se, del susdit fogar.

Amb Cosima Wagner desapareix, certament, una de les darreres personalitats
evocadores del romanticisme.

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA PREVIA CENSURA
ATENES A. G. Carrer de Provença, 157 - Telèfon 73372 - BARCELONA
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OBRES I TREBALLS DE JOAOIIIM NIN
Editats o en dipòsit a les Editions MAX ESCHIG

48, Rue de Rome, Paris - 8®

VINT CANTS POPULARS ESPANYOLS, cstiliteats (cant i piano) i precedits d'un
estudi sobre el cant popular espanyol.

SETZE SONATES ANTIGUES D'AUTORS ESPANYOLS, recollides, revisades,
digitades i precedides d'un estudi sobre els clàssics espanyols del piano.

DISSET SONATES I PECES ANTIGUES D'AUTORS ESPANYOLS, recolli¬
des, revisades, digitades i precedides d'un estudi històric i analític.

SET CANTS LÍRICS ANTICS ESPANYOLS, lliurement harmonitzats i prece¬dits "d'un estudi sobre els clàssics espanyols del cant (cant i piano).
SET CANÇONS PICARESQUES ESPANYOLES ANTIGUES, lliurement harmo¬

nitzades i precedides d'un estudi sobre els clàssics espanyols del cant (cant i piano).
DANSA IBÈRICA, per a piano.
QUATRE CANTS D'ESPANYA, per a violí i piano, en coílaboradó amb Paul

Kochanski.

QUATRE CANTS D'ESPANYA, per a violoncel i piano.
AL JARDÍ DE LINDARAJA, diàleg per a piano i violí.
QUATRE CANTS POPULARS ESPANYOLS, per a quatre veus de dona i piano.
CADENA DE VALSOS (evocació romàntica), per a piano.
CANT ELEGÍAC, vocalís (edició Leduc).
SUITE ESPANYOLA, per a violi i piano, en quatre parts.
CINC COMENTARIS, per a violí i piano.
MISSATGE A CLAUDE DEBUSSY (croquis simfònic), per a piano.
RAPSÒDIA IBÈRICA, per a piano i violí (en curs d'edició).

Trçballs de crítica i d'història musicals:
PouR l'Art, volum de 64 pàgines en ió" (edició Ervann).
Pro Arte, versió espanyola de l'obra anterior (Otto Lange, editor).
In the Service oe Art A plea for simplicity in music. Versió anglesa de l'obra

anterior, per Mrs. Fraiiz Liebich (W. Reeves, editor, Londres).
Im Dienste der Kunst, versió alemanya de la mateixa obra per Albert Schweitzer.

(Tiratge a part de Sígnale die musikalische Welt, Berlín.)
Per l'Art, versió catalana, publicada en Revista Musical Catalana.
IdéEs et CommEntaires, un volum de 240 pàgines en 8" (Fischbacher, editor. París).
Ideas y Comentarios, versió espanyola de l'obra precedent, publicada per la Revista

Musical de Bilbao. Esgotada.
Las tras grandes Escuelas, conferències donades a la Societat Filharmònica de Bil¬

bao. Esgotades.
Le Luth èspagnol: Un capítol de la història de la música a Espanya. Edicions del

Ccurrier Musical.



La Reina empordanesa, per Josep M." Roca.
La Reina Maria, muller del Magnànim, per Ferran Soldevila.
La Reina Elionor de Sicília, per la Dra. Ulla Deibel.

Un volum de 480 pàgines en paper de fil de íabri- i;
cació especial. 40 pessetes. ii

RECENTÍSSIMA PUBLICACIÓ

DE LA

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ RABELL I CIBILS

VDA. ROMAGUERA

SOBIRANES DE
CATAEUNYA
Recull de monografies històriques publicades sota la
direcció de la R. Acadèmia de B. L. de Barcelona

Obres del Mestre Lluís Millet
De la Cançó Popular Catalana l'50 ptes.
Pel nostre Ideal 5'00 »
El Cant Popular religiós . 2'00 »
Sauta Cecília 0'50 »

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

A la mateixa Administració.



 



Les grans creacions de l'excels
ORFE ò CATALÀ

ffissa Solemai» (Beéthoven)
La Mare de DM — de Doa Gàllardó r-^ Cànç^^^ de Nadal
La mort dé TMcolà }^ Les fül^^ de ta Senyera.
L'Emigrant—^ Les flors de maig ~r- La sardana de les mongps

El cant dels nMlls^ R
Dos Ghòràls de la Passió segons Sant Mateu, de Bàcfc
Jò sóc yúv rrterevdd -^ Si Unng de^^^^^V

Recentméiü s han publicat
El noi de la mafe Caligcmeruni -- O m^aghum

Credo de la Missa del Papa Marcel (Palestrina)
les podeu fruir a casa vostra ánib éls supréux^
discos elèctrics de la iucompàràble utàrcà

^La Voz de su Amo--
Impressióia obtingiidea ea el Palav de la Músicà Catalans


