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Resposta al
senyor Gàlrez Bellido

Agraeixo a l'amic Gàlvez les frases ama¬
bles que em dedica, i passo tot seguit al punt
<jue es debat entre nosaltres.

Precisament el que he dit en aquell article
no donava gran marge a la controvèrsia.

No avançava cap opinió, em limitava a cons¬
tatar fets.

Aquest divorci entre els interpretadors ca¬
talans i la música moderna existeix, veritat?
En això estem d'acord. (Si algú té dubtes, re¬
passi els programes dels nostres artistes, assa¬
benti's de les opinions que tenen sobre la mú¬
sica, llegeixi les crítiques publicades en la nos¬
tra premsa.)

Davant el fet, jo havia de triar entre dues
explicacions: o bé els interpretadors estan ta-
rats d'incapacitat, o bé llur formació artistica
és deficient. Vaig escollir la segona, que em
semblà ésser la veritable.

Però el senyor Gàlvez em proporciona una
tercera explicació, segons la qual la limitació
de gust dels interpretadors esdevindria norma
de les possibilitats evolutives de la música.

Com ja ho vaig deixar entreveure en algun
passatge del meu article, si la ideologia del se¬
gle dinovè hagués romàs inamovible fins avui,
encara ho podríem admetre.

La música no és cap fenomen isolat, molt al

contrari; més encara que les altres arts, rep la
influència d'aquelles idees motrius que donen
al periode més o menys llarg de temps que
anomenem època, la seva fesomia particular.

I si avui ens acarem amb la vida i amb els
seus problemes espirituals i d'ordre pràctic
amb unes idees diferents de les d'un altre

temps, hem de reconèixer que la música n'ha
seguit pas a pas la transició.

No hi fa res que l'interpretador sigui direc¬
tor d'orquestra o simplement instrumentista;
si artísticament ha viscut al marge d'aquesta
evolució, es troba incapacitat de comprendre-
la i de jutjar-la.

He de recomanar al senyor Gàlvez que aban¬
doni d'un cop el clixé de la música cerebral.

Abandoni'l perquè és inservible.
Si cal un cos per a contenir una ànima, l'es¬

tudi anatòmic no ens serà pas necessari per a
percebre-la.

Si m'ha llegit suficientment, s'haurà adonat
que, més que un temperament completament
lliurat a l'especulació intel·lectual, sóc un tem¬
perament sensible.

És a dir, que tota obra musical, com literària
o plàstica, abans de tot, ha de colpir-me, de
fer-me sentir, de fer-me vibrar, digui-ho com
vulgui.
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L'obra que em plau m'incita a explicar-me'n
els motius per transmetre'ls als altres. I si
l'obra em deixa indiferent, i fins si em fa un
efecte penós, aleshores la consciència m'im¬
posa el deure d'explicar-me les causes de la
meva inconformitat.

Ja veu, Gàlvez, que la meva disposició da¬
vant les obres no és gaire diferent a la del pú¬
blic profà. Però hi ha una diferència capital
entre ell i jo.

Mentre el púhlic profà i els professionals
suportaven les conseqüències d'un conserva¬
dorisme musical a ultrança que ha acabat per
arruïnar llurs facultats d'assimilació, jo, en
canvi, per unes circumstàncies especials (són
completament normals, però atesa la anorma¬
litat de la nostra vida artística, he de qualifi-
car-les d'especials), he mantingut aquesta fa¬
cultat d'assimilació sempre activa i en un
constant enriquiment.

Amh tota mena de coaccions s'intenta detu¬
rar aquell que vol salvar-se, i salvar d'altres si
pot, d'aquest suïcida col·lectiu per asfixia. Tots
coneixem el sempitern: "Són uns equivocats".

Precisament la història de la música, l'han
feta els "equivocats"! Si no fossin ells, crec
que no hauria passat enllà dels primers bal¬
buceigs.

"No ha d'estranyar-se la senyoreta Carra-
talà..." (No m'estranya res, amic Gàlvez, de
temps que comprenc massa coses per a estra-
nyar-me'n) "que certes composicións d'au¬
tors nostres prou coneguts, no gaudeixin de la
mateixa estimació que altres obres llurs". El
que em dol és que no siguin les obres més
fortes i originals d'aquests autors les que pre¬
valguin en el gust del públic.

Segueixo copiant: "Ni és oportú retreure
que per comprendre En Pahissa, En Mom-
pou, i En Gerhard, hom hagi d'arribar a supe¬
rar els coneixements de les obres dels compo¬
sitors capdavanters de les escoles en boga". No
és oportú? I per què? Si el primer salta pel da¬
munt de totes les escoles i es crea un sistema
diferent dels altres músics contemporanis. Si
el segon va enllà de la pura influència debus-
systa i assoleix dintre l'impressionisme una
personalitat inconfusible. Si el tercer, afiliat a
l'escola de Schcemberg, ens revelen les seves
obres unes qualitats personals que no troba¬
ríem en les del mestre vienès. Si tots tres, en

fi, es troben situats més endavant de les escoles
en boga, em sembla molt raonat que per co¬
nèixer-los bé hom hagi de superar els coneixe¬
ments de les obres dels compositors capdavan¬

ters d'aquelles escoles. En una paraula, vull
dir que no n'hi ha prou de conèixer les escoles
estrangeres més en boga, cal fer un estudi de
l'obra de cada un d'aquests tres compositors.

Això em sembla oportú de dir-ho i fins de
repetir-ho.

Quant als Conservatoris, si el senyor Gàl¬
vez els coneix, jo també; el retratet que n'he
fet és, com pot veure, d'après nature. Passo
per alt el sentit irònic del final d'aquest pa¬
ràgraf, perquè em sembla que ho corregeix él
que abans he dit a propòsit de la comprensió
de les obres, no solament dels "alludits se¬

nyors", sinó d'altres autors tan desconeguts a
casa nostra com aquests.

El que no puc admetre de cap manera és
l'ordre de valors que m'oposa el senyor Gàl¬
vez.

Sé el que és l'eclecticisme, però mai fent-hi
alternar Wagner i En Padilla.

Crec que el senyor Gàlvez sofreix una con¬
fusió, com són molts els qui la sofreixen, tant
si són professionals com simples aficionats,^
S'obliden que la música excita, de primer, els
sentits; després, els sentiments, i que només
superant-los s'arriba a l'expressió més eleva¬
da de la música; no és que en aquesta no par¬
ticipin també els sentits i els sentiments, però
tan sols com a vehicles humans per a atènyer
unes revelacions que pertanyen als purs domi¬
nis de l'esperit. Per aquesta raó, Beethoven
digué de la música, que era superior a la sa¬
viesa i a la filosofia.

Per això existeix aquell eclecticisme que ad¬
met des de Victòria fins a Schcemberg, passant
per tots els grans clàssics i romàntics, post-
romàntics i moderns, els noms dels quals ens
sabem de memòria, però mai en aquest ordre
de valor no pot introduir-se un Offenbach, un
Massé, un Leo Fall, un autor d'operetes ame¬
ricanes, un Guerrero, un Padilla.

La persona que comprèn i estima Wagner
està més a la vora de comprendre i estimar
Schcemberg que no de fruir amb la música
d'En Padilla.

De les regions nobles i pures no es davalla
mai a les regions tèrboles i instintives, ni al
sentimentalisme. Tot i que un conjunt de sons,
combinats amb ritme de pas-doble, de vals, de
blue, o de tango, ens mogui, ens agiti, àdhuc
ens faci plorar, no fem sinó percebre la part
més grossera de la música. La persona d'espe¬
rit més selecte pot trohar-se en determinades
circumstàncies en el mateix cas que el simple
aficionat, però com en altres manifestacions



VIBRACIONS Pàgina 3

de la natura humana, es dóna perfectament
compte de la inhibició de les seves facultats
més nobles.

Les jerarquies de l'esperit són inviolables.
He de confessar que el paràgraf que segueix

al que acabo de comentar m'ba deixat perple¬
xa. ¿On haurà vist el senyor Gàlvez que jo hagi
defensat un sol home i una sola escola? Supo¬
sant que uo estigués al corrent del que be fet
i be escrit durant uns quants anys, amb el meu
darrer article en tenia prou per a convèncer-
se del contrari. Com a interpretadora, be donat
a conèixer les obres dels nostres compositors
fos quin fos llur estil. Com a crític, be defen¬
sat dins la música moderna compositors de
temperament oposat, sistemes que tenen un
molt feble punt comú, fins i tot procediments
d'escriptura musical perfectament antagònics.
I estic disposada a defensar-ne d'altres, sem¬
pre que en les obres bulli la "guspira divina"
segons la bella expressió beethoveniana. Un
incondicional de l'una o l'altra escola, de l'un
o l'altre autor, trobarà que "adoro massa
déus", però mentre tot segueixi igual en el nos¬
tre petit món de la música; que per deu com¬
positors bi hagi un únic interpretador i que un
sol crític s'ocupi de la música moderna, autòc¬
tona i estrangera, no em puc moure del terreny
purament objectiu. Sempre serà més difícil de
parlar dels compositors autòctons que dels es¬
trangers. Cada país té nombrosos comentaris¬

tes que se n'ocupen, i dels nostres no en sabem
esbossar ni les línies més elementals.

Però ¿potser el senyor Gàlvez no es refereix
a la meva labor de crític i d'interpretador, ans
a una afirmació rotunda de la valor d'un dels
nostres compositors damunt els altres, que
vaig fer en un article publicat en el n.° 3 d'a¬
questa revista?

És això? Perdoni'm si m'erro.
Doncs, amic Gàlvez, si opina que el crític

que bo diu no té raó, prengui l'obra total d'a¬
quest compositor, sospesi'n les qualitats, com¬
pari-la amb l'obra dels altres compositors, i
dedueixi, simplement. En l'esmentat article ja
es demanava que el qui no estigués d'acord
procedís d'aquesta manera.

Jo, en tant que crític, no puc donar per bona
la raó que es desprèn d'algun passatge del
seu article, segons el qual li agraden unes
obres i que d'altres li desagraden o no li agra¬
den tant. A mi, subjectivament em passa el
mateix. Ara, que les obres que jo prefereixo
d'aquest compositor no seran precisament les
que preferirà el senyor Gàlvez.

¿I no troba, amic Gàlvez, que el fet que una
obra sigui prou vasta i valuosa perquè dos
criteris oposats i d'alguna categoria arribin a
apreciar-la favorablement, ja significa alguna
cosa?

Maria CARRATALÀ
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£1 patriotisme en ia músiea
L'atzar ba fet que hagi vingut a residir per

una temporada a París, i així mateix, que tin¬
gui ocasió, tot vivint-lo de veure què és
l'ambient musical d'aquesta gran ciutat. D'a¬
quest ambient musical de París penso parlar-
ne més endavant des d'aquestes mateixes pla¬
nes; avui em limitaré a dir-vos quelcom sobre
el patriotisme en la música, comparant, de pas,
el patriotisme dels francesos per la seva mú¬
sica i el de Catalunya; i en dir de Catalunya,
no emprem el mot de cara al Pla de la Reque¬
ria : la sardaneta i la cançoneta, per a nosaltres
fa molt de temps que són coses que no comp-
-ten.

Els francesos senten una veritable passió
per la seva música í els seus músics; primer
són ells, després ells, i més endavant... si que¬
da lloc, bi caben els autors estrangers que te¬
nen un nom fet. A París no trobareu cap or¬
questra, teatre líric, concertistes, etc., que no
dediquin la major i millor part de llurs pro¬
grames a la música francesa; agafeu un pro¬
grama a l'atzar i sempre bi trobareu una majo¬
ria d'autors nacionals, des dels que ja en po¬
dem dir consagrats fins a arribar a les valors
més noves, que cada dia en surten.

És innegable que els francesos ban fet es¬
cola en l'art d'escriure música—no és el mo-
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ment opürtú d'entrar en detalls sobre aques¬
ta escola—, ajudats per unes fortes subven¬
cions a les societats de concerts, orquestres,
teatres, etc.; però també per un patriotisme,
potser exagerat, per part del públic, que fa que
moltes obres, a vegades d'una valor relativa,
es donin en mig d'un entusiasme quasi gene¬
ral, i que alguns estrangers residents a Paris
d'una valor i un nom reconeguts, es vegin ter¬
riblement discutits i combatuts. Ara que, quan
són unes valors universals, fan com a tot ar¬

reu, llavors també s'hi encanten. El cas Wagner
es repeteix constantment.

Aquest patriotisme exaltat, aquest amor exa¬
gerat a les coses de casa, sense voler em re¬
corda la indiferència que hi ha a Catalunya
per la música nostra; les orquestres no s'ex¬
cedeixen a posar noms d'autors catalans en
els programes; l'únic teatre liric que tenim,
tampoc; els concertistes, menys, etc.; i no po¬
deu agafar un programa d'orquestra que no hi
hagi una simfonia (almenys) de Beethoven;
no trobareu una temporada d'òpera sense les
seves tres Traviates i altres tants Rigolettos, i
el concertista A o B no pot passar sense fer-vos
sentir, posem per cas, el minuet de Bocherinni.

El noms dels autors nostres no sonen enlloc;
quan sonen, són sempre els mateixos, i com

un favor especial els sentiu un redoli qualse¬
vol o una sardaneta, com si tota llur produc¬
ció consistis en això i com si no sortis gent
nova.

Naturalment que a Catalunya encara no hi
hem fet escola—a aquest pas mai no en fa¬
rem—; però tenim ja unes valors ben estima¬
bles i que fan quedar dignament a la nostra
música.

Nosaltres voldríem que el públic que no vol
sentir música nostra perquè ja sap que no li
agradará, s'esforci a fer comparances amb la
música i els públics d'alstres països, així ma¬
teix també els que curen d'organitzar concerts,
corporacions oficials, o qui sigui, es preocupés
de subvencionar decorosament les principals
entitats musicals i empreses, però obligant-los
a donar a conèixer la música nacional. I lla¬
vors, sense aquest patriotisme apassionat dels
francesos, i sense el nostre—tan de senyor Es¬
teve—, faríem factibles tots aquells somnis,
intents, etc., que cada dia, i isoladament, es
produeixen en la nostra vida musical, i per
damunt de tot tindríem una música que faria
escola.

Joan BERNET I SALA

Paris, gener 1930.
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RECORDS
El renom del Conservatori de Música de

Brussel·les, en altre temps era estès pertot
arreu i atreia una infinitat de deixebles exòtics
que venien a seguir els cursos dels virtuosos
famosos, els quals exercien el professorat en
aquest establiment.

Hi havia aquelles miss de rostre pàl·lid, amb
els cabells curts de lli; s'hi trobaven també
xicots de faccions bronzejades, el cap cobert
amb un capell grandiós, sota el qual sortia una
cabellera samsoniana. En els passadissos del
Conservatori hi ressonaven tots els idiomes de
la terra.

Molts d'aquests deixebles vivien d'una ma¬
nera molt excèntrica, a la bona de Déu, com
se sol dir. Tots ells tenien talent i entreveien
ja l'aurèola de la glòria dintre l'avenir.

Un d'ells, violinista, sorprenia per l'empen¬

ta de la seva execució i per la violència del
seu caràcter. En cinc minuts passava del més
salvatge arravatament, al més extàtic embada-
liment. Un literat veia en aquest jove virtuós,
l'encarnació d'un concert romàntic, un concert
"ruisselant d'inouïsme", com digué Berlioz.

El nostre artista, el qual vivia d'una petita
pensió que la reina del seu país li havia ator¬
gat, es llançà també a la composició. Es posà
a treballar en una ópera fantàstica, la qual
fou anunciada com la cosa més extraordinà¬
ria que hom hagi produït. L'obertura sola du¬
rava dues hores. Una escena de nit tempestuo¬
sa en un cementiri, requeria la futesa de 30
trombons. Per tal de poder escriure la instru¬
mentació prodiogiosament farcida del seu dra¬
ma, el compositor tingué necessitat d'enganxar
una damunt de l'altra dues pàgines de 40 pen-
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tagrames, de les quals en va utilitzar uns
quants milers. Amb el ben entès que cada una
de les fulles dobles representava una sola pà-
;gina de l'orquestració, i encara a cada penta¬
grama hi havia escrits almenys dos instru¬
ments. Fou necessari que un operari construís
un faristol especial per a aguantar aquesta par¬
titura verament gegantina. EI nostre perso¬
natge, amb un moviment terrible d'ulls, digué
al seu copista; "Si trobo una sola falta de cò¬
pia, em mataré". EI copista, espantat, renun¬
cià a fer un treball que podia produir una tal
catàstrofe.

Gap director de teatre no s'atrevi a repre¬
sentar aquest drama. Sembla que l'autor els
amenaçava també amb suïcidar-se en el cas
que es produís la més petita equivocació.

EI compositor havia adoptat una manera
originalissima de treballar. Despullat, com un
cuc, s'ajeia a terra bocaterrosa, damunt les
fulles de la seva partitura, escampades per ter¬
ra, i les anava canviant de lloc, adés ací, adés
allà: "És per tal de poder veure'n i fruir-ne
el conjunt", deia ell.

Quan es trobava en plena febre creadora,
era absolutament necessari que en els allotja¬
ments veïns regnés un silenci profund. Un
dia un "pianista" italià es posà a "triturar"
Verdi, sota les finestres del jove mestre. El
nostre home d'una revolada tirà al nòmada
un grapat de lluïsos—tot el trimestre de la
pensió reial que acabava de cobrar—, amb l'or¬
dre de marxar immediatament a passejar la
"Traviata" en altres llocs: "si no, em mataré".

Aconseguits els diplomes amb un mestrat¬
ge brillant, el virtuós de les melenes se'n tor¬
na tra los mantes, al seu país natal. Hom ha
sentit parlar d'ell de tant en tant, i contrària¬
ment al que es podia preveure, amb un des¬
cens gradual.

Ha mort sense cap classe d'ostentació. ¿Qui
recorda encara l'artista, exceptuant uns quants
antics condeixebles ? On ha anat a parar el
manuscrit d'aquell drama fantàstic? És potser
sota la mateixa llosa on dorm oblidat aquest
músic que potser era un geni?

Paul GILSON

EIVS PL·AU D'ASSEXYAL·AR

JAUME PAHISSA

...Els amples ideals que orienten la música
de Pahissa i la seva densa humanitat, enforti¬
da encara amb una sòlida tècnica de la cons¬

trucció. A canvi de la gràcia, la ironia, el refi¬
nament harmònic i la deliciosa superficialitat
aparent de la música moderna francesa, Pahis¬
sa ens dóna un art transcendent, d'intensa for¬
ça tràgica. És en l'expressió de neguits i tur¬
ments, en estats de dolorosa exaltació més ce¬
rebral que sensible, quan la seva música ar¬
riba a aconseguir accents més aguts i originals.
Cal sentir certs fragments de les seves òperes,
de la Simfonieta i la Suite Intertonal, i conèi¬
xer Humanal camí i El recocord (veritables He¬
der i no una simple cançó), per apreciar la po¬
tència humana i musical de què és capaç.

Ens interessa remarcar també aquestes qua¬
litats de la seva música en un altre aspecte:

el de la situació especialíssima que ocupa en¬
tre la catalana i l'estrangera. Pahissa ha se¬
guit dretament com a únic cami progressiu el
marcat per l'evolució musical germànica que
arrenca de Bach i arriba a Wagner, sense cap
més coincidència amb el moviment estranger
que la llibertat harmònica.

Mentrestant, la música post-wagneriana
donava un gran tomb, atreta successivament
per l'impressionosme, l'orientalisme, els rit¬
mes i melodies dels negres i la reacció anti-
sentimental de després de la guerra que l'ha
orientada vers l'intranscendentalisme i la de¬

puració expressiva i estructural. Durant tot
aquest període la música de Pahissa queda¬
va desplaçada de l'estrangera, perquè no esti¬
gué influïda pels canvis de sensibilitat, men¬
tre, en el limitat ambient musical català, sob-
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tava per l'audàcia i roriginalitat. Ara, sense
haver canviat fonamentalment, sembla més
actual i viva, i és que potser la miisica euro¬
pea va adquirint fons i cohesió.

Però, qualsevol que siguin les pròximes
orientacions de la música, l'amplificació de
recursos sonors en el camp de la sensació i
l'humorisme i la gran riquesa, suhtilització i

depuració dels mitjans expressius, són difí¬
cils i precioses adquisicions de les quals ja no
es pot prescindir.

Si les dues tendències incompletes s'har¬
monitzen, s'hauran eixamplat notablement els
limits expressius de la música.

J. H.
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CONCERTS

CORCERTS PAULET

La senyora Paulet, acompanyada al piano
per En Climent Lozano, ens féu sentir un
programa de cançons quasi exclusivament
d'autors catalans. Si bé les obres escollides
no eren totes d'una excel·lent qualitat, és alta¬
ment lloable l'interès que demostra aquesta
notable cantatriu pels nostres autors.

A la segona part, el violoncel·lista Gabriel
Rodó, acompanyat molt discretament per
Elena Bagolini, entre altres obres d'una escas-
sisima vàlua, interpretà 1'"Andante" del Con¬
cert d'En Morera, obra que guanya a cada
nova audició. En Rodó executà perfectament
aquest "Andante'- i també les altres obres
del programa; però, què esperen els nostres
violoncel·listes per arreconar definitivament
tots els Allegros apassionats. Intermezzos i al¬
tres obres similars?

J. F.

M. A. OLIVARES—MARIA INFIESTA

Aquests dos artistes se'ns presentaren amb
un programa molt dens i de bon gust.

La novetat d'aquest concert eren les can¬
çons d'Olivares, de V. Forte i de C. López-Bu-
cbardo. De les tres cançons d'Olivares prefe¬
rim "La lune blancbe", molt ben sentida. "Vi-
dita", de V. Forte, dintre l'estil popular ar¬
genti, és ben interessant.

"Vidala", "Canción del carretero" i "Ju-
jeña", de C. López Bucbardo. D'aquestes tres
cançons indubtablement la millor és "Vida¬

la", per la seva bella melodia. Les altres dues
tenen molt poc interès.

El senyor Olivares, que ja recordàvem per
la seva col·laboració en l'execució de la "Pas¬
sió", de Bach, interpretà acuradament aquest
programa compost per obres de Bach, Mo¬
zart, Schubert, Schumann, Frank, Fauré, Du-
parc, Gretcbaninow i Straus, a més dels autors
argentins, dels quals ja havem fet esment.

La senyora Maria Infiesta féu gala d'una
tècnica perfecta i donà a cada obra la seva
justa interpretació.

J. F.

JERONI PORTAVELLA
J. GIBERT CAMINS

Cal felicitar abans que tots els Concerts ín¬
tims per aquest concert, ja que el programa
donat pel tenor Portavella i el pianista Gibert
Camins fou interessant de cap a cap.

Arné, Schubert, Brahms, i Beethoven, va¬
ren ésser els autors que emplenaven la pri¬
mera part. A la segona, molt interessant, una
bona tria d'obres de Gibert Camins, Samper,
Blancafort, Monpou i Toldrà, i s'hagué de
bisar la deliciosa cançó de Blancafort "Els
reis".

Acabà aquesta sessió amb Millet, Subiracs,
Morera, Cumellas Ribó, Pujol i Vives. Va re-
petir-se "El que et diria", d'En Morera; una
petita obra que hom no es cansà mai de sen¬
tir.

El tenor Portavella, que posseeix una veu
molt ben timbrada i que indubtablement en-
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cara pot millorar, va cantar molt justament
aquest interessant programa.

El pianista senyor Gibert Camins complí
perfectament la seva important missió.

J. F.

GERMAINE A. DE PENA, violi
MERCÈ STROBEL, cantatriu
MONTSERRAT CAMPMANY, piano

Organitzat per la Residència d'Estudiants
de Catalunya tingué lloc, a la Sala Mozart, un
selecte concert a càrrec dels noms més amunt
esmentats.

La senyoreta Strobel ens féu sentir una
bella tria de lieder originals de Granados,
Toldrà, Turina, Wagner, Brahms, Schumann,
Lekeu, Rimsky-Korsakoff, Campmany i We¬
ber.

Ha estat un goig per a nosaltres sentir
la senyoreta Strobel, de la qual, arran de la
seva col·laboració en els concerts Villa-Lobos,
de l'Exposició, teníem les millors referències.
La senyoreta Strobel, en aquest concert s'ha
guanyat, ben merescudament per cert, una fa¬
ma en la interpretació d'aquest gènere tan di¬
fícil anomenat lieder. De les composicions que
interpretà, les que més ens agradaren foren
^'Sur une tombe", de Lekeu, i "Aimant la ro¬
se...", de R. Korsakoff. A remarcar també
^'Tonada" i "Petit rondell", de M. Campmany,
de les quals preferim la segona a la primera.

En la segona part del programa la senyora
Germaine A. de Pena ens féu sentir "Sonata",
de F. M. Veracini; "Prière", de Boèllmann, i
"Humoresque", de Dvorak.

Un amic nostre ens féu observar, molt encer¬

tadament, com la Sonata de Veracini guanya¬
va en elegància les altres dues composicions
executades per la senyora Germaine A. de Pe¬
na, la qual, per la seva tasca depurada, escol¬
tà força aplaudiments, que foren compartits
per les seves dues companyes.

El públic ovacionà també afectuosament
la senyoreta Montserrat Campmany en la se¬
va doble personalitat de compositora i de pia¬
nista acompanyant.

J. F.

MAGDA ARECES, soprano
LUIGI DE SILVA, baríton
CLIMENT LOZANO, pianista

A base d'unes quantes romances d'òpera,
d'uns cuplets, d'uns fragments de sarsueles,
i per acabar d'adobar-ho, amb alguna d'aques¬
tes cançons tan vils i canallesques que ens im¬
porten de l'Amèrica del Sud els qui "tiren"
per "divos", els senyors abans esmentats do¬
naren un concert a la Sala Mozart, al qual
hi assistí una migradíssima concurrència de
veïnatge.

A remarcar "Ohé! Mamma!", de Patrose-
molo, cantat per L. de Silva amb uns porta-
ments i un mal gust que enternien.

Magda Areces interpretà, fora de programa,
"Brindis", de Pérez Moia, composició que feia
"pendant" amb el programa executat.

Quanta de gent hi ha per aquests móns de
Déu, que no contents de perdre el temps, es
complauen a fer-lo perdre al proïsme!

J. A.

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA

L'Associació de Música "da Camera" con¬

fià el cinquè concert d'aquest curs al presti¬
giós "Quatour Belge à Clavier", de Brussel·les,
format per Marcel Maas (piano), Georges Li-
koudi (violi), Charles Foidart (viola) i Joseph
Wetzel s (viloncel).

El "Quartet" en sol menor de Mozart om¬

plia la primera part. Seguia "Suite-Divertis¬
sement", important ohra del compositor po¬
lonès Tausman, dedicada al "Quatoür Belge"
i que a Barcelona escoltàvem per primera
vegada.

Aquesta ohra, escrita en sis curtes parts, i
quasi sempre sobre temes de caient popular,
es fa remarcar per una línia melòdica noble
en quasi tots els seus temps; no obstant, les
sis parts de què consta aquesta "suite" són
ben desiguals. El primer temps, junt amb el
"Nocturn", són els més interessants, tant pels
seus temes com per la desimboltura harmò¬
nica amb què estan tractats. La brevetat de
"Sarabanda" i "Melodia" fa que s'escoltin
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amb gust; no així "Scherzino" i "Final", que,
sobretot el primer, trobem d'una absoluta
manca de bon gust.

Aquesta "suite", que en el seu primer temps
fa esperançar una obra sincera i plena d'au¬
dàcies harmòniques, té molts moments, i al¬
gun temps sencer, d'una ingenuïtat atuïdora.

Acabà aquest concert amb el "Quartet" en
"mi bemoll", de Schumann.

Els artistes que formen el "Quartet Belge
à Clavier" excel·liren en l'execució de l'obra de
Tausman, que digueren amb gran seguretat i
entusiasme. No podem dir el mateix de la in¬
terpretació del "Quartet" de Schumann, que
va eixir completament grisa i sense vida, cosa
imperdonable a un conjunt instrumental
d'una certa categoria.

J. F.

PALAU DE LES ARTS DECORATIVES
DE L'EXPOSICIO DE BARCELONA

Música pro Amore Artís
Direcció: Onia Farga

Sota el titol de "Música pro Amore Artis"
actua, fa molt de temps, a la nostra ciutat,
un conjunt instrumental sota la direcció de
la senyora Onia Farga. Aquesta agrupació,
amb col·laboració de les senyoretes Maria
Amat, cantatriu; Maria Benet, violinista, i
J. M. Vinyes, violoncel·lista, donà un concert
en l'hall del Palau de les Arts Decoratives.

No sabem flns a quan esperen donar-se per
convençuts els senyors que organitzen con¬
certs en els palaus de l'Exposició, que sense
un minimum de condiciòns d'acústica i con¬

fort no és possible d'executar concerts i que
la gent els escolti. En el local en el qual se ce¬
lebrà el concert de què ara ens ocupem, és im¬
possible d'organitzar-hi cap sessió musical;
no reuneix per a aquest fl cap condició. Aixi ho
entengueren els elements de "Música pro Amo¬
re Artis", els quals, segons rumors, sol·licita¬
ren dels organitzadors el permís, sense acon¬
seguir-lo, de retirar-se un cop finida la prime¬
ra part. Calia veure'ls actuar embolicats en
abrics i bufandes.

En tals condicions és impossible qeu ells
tinguessin ganes de fer música, ni el públic
d'escoltar-la.

Molt interessant la sessió de l'obertura

d'"Egmont", de Beethoven, i els tres frag-

ménts de Haendel, Scarlitti i Glück, per a
orquestra i una veu. La senyoreta Maria Amat
interpretà curosament els "solos".

Ja no ens semblà tan depurada la versió
que ens donaren del "Concerto grosso", de
Haendel. A causa de la poca seguretat, de les
vacilacions, l'orquestra quedà desequilibrada
de sonoritat.

Si més no, sortirem satisfets d'aquest con¬
cert, per haver estat això ocasió de conèixer
les glosses d'"EIs tres tambors" i de "La nina
encantada", originals d'Onia Farga. De la
primera ens interessà la seva emotivitat i el
seu ritme encertadíssim. La segona sorprèn
per la delicadesa que ha emprat Onia Farga
en tractar la bella melodia popular.

J. A.

FESTIVAL DE MUSICA CATALANA

Al Palau de la Música Catalana l'Orquestra
Pau Casals ha donat el Primer Concert de la
sèrie XVIII. La direcció de la nostra famosa
orquestra ha volgut celebrar l'audició núme¬
ro dos cents, que precisament s'esqueia en
aquest concert, dedicant tot el programa als
compositors catalans. És llastimós que aquest
fet, que hauria d'entrar dintre els cànons
d'una perfecta vulgaritat, es consideri, encara,
com una cosa excepcional, apoteòsica i digna
de la més estricta badoqueria.

La direcció de l'Orquestra Pau Casals ha
pogut constatar que, al contrari del que s'ha
volgut fer creure i s'ha dit de diferents ma¬
neres, la gent s'apassiona cada dia més per la
nostra música. És necessari reconèixer que un
concert amb obres d'autors catalans, no és en¬

cara, afortunadament, un fracàs econòmic.
Potser ens faria molt de bé a tots plegats que
a cada sèrie de concerts que dóna la meritis-
sima orquestra Pau Casals, es pogués dedicar
una audició a les obres dels nostres autors,
les quals i els quals podrien variar-se més del
que a primer cop d'ull pot semblar.

Si tots nosaltres (l'element critica en gene¬
ral), amb els nostres comentaris i les nostres
polèmiques més o menys amables, aconseguim
del poble un apassionament per la música dels
nostres autors, ¿de què ens serviria el nostre
treball (i consti que parlo personificant l'ele¬
ment crítica en general) si les obres dels nos¬
tres autors són donades talment amb comp¬
tagotes?
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En aquest concert, denominat també festi¬
val de la música catalana, s'interpretà, d'una
manera magistral per cert, la primera "Suite"
de Samper "Cançons i danses de l'illa de Ma¬
llorca", obra de dimensions, que emplenava
la primera part. Dels tres temps que cons¬
tituïm l'esmentada "Suite", preferim nosal¬
tres el segon, "Calma a la mar", treballat una
mica de cara als impressionistes francesos. En
conjunt, l'obra està escrita amb una honra¬
desa perfectament lloable en molts llocs, pe¬
rò, i sobretot en voler descriure els aspectes
típics de les danses mallorquines, el teixit
harmònic és prim i els recursos orquestrals
pobríssims. No obstant això, Samper, en
aquesta primera "Suite", revela unes condi¬
cions innegables de simfonista.

A la segona part es concentrava el màxim
interès del concert. Els quatre autors: Vives,
.Lamote (Ricard), Toldrà i Morera, tan dife¬
rents en llur manera de produir, apassiona¬
ren. com mai no havíem pogut constatar, el
nombrós públic que assistí al Palau. L'obra
d'Amadeu Vives, interludi del tercer acte de
"La Villana", la creiem indigna de figurar en
un programa d'una certa importància; és molt
possible que Amadeu Vives, furgant dintre la
seva producció, hauria pogut trobar alguna
cosa més interessant musicalment i que res¬
pongués més a la categoria en què sembla que
ara se'l vol posar. L'aportació de Vives als
programes simfònics, és una gran equivoca¬
ció, per tal com l'autor de "La Francisquita"
no ha demostrat en les seves obres tenir ni vo¬

cació ni coneixements per a dedicar-se en
aquesta classe de música.

Seguia després la impressió simfònica de Ri¬
card Lamote de Grignon, "Boires", la qual pro¬
duí una forta impressió al públic, des de les
primeres notes. Ha d'ésser dificilissim embo¬
licar-se amb aquest tema i no recordar de prop
o de lluny Debussy, el creador dels famosos
"Nuages". Ricard Lamote, que en aquesta obra
demostra una sòlida tècnica i coneix perfecta¬
ment la manera com s'ha de tractar l'orques¬
tra, ens féu sentir unes sonoritats atrevides,
lliscant sempre amb un fortíssim interès sim¬
fònic. Dintre la influència abans esmentada,
es troben, però, moments personalissims.
"La damnació del Comte Arnau", de Toldrà,
que seguia després de l'obra de Lamote, en
transcriure-la del conjunt de cobles per a les
quals havia estat escrita, ha perdut una mica;
no obstant, l'interès musical és tan superficial
com abans. Toldrà, tant amb les cobles com

amb l'orquestra, no arriba a donar la impressió
dels versos que Maragall escriví i que Toldrà
ha emprat per a escriure la seva impressió líri¬
ca. La manera de produir de Toldrà, espontània
sempre, no pot servir per a una classe de temes
determinats; carregar massa l'orquestra no vol
pas dir que el treball sigui ple i que doni la sen¬
sació d'una impressió simfònica ni lírica; per
donar aquests caràcters especials a les obres
s'ha d'aprofundir en els conceptes musicals. La
superficialitat de les construccions toldrania-
nes, la manca del treball interior, permeteu-
me dir-ne filosofia, li produeix un falliment a
les obres d'una certa volada, com s'ha pogut
constatar precisament en el cas de "La dam¬
nació del comte Arnau". Eduard Toldrà, que
dirigí l'obra, féu brillar l'orquestra amb les se¬
ves excepcionals condicions de director. La se¬
gona part acabava amb l'obra de Morera, " Gra¬
ciela o la festa major". Aquesta obra era una
transcripció, feta pel mateix autor, d'un ballet
escènic típicament català. El treball del mestre
Morera no podia ni havia d'ésser d'altra mane¬
ra, basant-se en l'ambient sobre el qual s'ha¬
via inspirat. Durant l'execució d'aquest ballet es
trobava a mancar l'element escènic; és d'a¬
questa forma que aquesta obra obtindrà el
vertader significat, i hom podria constatar,
compàs per compàs, la significació de cada
concepte musical. Enric Morera, en aquesta
obra, no cerca efectes instrumentals; l'or¬
questra sona sempre com al seu autor li ha con¬
vingut per tal de descriure el personatge que
en aquell moment actua a l'escena. Hem de te¬
nir en compte que Enric Morera sent l'escena
d'una manera claríssima. No tots els perso¬
natges que intervenen en la trama escènica són
de pa de pessic; esmentava el programa les ri¬
valitats amoroses entre un alcalde de poble,
vell pansit, i un xicot babau, arrapat tothora
a les faldilles de la seva mare; aquests per¬
sonatges grotescament populars, motiven, sen¬
se cap classe de dubtes, els temes popularissims,
originals, però, la totalitat d'ells i el contrapunt
cantellut que avalora l'obra. Dirigí l'orquestra
l'autor, amb la seva clàssica manera de dirigir
una mica nerviosa i afectada.

A la tercera part hi havia "Pastoral", de
Garreta, i el quadro simfònic de Zamacois, "La
sega".

Reintegrat una altra volta el mestre Pau Ca¬
sals al seu lloc, l'Orquestra Pau Casals inter¬
pretà magistralment l'obra de Garreta, ja co¬
neguda de tothom. "La sega", de Zamacois,
ens produí molt bon efecte. La composició pot-
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ser una mica trencada, i en general, potser
peca de dimensions; tothora, però, s'hi entre¬
veu una honradesa de procediments del tot
remarcables.

A última hora el públic es mostrava una mi¬
ca cansat, degut a l'extensió desacostumada del
programa, i no pogué apreciar les belleses in¬

nombrables que contenia l'obra de Zamacois.
L'orquestra Pau Casals estigué magistral a

totes les les obres, i el seu director i fundador
fou aplaudit com verament es mereixia, per un
sens fi de conceptes.

I. M.
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LA MUSICA A

SABADELL

L'homenatge a Enric Morera. — El Centre
Sardanístic d'aquesta població ba celebrat una
festa-bomenatge al mestre Enric Morera. Bri¬
llantment bi col·laboraren l'Orfeó de Sabadell,
que dirigeix Josep Planes; Pilar Bufi, liede-
rista, acompanyada al piano per Josep Cami¬
nals; la cobla La Principal de Perelada, i En
Joan Sallarès, que llegí un entusiasta parla¬
ment en el qual enaltí l'obra musical de Mo¬
rera.

L'Orfeó de Sabadell, un dels més notables de
Catalunya, cantà magistralment tota la prime¬
ra part; exelliren, però, en "Les fulles seques"
i "La sardana de les monges", les quals foren
repetides.

Pilar Bufi, l'exceent liederista, a la segona
part, digué un enfilall de cançons amb la seva
manera franca de dir. Bepeti "Abril" i "El que
et diria". Josep Caminals acompanyà la se¬
nyoreta Pilar Bufí amb gran encert, i donà
relleu a les frases pianistiques i tocà amb
una gran seguretat. A la tercera part la
cobla La Principal de Peralada ens oferí un
triat programa de l'obra sardanistica del mes¬
tre Morera, on sentirem per primera vegada
l'última producció de l'homenatjat "El meu
barco", la qual agradà força. El programa aca¬
bava amb unes obres per Orfeó i Cobla.

Sabadell, després d'haver homenatjat d'al¬
tres valors positius de Catalunya, s'ba honorat
també en poder homenatjar Enric Morera.

T,

LLEIDA

El dia 27 del mes passat tingué lloc en el
"Salón Nueva Cataluña", de Lleida, un festival
radiofònic.

Entre els molts que bi prengueren part mu¬
sical, cal esmentar per sobre de tots l'Or¬
questra Catalunya, que sota la direcció del
mestre Victor Mateu executà amb molta cura,
i donant-bi una magistral interpretació, la
Pastoral, Minuet i Parándola de la segona sè¬
rie ("suite") de r"Arlesiene", de Bizet. La re¬

compensa d'això fou el sorollós i fervent aplau¬
diment de tota la concurrència. L'enhorabona
als 25 professors que componien l'esmentada
orquesta; i consta que sota l'encertat mestrat¬
ge d'En Victor Mateo es poden fer miracles
(encara que bi hagi qui no bo creu així). Com
a prova n'bi ba prou amb un botó, i aquesta
prova fou el concert del dia 27 de gener.

GBANOLLEBS

Novament es presentà davant del nostre
públic, a la sala de "La Unión Liberal", l'Or¬
questra de l'Associació de Música de Grano¬
llers. Aquesta novella i ja ben estimable agru¬
pació ens oferí un programa altament sugges¬
tiu.

La "Segona simfonia", de Beethoven; "Pas¬
toral", d'Arriaga; "Aragonesa", de Falla;
"Cantabile", de Tscbakowky, i les danses de
"El príncep Igor", de Borodin, varen ésser des-
trament executades i obtingueren un merescut
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èxit els professorss de l'Orquestra i el seu di¬
rector, En Bernard! Gàlvez Bellido.

Omplia la part central d'aquesta sessió el
"Concert", de Mendelssohn, per a violi i or¬
questra, i anà a càrrec d'En Rafel Ferrer la
part de solista. Aquest jove concertista evi¬
dencià en tot moment posseir un envejable
domini del seu instrument donant a aquest
"Concert" una interpretació seriosa i càlida.
Va ésser excel·lentment secundat per l'Orques¬
tra.

PALMA DE MALLORCA

El segon concert suplementari de la A. C. M.
va ésser confiat al jove pianista mallorquí Jau¬
me Mas Porcel, el qual havia estat pensionat
de la Diputació, primerament per al Conser¬
vatori de Madrid, on treballà amb Tragó, i des¬
prés a l'Escola Normal de Música de Paris, per
a rebre l'ensenyament de Cortot.

Jaume Mas Porcel va demostrar a bastament
àl públic que emplenava la Sala de l'A. C. M.,
com ba progressat àrdidament en els seus es¬
tudis, aconseguint interpretar d'una faisó ben
remarcables, les obres força difícils que com¬
ponien el programa. Aquest constituïa un bell
homenatge als grans músics romàntics, en
commemoració del centenari del romanticisme.
El treball del concertista va assolir especial re¬
lleu en interpretar els Papillons de Schumann,
un "Nocturn" de Liszt, i "La mort d'Isolda",
de Wagner, i va rebre els més càlids aplaudi¬
ments, als quals va correspondre executant
l'elagant petit "Vals", de Brabms. El jove i ja
notable pianista debé moltes felicitacions, a les
quals ens plau unir la nostra molt sincera.

G. M.

PARIS

Els programes no ofereixen grans novetats
actualment. Heus ací un xic per sobre els més
sobresortints: "L'Orquestra Lammoureux de¬
dica un concert a Prokoffiel, en el qual l'autor
prestà el seu concurs executant al piano el seu
"Tercer concert" i dirigint la primera audició
del seu "Divertimento" (poema simfònic).

Els amants de la música moderna, en un
mateix concert (Concerts Pasdeloup) ban po¬
gut sentir "Judit", d'Honegger, i "Les Cboe-
pbores", de Milbaud.

La "Société Nationale" continua donant les
seves interessants primeres audicions; a re¬
marcar d'entre les obres darrerament estre¬
nades, el "Segon trio" en forma de "Suite", i
"Pour les enfants de tout àge", de d'Indy, qui,
si més no, ens mostra en aquestes seves obres
ésser un músic hàbil i perfecte coneixedor de
totes les tendències i maneres.

Com a cosa que deixa un bon gust al pala¬
dar, remarquem l'actuació dels "Piccoli" a la
Sala Pleyel; és una veritable llàstima que Bar¬
celona nO' conegui el curiós Teatre d'En Po¬
drecen.

Enesco, el formidable violinista, en un ma¬
teix concert, i amb col·laboració de l'Orquestra
Colonne, s'ba fet admirar com a violinista,
compositor i director d'orquestra, i ba reeixit
admirablement en tot. Cal també esmentar l'Or-
questre Simphonique de Paris, que amb obres,
encara que no del tot noves, fa uns progra¬
mes força interessants.

Darrerament, als Champs Elysées, ba donat
una gala de danses espanyoles la dansarina
catalana Teresina Boronat. Aquesta dansari¬
na ba triomfat una vegada més a París ballant
músiques d'AIbéniz, Falla, Granados, etc., en
mig d'uns bravos incessants; Teresina és veié
obligada a repetir la major part de les seves
danses.

J.
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SABEM QUE...
Amb el nom d'Agrupació Coral de Música Antiga

s'ha constituït a Barcelona una agrupació coral, la
qual es proposa donar a conèixer la música dels grans
mestres del Renaixement. En els concerts que donarà
aquesta agrupació hi tindran un lloc d'honor els noms
dels mestres hispànics Morales, Guerrero, Flecha, Bru-
dieu. Comes, Vila, J. del Encina, etc.

Aquesta Agrupació, la direcció de la qual ha estat
confiada a Isidre Moles, la formen un petit nombre
de cantaires d'ambdós sexes.

En els concerts de tournée que donarà aquesta no¬
vella agrupació es farà conèixer, també, el folklore
català.

*
El mestre Lamote de Grignon ha estat encarregat

d'organitzar la sèrie d'actes i solemnitats musicals que
es celebraran a l'Exposició en el seu actual període.

*
L'Orfeó Capsanenc, que dirigeix Abdó Barceló do¬

nà un concert al Teatre Círcol, de la mateixa locali¬
tat. En el programa destacaren "L'hivern", de Lu-
lly; "Muntanyes del Canigó" i "La cançó nostra", de
Morera.

★

L'Orfeó Sallenti, dirigit pel seu mestre, mossèn Po-
telles, ha donat un concert a obsequi dels seus socis
protectors. A remarcar del programa "Ocellada", de
Jannequin; "Puix que l'orgull de la humana natura",
Laboly.

*
La Banda Municipal ha donat un concert al Palau

de l'Agricultura, de l'Exposició. Formaven el pro¬
grama obres de Beethoven, Grieg, Saint-Saèns, Gra¬
nados, Wagner, Morera i Usandizaga.

*
A Manresa s'ha inaug^urat la nova Associació de

Música, que suara acaba de constituir-se. El progra¬
ma estava confiat al violinista i compositor Joan Ma-
nén. Col·laborà amb l'iHustre violinista la pianista Ro¬
saura Coma.

*
A l'Ateneu Barcelonès han donat un interessant

recital la cantatriu Cecília Gubert, acompanyada al
piano per Pere Vallribera. Subratllem del programa
"Clavell del balcó". Morera; "Glossa", Samper, i "Per
un bes", Pahissa.

*
La quarta sessió dels "Concerts íntims" estava con¬

fiada al senyor Jeroni Portavella i J. Gibert Ca¬

mins, pianista. Al programa figurava "Els Reis",
de Blancafort, i obres de Samper, Monpou, Subirachs,
Morera, Cumelles Ribó, i d'altres.

*
Al Cinema Rialto ha tingut lloc el primer dels grans

concerts d'orquestra dirigits per Alexandre Vilalta.
Aquests concerts, organitzats per l'empresa d'aquest
cinema, s'efectuen els diumenges al matí.

■¥■
Rick Ferris, pianista nord-americà, ha donat un

concert al Palau de la Música Catalana. Destacaren
del programa "Toccata", de Schumann; l'"Estudi", op
25, n." 12, de Chopin, i les pàgines modernes de Falla
1 Korngold.

-¥■
L'Orfeó de Tremp, que dirigeix Francesc Folguera,

ha donat un important concert. Al programa figu¬
raven "La sardana de les monges" i "Les neus que es
fonen", de Morera.

★
L'"Escola Choral" de Terrassa, que dirigeix en

Joan Tomas, ha donat un concert al Teatre Principal
d'aquella població. La primera part era dedicada ex¬
clusivament a les cançons populars catalanes. Les har¬
monitzacions eren degudes a Tomàs, Nicolau, Pérez-
Moia, Millet i Pedrell. Integraven la segona part obres
de Tomàs; la tercera i última, obres d'autors estran¬
gers.

★
A Sant Feliu de Guíxols, al Cinema Mundial, s'ha

donat una sessió de "cinema sonor" amb la producció
de Buster Keaton "El comparsa". El públic (diu "La
Publicitat") va sortir-ne defraudat.

★

Joan Manén ha tocat a l'entitat La Filharmònica de
Tarragona. L'acompanyà al piano Josep Roma.

★
S'ha constituït a Figueres una orquestra de corda

integrada per 22 professors, sota la direcció del se¬

nyor Valls.
★

Tres joves músics prou coneguts: Robert Plaja, vio¬
linista; Bonaventura Casalins, ceHista; Josep Ardèvol,
pianista, formen un nou trio, el qual farà la seva pre¬
sentació en els concerts del Patronat Ardèvol, el dia
2 de març, a la Sala Mozart.

Aquesta nova agrupació "da camera" es posa a la
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disposició de tots els compositors, per tal de donar a
conèixer llurs obres.

★

L'Orfeó Granollerí, que dirigeix Marian Bataller,
ha solemnitzat el XV aniversari de la seva funda¬
ció. Senyalem del programa "Fum, fum, fum", de
Lambert; "Cançó de bressol", de Weits; "Nostre
cant", de Bataller.

★

Domènec Ponsà, Joan Peracaula (violinistes) i
Francesc Peracaula (pianista), s'encarregaren d'una
sessió dels "Concerts íntims". Interpretaren dues So¬
nates "da chiesa", de Corelli, una Sonata de Haendel
i un "Concerto", de Bach.

★

Alfredo Casella, el popular músic italià, està aca¬
bant una òpera titulada "La dona serp", llibret inspi¬
rat en una faula de Gozzi.

-¥■

L'Orquestra Ceciliana, d'Igualada, ha donat el seu
IV concert a la Lliga Comercial de Capellades. Sota
la direcció del senyor Maimí (primera part), i Jorda¬
na (segona part), es donaren obres de Beethoven,
Brahms, Bizet, etc., i coses tan interessants com
el "Faust", de Gounod, i "Les contes d'Hoffmann",
d'Offenbach.

*

A la Sala Mozart, Possemkowski i Kaidanow han
donat un recital de cançons russes; a més, cantaren
una "Cançó de bressol", de Toldrà.

La cobla "Principal del Vallès" ha estrenat la sar¬
dana "Baixant del Puigventós", original de Francesc
Monné, director de l'Orfeó d'Olesa de Montserrat.

*

El tenor Enric Nin ha donat un recital a l'estatge
de l'A. E. Júpiter, del Poble Nou, acompanyat al
piano per M. Droguet. El programa estava format
per obres d'autors catalans.

L'orfeó El Roser, del Poble Sec, sota la direcció de
Josep Marimon, ha fet la seva presentació al seu es¬
tatge social. Roser, 33. S'estrenaren en aquest con¬
cert dues obres de Marimon: "Al bon Jesuset" i "La
donzella morta".

*

L'Associació de Música de Figueres ha presentat
en el darrer concert el Quintet Català de Barcelona
(Garganta, piano; Bocquet, violi; Escofet, violí; Joli-
bert, viola, i Trotta, violoncello).

*

El Municipi de Munic, comptant amb el nombre de
visitants que atraurà a la ciutat la representació de
la Passió d'Oberammergau, ha establert tin vast pro¬

grama de solemnitats musicals i teatrals per a l'estiu
de l'any que hem començat.

Hi anirà Mengelberg amb la seva orquestra; Tos-
canini amb la Filharmònica de Nova York; Furtwan-
gler amb la Filharmònica de Berlín; Bruno Walter,
Hans Pfiitzner, Muck, Knappertsbufh i d'altres, diri¬
giran concerts; hi haurà un festival Brucker, un fes¬
tival Strauss, un festival Mozart; es donarà l'escena
dels morts d'Albert Talhoff, visió dramàtica i obra a la
memòria dels morts de la guerra de tots els països;
Max Reinchardt presentarà "La rata pinyada", de
Johann Strauss, amb una "mise en scène"; i encara
hi haurà altres espectacles i representacions.

Fa molts anys que els enginyers de tots els països
treballaven per trobar la "màquina d'escriure mú¬
sica"; és a dir, d'escriure signes musicals. Tots hi han
fracassat, fins ara; l'honor de l'invent és, no d'un en¬
ginyer, sinó d'un músic, d'un compositor: Andreu
Ferretto, italià.

Aquest senyor ha guanyat el premi que havia ofert
l'"Acadèmia Científica de Milà" al qui inventés aquest
aparell. A més de les notes, aquesta màquina permet
escriure tots els altres signes que s'usen en els ma¬
nuscrits musicals. Serà un gran ajut per als com¬
positors de música.

Ha estat elegit professor de violí del Centre Català
de l'Havana, el tarragoní V. Vallvé, que de molt jove
va marxar a la capital de les Antilles.

Quan Vallvé va deixar Tarragona era un noi eixe¬
rit, futbolista del Catalunya i integrant de la cobla
Tarragona.

Havia estat deixeble dels mestres Gols i Català.

L'orfeó de La Pobla de Lillet, que dirigeix mossèn
Garcia, ha donat un selecte concert. Remarquem "So¬
ta de l'om" i "La sardana gran", de Morera; "La
Mare de Déu", de Nicolau, i "Alleluia", de Haendel.

■¥■

Ha mort en aquesta ciutat Elmili Vilalta i Vila,,
que fou en vida un dels propagadors més entusiastes
de la nostra cultura musical. Estudià el piano amb els
mestres Barba i Vidiella i més tard amb Isaac Al-
bèniz. Cursà l'harmonia amb el mestre Enric Morera.
Ha deixat una infinitat de composicions: sardanes i
música instrumental.

Rebin els seus familiars el nostre sincer condol.
★

Han actuat a l'Associació de Música de Sant Feliu
de Guíxols la liederista Carme Bau i Josep Roma, pia¬
nista.

■¥•
Un altre concert ha estat donat al mateix lloc per la

Banda Municipal, en el qual han interpretat obres
de Berlioz, Wagner, Schubert, Nicolau, P. Ventura
i Borodine.
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Ha visitat la nostra ciutat el senyor Emili Hertzka,
director-propietari de la famosa "Edició Universal",
de Viena, una de les cases editorials de música més
importants del món.

El Govern egipci ha decidit tirar a terra l'Opera
d'El Caire, on fou estrenada l'òpera "Aida", de Ver¬
di. Al seu lloc s'edificarà un altre edifici, un nou teatre
que costarà 350,000 lliures esterlines.

L'Orfeó "La Sardana", de Sant Pol de Mar, que
dirigeix Salvador Vives, amb motiu de la fira de
Sant Pau, ha donat un concert extraordinari. Senya¬
lem del programa les obres: "El nostre cant" i "La
cançó nostra", Morera, i "La nit de Sant Joan", d'Es¬
querrà.

A la segona part la cobla "La Principal de la Bis¬
bal" interpretà la "suite" de Joaquim Serra, "Impres¬
sions camperoles".

Formant part de la sèrie de "Publicacions del De¬
partament de Música", la Biblioteca Central de la
Diputació provincial de Barcelona ha publicat un
llibre sobre "El cant mozárabe", el qual tracta histò¬
ricament dels problemes referents a aquell vestigi
de la primitiva litúrgica cristiana.

Ricard Strauss és acusat d'impietat per la premsa
vienesa, perquè ha fet algunes supressions en el "Fi¬
delio" de Beethoven, que els vienesos estimen d'una
manera excepcional.

★
Vincent d'Indy i D'Annunzio discuteixen amical¬

ment per correspondència oberta, qui dels dos fou el
primer que donà a conèixer modernament les obres de
Monteverdi. D'Annunzio dóna una data: 1908. Vin¬
cent d'Indy en dóna una altra: 1894.

*
A l'Associació de Concerts de Reus ha donat un

recital la cantatriu Maria T. Borràs Torres, acompa¬
nyada al piano per J. Gibert Camins. A remarcar del
programa "En les ruïnes d'una abadia", de Fauré;
"Amb la mainadera", "Al recó", "Amb la nina",
"La cambra d'infants", de Mussorgsky; "El plor de
la tórtora", de Massana; "La col·legiala matinera", de
Morera; "L'enyor", de Gibert Camins; "Faune i Pas¬
tora", de Strawinsky.

*
Joan Manén ha sortit cap a Viena per tal de donar

una sèrie de recitals a Austria i Alemanya, als quals
seguiran d'altres concerts de violí i orquestra, per Ità¬
lia. La "tournée" de l'iHustre concertista no acabarà
fins a finals del mes de març.

★
El Quartet Orpheus ha donat un concert a l'Escola

Coral Martinenca.
★

La Direcció de les festes wagnerianes de Bayreuth
acaba de fer públic el seu programa. La inauguració
tindrà lloc el dia 22 de juliol i es tancaran el dia 21

d'agost. Es representaran dos cicles complets de la
tetralogia "L'anell dels Nibelungs", cinc vegades
"Parsifal", cinc més "Tannhaüser" i tres vegades
"Tristany i Isolda", amb motiu de celebrar-se aquest
any el 60 aniversari de Sigfrid Wagner. "Tannhaüser"
serà presentada amb una nova "mise en escène"; el
pieu de les localitats és de 30 marcs per representa¬
ció i poden encarregar-se ja per un minimum de dues
representacions a totes les Agències de Viatges del
món.

Els festivals wagnerians de Bayreuth oferiran aquest
any dues grans novetats: seran transmesos per T. S. F,.
i la direcció de "Tristany i Isolda" serà confiada al
mestre italià Toscanini, director d'orquestra de la
Scala de Milà; els altres directors són Sigfrid Wagner,
Elmendorv i Much.

★
L'Acadèmia Ainaud ha organitzat, a la Sala Mo¬

zart, una selecta audició a càrrec de deixebles que
concorren a les seves classes de música. En el concert
hi prendran part Natàlia Martínez, Elisabet Vachat,
Rosa Bartomeus, Dolors Rabell, Dolors de la Riba,
Cèlia Blanxart, Mercè Bru, Eulàlia Torrents, Dolors
Ferret, Angela Macip, Dolors Boada, Xavier Cor¬
tada i Armand Sales, de la classe de piano; Carme
Lozano, Dolors Vinyes, Mercè Sala, Josep Riera,
Antoni Crespo, Jaume Canyameres, Robert Casano¬
ves, Pere Sitges i Emeri Palmada, de la classe de
violi, i Fanny Sosset, de la classe de cant.

'k
A l'Orfeó Granolleri han donat un Recital de Can¬

çons els senyors Josep Cot i Joan Oliveres, acompa¬
nyats al piano per M. Bataller Llonch.

★
Ferran Ardèvol ha donat a la Congregació de la

Immaculada i Sant Lluis Gonçaga, la IV de les Con¬
ferència del side: "La Música a través dels se¬
gles".

El tema d'aquesta dissertació era: Himne Delfi a

Apolo (segle H abans de Jesucrist).
Heus aci .els punts sobre els quals versà el confe¬

renciant :

La música a Grècia. — Notació. — Evolució de
la música del servei de la màgia, al servei del culte re¬
ligiós. — Evolució dels sistemes tonals i modals.—
Tetracordes. — Pythagoras i els seus deixebles. —

L'art, segons els grecs, mitjà de vida. — Formes mu¬
sicals. — El nacionalisme en art. — Concomitàncies
de la màgia i els seus cants arnb les religions primi¬
tives i llurs litúrgies. — Socialització de la música.—
Therena, Pean i Dytirambe. — Culte a Dionisios. —

Terpande i Saccades d'Argos i la seva influència en
la creació de noves formes.

★
L'Orfeó Goya, que dirigeix Marian Mayral ha

donat un interessantissim concert al Palau Nacional
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de l'Exposició. En el programa hi figuraven obres de
Haendel, Saint-Saèns, Lambert, Wagner i del propi
senyor Mayral. Cooperaren en aquest concert, el te¬
nor solista Ricard Mayral, fill del mestre de l'Orfeó, i
l'organista Joan Lambert.

*

Cassià Casademont ha fundat una "Orquestra da

Camera" a Sabadell. Han debutat amb un èxit bri-
Ilantíssim a l'Associació de Música de la mateixa po¬
blació. El programa estava compost d'obres de Mo¬
zart, Corelli, Saint-Saens, J. S. Bach, Beethoven,
Mendelssohn, Usandizaga, Brahms i del notable com¬
positor sabadellenc Mateu Rifà.

Sembla també, que el dia 28 actuaran en l'Asso¬
ciació de Manresa.
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CALMA, SENYOR RIBA I MARTI, CALMA
El mestre de composició i famós critic de

"El Mati", senyor Riba i Marti, en la ressenya
que fa del concert de música catalana, dedica
una gran "rebentada" a En Morera. Hi ha
qui ens ha dit que això era degut a les brome-
tes que des de Vibracions se li han dedicat.

Vertaderament, en aquest món hi ha gent
molt mal intencionada!

SORPRESES ESTRANYES

El senyor Riba i Marti, després de fer un
gran elogi de "La Villana", diu que el públic
està desorientat i es deixa enganyar pel raona¬
ment simplista que la música del teatre, per
aques sol fet, és indigne de figurar en els pro¬
grames dels concerts. Recomanem al senyor Ri¬
ba i Marti que no badi tant i que el dia que to¬
quin obres de Wagner, Mozart, Weber, etc.
{fragments de teatre), observi detalladament
com està de ben orientat el públic, el qual és
ja avui dificil d'enganyar, malgrat les "lamen¬
tacions i bones orientacions" que li vol donar
el senyor Riba i Marti.

MERA VELLAMENTS

El senyor Riba i Marti està meravellat que
un professor de contrapunt i fuga faci pú¬
blica una obra tan poc harmoniosa. A nosal¬
tres el que ens meravella és que un famós mes¬
tre de contrapunt i fuga com és el senyor Riba
i Marti, d'una gloriosa acadèmia, i que fa més
de sis mesos que estem llegint a molts diaris
que és compositor, no ens hagi donat a conèi¬
xer cap obra d'ell ni BONA ni DOLENTA.

voce

CHI LO SAt

El mestre Pujol diu que quan arribarà al cel
trobarà En Pep Ventura, etc.. Si el mestre
Pujol pensa que al cel el rebran, nosaltres, pa¬
cifies oients dels seus poemes, on anirem a pa¬
rar?

NOUS COL.LABORADORS D'AQUESTA
SECCIÓ

El senyor Gibert Camins diu a "La Publici¬
tat" que en "La Villana", de Vives, s'hi veu
l'esperit de Lully. Quin sotto voce més ben tro¬
bat! Ara que nosaltres, sincers com som, con¬
fessem que no coneixem a fons l'obra de Lully i
no seria estrany que amb el temps s'hagin
apoderat d'ella els "mals esperits".

J. S. BACH, CATALÀ?

Un amic nostre que té els seus tics d'historia¬
dor, està recollint dades, les quals demostraran,
segons ell, que J. S. Bach, si no català de soca-
arrel, era, almenys, descendent de Catalunya.

L'home parteix de la base de l'abundor del
cognom Bach en el nostre país. En el seu catà¬
leg dels Bach catalans figuren un sastre del
carrer de Fontanella i un fabricant de gasoses
de Sant Celoni.

Aquests historiadors!...

SI M'EMBRUTES, T'EMMASCARO

Retallem d'un diari del mati el següent "po-
tin":

"El mestre Guerrero, pam ençà pam enllà,
estrena una sarsuela cada mes, i totes tenen un
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èxit formidable. Després d'un dels seus triomfs
més recents, el mestre Guerrero va trobar el
mestre Vives, en un cafè de Madrid.

—Ya he visto esta zarzuela tan mala que ha
«strenado usted...—li va dir En Vives.

—Maestro — va respondre humilment En
Guerrero—, lo poco que sé, lo he aprendido de
usted...

—-Si, pero sólo ha aprendido lo malo."
Llegint la precedent anècdota pensàvem en

aquell conte en el qual l'ungüent es burla de la
medicina.

MOZART I ELS XIULETS

A propòsit de Vives se'ns acut una anècdota
que ens fou contada fa molt de temps:

El Hoc d'acció un teatre de sarsuela de Ma¬
drid. Nit d'estrena d'una obra de Vives. La re¬

presentació avança fredament. El públic no
es dóna. L'obra no "cuaja", per dir-ho en argot
teatral.

L'orquestra ataca l'interludi. Un d'aquells
interludis tan neules que li han donat nom.

Un xiulet. Dos xiulets. Cinc, vint xiulets. Pi¬
tada general.

Amadeu Vives, des de les caixes, crida amb
veu de calandria: "Què xiulen aquests im^
bècils? Si això es Mozart!"

Si no e vero...

QUINA FESTA PER A L'ESPERIT

El mestre Joan Llongueres, sense pensar-
s'ho, ha escrit un sotto voce deliciós; procedeix
de "La Veu de Catalunya" i forma part de la
ressenya que aquest il·lustre mestre féu de
Vaudició XX" de l'orquestra Pau Casals. El
copiem integre, sense treure'n ni posar-hi res:

"L'interludi del terç acte de "La Villana",
del mestre Amadeu Vives, és una petita joia
musical. Ell ens revela aquell sentit profun¬
dament clàssic, això és, enamorat de la clare¬
dat, de l'estructura, del dogma, que hi ha en
l'esperit complex i encuriosit del mestre Vives.
Una gràcia entre Rossini i Mozart; un entre¬
maliat instint dels sentiments simples i espon¬
tanis del poble; una facècia i un contrast de

teatre; una comprensió i una cultura per da¬
munt de tot, una ànima esencial de músic; una
habilitat sUbtil de frare i una voluptuosa i re¬
finada sensibilitat de diable. La música del
mestre Vives no solament és instint, sinó tam¬
bé, i molt principalment, intel·ligència. Dessota
la seva aparent lleugeresa, quina festa sempre
per l'esperit. No sé com molts que es creuen
intel·ligents no han pogut encara comprendre
aquest fenomen, que no és pas nou ni sense
gloriosos precedents en la història de la mú¬
sica."

Comentaris?
Deixem-ho córrer, que ens rodaria el cap.

QUINA BADADA
En Joan Scdlarés, en un brillant parlament

que el públic aplaudí moltissim el dia del Con-
cert-Homenatge a En Morera, digué que En
Morera fou iniciador i propulsor del Teatre
Líric Català, que amb tan belles obres (Teli
comptava.

Home, senyor Sallarés! quina badada! Si el
Teatre Líric Català encara és no-nat!

EL CONCERT DELS NEGRES

Heus aquí una conversa caçada al vol:
—Què me'n dius d'aquesta sessió?
—Home, em sembla que En Clavé ha d'ha¬

ver passat una bona vetlla.

—Has vist com aplaudien, malgrat presen¬
tar un programa tan fluix?

—...Es la força del costum... de la casa.

—Quina composició t'ha agradat més?
—Aquella en la qual movien els cossos com

uns pèndols quan acaben la corda.
—Per què?
—Perquè s'acabava el programa.

—Si han asistit al concert alguns minyons
de Vibracions, són capaços de dir que En Pu¬
jol és un "negrero".

—Doncs la vessarien, perquè els esplotats
hem estat nosaltres...

Ei millar material j»er a t eui ade s
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