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EDITORIAL

Després del nostre primer número

Ls que fem Vibracions, cas musicalment insòlit, diem les coses tal com les pensem
^ i sentim. A Catalunya, la sinceritat produeix un pànic alarmant, sobre tot entre

—^ la gent inconscient i mal preparada. No cal dir, doncs, que amb aquest ideari
nostre, ens ha sorprès l'excel·lent acollida que el públic, ens ha dispensat en aquest
primer número.

L'èxit de Vibracions ens dóna alè per a noves i majors empreses que tenim pro¬
jectades per a mes endevant.

De Vibracions no voldríem que en sortís solament literatura musical, orientant
més o menys al públic; nosaltres creiem que cal, també, actuar.

L'ideari independentíssim de Vibracions i el seu nodrit i excel·lent còs de col·la¬
boradors permeten dur a cap la orientació i realització d'un vast programa encaminat a
fer factible l'estabilitat — que avui no existeix — d'una vera música catalana, que a l'en¬
sems que d'ací, sigui de tot arreu.

Les paraules d'encoratjament o felicitacions rebudes, així, com també els oferi¬
ments d'idees i projectes, fan esperar una superació de la nostra música actual, un bon
xic reclosa i mesquina, abjuradora d'ambicions d'universalitat, i plena de tics casolans i
personals que són—malhauradament — els únics que la menan i l'aguanten.

A nosaltres no ens mancarà la fé i l'entussiasme en tot alló que preconitzem;
Vibracions que no es deu a ningú més que al públic, i que s'ha afanyat per oferir-li un
còs de col·laboradors únic, espera, que aquesta esplendorosa acollida d'avui a la nostra
revista, serà el mitjà de poguer tenir una música catalana confosa —llastimosament —
amb casolana.

Aquest número fií a estat sotmès a la censura governativa
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ELS SOSTRES EDITORS

El senyor Amadeu Vives, en un article que
ha publicat suara a la "Revista Musical Catalana"
(Butlletí de l'O. C.) ha descobert que a Catalunya
estem mancats l'editors. Heu's ací un punt, en el
qual estem perfectament d'accord esquerres i dre¬
tes.

Em de reconèixer, que un dels factors que més
poderosament ha contribuit a perjudicar la nostra
música —a més de l'existència del grup de quatre
senyors que encara avui dia tenen l'hegemonia de
3a música catalana —ha estat la manca d'una "edi¬
torial".

A casa nostra, es pot dir que d'editors, no n'hem
tingut mai. L'editor català és un senyor sense àni¬
ma i amb una pell finíssima de gat.

A Catalunya, encara que aparentment no ho sem¬
bli, hi ha una desproporció grandiosa entre la pro¬
ducció i l'edició. Seria fàcil i potser ho intentarem
en els pròxims números, demostrar l'existència d'un
sens fi de senyors, que han escrit sonates, trios,
quartets, suites, poemes simfònics, etc. Quants n'hi
ha de publicats? Ben pocs, per no dir cap. La ma¬
joria d'aquestes obres importants, son desconegu¬
des del nostre públic per raons que ara no hem
d'escatir. Com podem, doncs, esperar que la nos¬
tra música passi a l'estranger, com la d'ells bona i
dolenta, passa a casa nostra?

El camí més directe, és el de les edicions, i és
prou sapigut que fins avui dia si coneixen els pú¬
blics extrangers, algún músic nostre, és degut a les
edicions fetes, quasi totes elles a París. Això és
vergonyós pels nostres editors. Per què, doncs, no
enfoquen una mica el negoci de cara a l'estranger,
enlloc de tenir-lo sempre dirigit de cara al Plá de
la Boqueria?

Els editors catalans han tingut el defecte de vol-
guer dedicar-se a fer negoci amb un capitalet insu¬
ficient per fer tot allò que caldria. Quan es deci¬
deixen a publicar una cançoneta d'algú, en tiren
doscents exemplars i rarament publiquen res més,
fins que han exhaurit l'edició. Això és degut indub¬
tablement a la manca de diners i a la manca d'es¬
perit.

Per què les obres grans, els hi fan aquesta por?
Recordo perfectament, fa alguns anys, vaig portar
una sonata de violí i piano a un editor i hem di¬
gué: Home! per què no hem porta un foxtrot; on
va a perdre el temps amb una sonata!... Això que
és verídic, demostra el grau d'inteligència dels edi¬

tors; les possibilitats amb que conten per a des¬
envolupar el negoci i l'interés que tenen per el flo-
ridament de la nostra música.

Una prova evident de la necessitat d'una edito¬
rial ho demostra el fet, que els nostres Orfeons
tots canten el mateix; qui pot negar que han asso¬
lit un èxit remarcable, entre els components d'a¬
questes entitats i àdhuc entre els públics, unes ar-
monitzacions pocasoltes de cançons populars a base
de serres, campanes i grinyols? L'editorial "Ars
Corum", avui desapareguda, fou la que proveí
aquest repertori als orfeons, que per no tenir-ne
d'altre, han de cantar-lo per la facilitat del ma¬
terial imprès. No devien perdre gaires diners, quan
sabem positivament que tot està exhaurit. Aquest
mateix cas el veiem en les sardanes corals d'En Mo¬
rera. Les que té publicades, estan també exhauri¬
des, quan menys el material de moltes d'elles; totes
les entitats corals les canten; perquè, doncs, veient
l'èxit segur d'aquestes obres, no surt un editor per
publicar les cinc o sis que ha escrit aquest mestre
recentment, i que ningú pot cantar, tret d'un parell
de cors privilegiats?

Es suficientment coneguda, l'existència d'un se¬
nyor que es digué Belaïeff i a qui deu, tot el que
és, la música russa. Hem travesat uns anys, que
semblava no hi havia altre música al món que la
russa. Ens hem empassat, una rera l'altre, audicions
d'obres dolentes, signades per quatre neules que
acabaven amb doble f, o amb doble v; no cal dir,
però, que entre la múltiple producció russa s'hi
troven coses que estan be. Aquesta divulgació a tot
el món de la música russa, ha estat obra d'un home
sol: l'editor Belaïeff. Mireu, doncs, el profit que
una "editorial" de música pot donar a la vida ar¬
tística d'un poble.

El senyor Amadeu Vives, a grans crits, demana
al final del seu article, que surti un home (un altre
Belaïeff?) o una institució editorial. Nosaltres en
coneixem un d'home; el senyor Amadeu Vives, tam¬
bé el coneix; és un senyor que amb la producció
d'una pila d'obres d'un gènere infecte, ha fet mol¬
tes i moltes pessetes. Si mai aquest senyor es deci¬
deix ha esmerçar aquest capital —guanyat amb no
gaire honradesa artística— en profit d'una editorial
catalana, aquest fet sol, potser tindria la virtut de
redimir-lo dels seus pecats, davant dels ulls de
tothom.

ISIDRE MOLES
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Per l'educació musical del poble
Evidentment el progrés d'un poble es manifesta

més per la seva capacitat artística que per llur
riquesa material. I de les belles arts la que més
simplement dona idea de llur grau de cultura, és
la música.

Examinant objectivament l'estat actual de la
nostra cultura musical podém mostrar-nos satis¬
fets? Per allò important i bó que s'ha fet, si; però
per el molt que ha deixat de fer-se i podia i debia
haber-se realitzat, no. Una lleugera mirada retros¬
pectiva a la nostra cultura musical ens en conven¬
cerà.

En un país com el nostre, que sortosament ha
assolit ja intensa vida intel·lectual, en el que abun¬
den els músics intel·ligents injustament oblidats i
condemnats a una vida gairebé passiva, no soc jo,
el més desarmat de tots, l'indicat per aixecar la
veu i blasmar l'uniformitat i exclussivisme que de
temps descoloreix el nostre ambient musical.

Per què no manifestar a crits el que hom sent,
a cada moment, comentar amb veu baixa? Hom
treballa, hom vol reeixir, però l'exclusivisme reg¬
nant i les rels arcaiques no deixen arrapar l'arbre
plantat de nou, que mancat de vigor es corseca.

Fa pocs mesos que amb motiu d'una audició
que unes alumnes meves donàren al admirable
Conservatori de Terrassa, vaig aconsellar a les
entussiastes deixebles del Mestre Pecanins que de¬
fensessin amb totes llurs forces llur institució si
no volien seguir la ja tradicionalment lamentable
trajectòria d'una bona part de les nostres institu¬
cions musicals populars.

Això és ben cert, i ho poden testimoniar els qui
per atzars de la vida han hagut de treballar isolats
i allunyats de tot ambient musical generador de
noves energies, lluitant amb la resistència desespe¬
rada de la rutina dominant; els qui per llurs no¬
bles dèries i inquietuds s'obstinen en aixecar tem¬
ples d'art, on, en comptes de servidors fidels de
la bellesa, sols hi ha efímers entusiastes de la no¬
vetat; els nombrosos confrares, que generosament
sacrificaren llur salut i tranquilitat pel sosteni¬
ment d'institucions, l'eficàcia musical de les quals,
salvan rares excepcions, ha estat limitadíssima. Es
evident que les úniques institucions musicals po¬
pulars a Catalunya, han estat fins avui els Cors i
els Orfeons. De les runes de cada un que en des¬
apareix, en sorgeix una víctima; el pobre director,
que després viu amb la nostàlgia constant dels
efímers triomfs assolits, que constituïren la seva
més bella il·lusió i en el que emprà el millor de la
seva joventut. I després del sacrifici estèril, encara
sovint, hom el culpa a ell de la decadència o des¬

aparició de la entitat, com si dolgués que no hi
consumís fins i tot la mica de delit que encara li
resta per a subvenir precàriamente les seves ne¬
cessitats.

I és que, aquella bella florida d'entusiasmes sen¬
se parió potser en la vida de cap altre poble, hau-
íia tingut d'ésser l'eix central de tota la nostra
música. D'aquell moviment n'hauria tingut de sor¬
gir, en les petites ciutats i viles importants, el
Conservatori de Música, l'Orquestra, l'Associació
de concerts, i, abans que tot, una assenyada edu¬
cació musical escolar dels infants.

Tot hauria estat posible si els directors d'aquell
explendorós moviment que amb tanta abnegació
i talent cuidaren el jardí propi, haguessin fet quel¬
com més per la Germanor que reunir els cantaires
en un Aplec anyal, en el que ni un sol acte servia
d'estímul per a una superació artística.

Un petit esforç, una acció conjuminada aleshores
per tot Catalunya per tal de dotar de sòlids fona¬
ments l'obra improvisadament aixecada per l'en-
tusiasme, i aquell esclat hauria deixat un rastre
lluminós imperdurable; la nostra terra, res hauria
d'envejar avui al poble més progressivament musi¬
cal del món.

Cal confesar que, musicalment parlant, el nos¬
tre poble presenta un aspecte gairebé primitiu,
mentre una bona part dels nostres músics viuen en¬
congits, com si planés damunt d'ells una dictadura
que els impedís rebel·larse contra la humiliant uni¬
formitat i exclusivisme que engriseix de tal mane¬
ra el nostre panorama musical.

¿Què hi fa que posseïm dues o tres institucions
musicals que puguin comparar-se a les seves si¬
milars més prestigioses del món, si a casa nostra
hi ha artistes i elements per a constituir-ne una
trentena?

Perquè no dir-ho? Fins l'Orquestra Pau Casals,
amb tot i l'immens prestigi del seu il·lustre funda¬
dor, de bon principi es trobà amb el "buid" que
l'exclusivisme musical regnant creà al seu entorn.
Ningú més, sinó aquest gran artista podia realit¬
zar el miracle de superar les gegantines dificul¬
tats que una tal empresa havia d'oferir-li. La seva
gesta constituí el primer pas triomfant donat en¬
vers una vida musical més lliure i menys encarca¬
rada.

El que ara cal, és sembrar inquietuds, extirpar el
pessimisme dels injustament oblidats, provocar re-
beldies justes, iniciar la polèmica i la discussió a
l'entorn dels actuals problemes musicals.

A Barcelona, ciutat de més d'un milió d'habi¬
tants, hi abunden els cercles artístics i literaris de
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tendències ben oposades. Tot fa creure que les
discusions que hi sorgeixen, la música en deu ésser
excluida o al menys no sabem que mai cap ten¬
dència contradictòria s'hagi manifestada en la
premsa que hom llegeix; tot el contrari del que
afortunadament succeeix en les demés activitats
artístiques i literàries.

Es féu el miracle de fer cantar el nostre poble,
però sense preocupar-se gran cosa de tornar-lo mu¬
sicalment conscient, i com es natural, no arrelà
en ell un veritable esperit d'emulació artística.

Gairebé tothom imità automàticament el ma¬

teix patró, i hom rebé la sensació de que a Ca¬
talunya no més hi havia lloc per a una sola famí¬
lia musical.

Fa ja quatre anys que al comprovar el que cos¬
tava a casa nostra fer arrelar una seriosa obra
d'educació musical popular, que tingué fita la mi¬
rada en l'avenir, vaig proclamar des de l'Ateneu
Barceloní, la necessitat de construir l'edifici de la
nostra cultura musical damunt de sòlids fonaments,
si volíem evitar-ne la decadència definitiva.

El públic que omplenava la sala, expressà pale¬
sament la seva aprovació a les meves paraules, no
inspirades per teories més o menys suggestiona-
bles i impracticables, sinó per resultat positiu d'ex¬
periments que d'anys ençà venia diàriament rea¬

litzant i un aspecte dels quals feia poc havia es¬
tat comprovat pel púMic fílharmònic barceloní al
Palau de la Música Catalana.

Avui ho repetesc; cal que'ns esforcém a fer es¬
timar la música als petits si volém contrarrestrar
a temps la perniciosa influència que en llurs ten¬
dres oides ha d'exercir l'abús arbitrari d'instru¬
ments i aparells de tota mena que omplenen cons¬
tantment l'espai de sóns musicals i que amb una
sana orientació podrien contribuir (i contribuirán
segurament) a desvetllar-los-hi un saludable amor
a la bona música.

El sosteniment d'una modesta escola popular
de música a totes les nostres poblacions d'alguna
importància, amb la missió de actuar avans que
tot a les escoles primàries, constituiria un esforç
econòmic ben insignificant per part dels Ajunta¬
ments, que sens dubte, (si es fessin bé les coses)
es veuria sobrerament compensat amb una bella
florida de ben fonamentades institucions musicals
populars, bandes, orquestres, orfeons, Associacions
de música, etz., que incorporant-se definitivament
a la nostra vida normal constituirien una mostra
real i progressiva del progrés assolit en l'educació
musical del nostre poble.

MANUEL BARGUNÓ
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La música a Buenos Aires
Es gairebé segur que als lectors de Vibracions

els interessarà de conèixer a manera d'hors d'oeuvre
de les meves correspondències de Buenos Aires, la
importància que la música tè per els ciutadans d'a¬
questa populosa i cosmopolita ciutat així com tam¬
bé als del reste del pais.

Potser algún lector jutjarà l'esperit musical ar¬
gentí per la música del seu famós tango de fama
mondial, trista fama fóra aquesta, si no existissin al¬
tres valors mes positives i nobles que fessin el de¬
gut honor al seu pais.

Ja que he anomenat el tango hi precisament en
una revista com aquesta, encar que sigui echar pe¬
los en la leche com diria un argentí, aprofito aques¬
ta avinentesa per a protestar en nom propi i en el
de moltíssims ciutadans argentins del prejudici que
reporta aquesta música, mandrosa, acaramelada, i
de accentuada intención sensual —si d'aixó s'en pot
dir música— a les activitats de la actual joventut
argentina d'ambdós sexes, quina sortosament co¬
mença a donar-se compte de l'estafa o crim espi¬
ritual comès per una nombrosíssima maffia de vi¬
vidors i tauls qui s'anomenen compositors, poetes,

editors, cantors^ bandoneistes, academistes de ball,
etc., etc. Naturalment que aquests tangos no tenen
res que veurer amb la música popular argentina,
quan, en sa immensa majoria son plagis de música
extranjera, clàssica o no, transformada i adaptada
a aquest ritme: la majoria dels seus autors, medio¬
cres o de nul·la instrucció musical, son italians o
descendents d'aquests, qui sentirán la melodia na¬
cional pura, com jo sento ploure a Londres.

Em de remarcar imparcialment que els devots del
tango no acceptarien altre música, per serietat i
tècnica que portés; de manera que l'obra i ells,
queden una mateixa cosa. No dubto que el govern
argentí faria obra patriótica prenent mides pre¬
ventives davant aquesta peste" bubónica pitjor que
la febre groga del Brasil per quina s'han pres tan¬
tes mides profilàctiques en el port de Buenos Ai¬
res.

Feta aquesta aclaració a l'entorn del tango, per
a que els lectors de Vibracions puguin anar orien¬
tats, diré quelcom de la veritable música a Buenos
Aires, que afortunadament es la que interessa a la
gran majoria d'aquest poble. Això, naturalment, re-
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quereix fer un xic d'historia psiquico-musical ar¬
gentina retrospectiva, avans d'arribar a l'explèn-
dida florida de la nostra música actual.

Per més que hom vulgui ponderar la música po¬
pular argentina, aixís que se la profunditza queda
al descobert la seva pobresa i manca de consisten¬
cia, apart de la seva monotonia, encar que hom
parteixi dels veritables aborígens d'Amèrica, o si-
gin els indis. Si la conquesta espanyola va enderro¬
car tots els monuments i manifestacions d'art pal¬
pables d'aquells pobladors primitius, entre quins
es trobaven pobles d'una gran civilització, trovant-
nos avui impossibilitats d'admirar i estudiar a-
questes manifestacions de llur esperit, amb molta
menys raó podem vantar-nos de conèixer el seu
art impalpable, els seus cants, la seva música na¬
cional. Tal vegada si Espanya junt amb els seus
guerrers hagués dut a Amèrica arqueòlegs, músics,
literats, homes savis i virtuosos, en quantitat su¬
ficient per a contrarrastar la força destructora, d'a¬
quells soldats valents i decidits, però crudels i co-
bejosos, avui no podriem parlar solament de la se¬
va música, si no que Amèrica tindria una altra fe¬
somia en tots els seus aspectes, tant de civilització
com de política, superior al meu entendre a la ac¬
tual.

Allò que a l'Argentina tenim com a música po¬
pular, va ésser segurament importat per la conques¬
ta, jutjant per el seu fons netament oriental i el
seu instrument genuí i generalitzat, que es la gui¬
tarra. Espanya es trobava allavors molt a la vora
de la dominació àrabe, introductora de la guitarra,
i els conqueridors de l'Amèrica espanyola proce¬
dents d'aquelles regions (en sa majoria), on a-
quella dominació havia estat més intensa i durade¬
ra, ens importaren els seus cants i la seva música
sadollada de tristesa i melanconia orientals. D'ací
nasqué, doncs, naturalment transformada aquella
música i adaptada a la naturalesa i idiosincràsia
dels nostres gauchos, els seus principals guardadors
i transmissors fins al nostre temps.

Vint segles de dominació àrabe i africana no son
un buf en la vida d'una nació, i per força l'esperit
musulmà ha d'haver penetrat en els costums i sen¬
timents dels espanyols. Es sapigut que els alàrbs
tenien prohibit en el seu Corà l'exercici de la mú¬
sica, i no fora difícil que això ens expliqués la man¬
ca d'afició a la bona música dels pobles castellans,
andalusos, i d'altres comarques que sofriren més
aquella dominació. Encare avui dia en aquests liocs
d'Espanya no es pot dir que la massa popular senti
amb devoció i profunditat la música, donat que no
es coneixen els seus orfeons que cantin els seus
cants populars, si es que els tenen, i música clàssica,
com succeeix en el poble de tot Catalunya, d'altre
sensibilitat per cert, degut tal vegada ha haver su¬

portat per poc temps la dominació àrabe, » al pre-
valèixer en el seu temperament, amb una certa in¬
tensitat, l'herència dels francs. Pot ésser que la to¬
pografia de les nacions també influeixi en la sen¬
sibilitat dels pobles. Es digne de remarcar en el
castellà i també en l'andalús el caràcter dur, sec,
greu, encare que cortés i afable. Mai riu amb es¬
pontaneïtat. Hom diria que l'aridesa de la terra ha
cristalitzat la seva ànima, fins a tal punt que la
naturalesa li és indiferent i que sols l'hi interessa
el seu jo. Observem la pintura espanyola i pensem
en l'ideal dels seus grans mestres i encare dels mo¬
derns: sempre la figura, el retrat, la personalitat,
la prepotència humana sobreposant-se al poder, a
l'obra de Deu.

El rest de l'obra d'Aquest no té cap importància
per el pintor castellà; serà que no la sent, que Deu
no li ha concedit el dò d'emocionar-se devant d'un
riuet solitari, davant d'un llac cristallí rodejat de
montanyes i habitacions típiques; d'un arbre popu¬
lar, estrambóticament desfigurat, simbol de passats
aconeixements; d'una tapera (ranxo abandonat) al
peu d'un garrofer, qui fa sommiar amb l'historia
d'un gaucho errant. El pintor es fill de la seva ra¬
ça, i es aquesta qui li imposa les seves lleis natu¬
rals. Així es l'artista en general. Igual que amb la
pintura succeeix amb la música, que solsament se
la sent quan l'esperit ha compenetrat el misteri
que enclou el gran paissatge de la naturalesa, quan
el cor ha après d'emocionar-se amb totes ses be¬
lleses.

Els pobladors d'Amèrica foren en sa majoria cas¬
tellans, d'ací no ens es extrany que els argentins,
hagin estat insensibles i poc afectes a la gran mú¬
sica, sobretot la massa popular. Amèrica ha here-
dat d'Espanya el cansanci i encare no ha despertat
a l'activitat de la vida que correspon a la seva mis¬
sió hispànica. Hom no podia exigir-li que perfec¬
cionés els seus sentimens musicals, quan encare t&
molt que perfeccionar en la seva vida material i ci¬
vil. No fa més d'un quart de segle que l'Argentina,
i sobretot Buenos Aires i alguna que altre ciutat,
han entrat en la veritable corrent musical, i encare
el seu poble, el netament argentí, avui dia es mos¬
tra retret al orfenoisme, crec però, que dintre poc
temps sentirà, també, aquesta afició.

Serà materia del meu pròxim article el puntua¬
litzar els factors principals a que Buenos Aires deu
la seva prosperitat musical, i donar a conèixer als
lectors de Vibracions l'importància de les seves
audicions musicals i dels compositors argentins.

ALBERT MORERA

Buenos Aires, Tuliol 1929.
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ELS INSTRUMENTS HISPÀNICS HE MÚSICA
AL MUSEU DEL CONSERVATORI

REIAL HE RRUXELLES

Tal vegada no es necesari fer conèixer als lec¬
tors de Vibracions, l'existència d'aquest museo
instrumental, que junt amb la rica Bibilioteca del
Conservatori reial de Bruxelles constitueix el tre¬
sor d'aquest establiment per on han passat nom¬
brosos artistes hispànics.

Datant la seva fundació de l'any 1877, P®r
Victor Mahillon, amb solament 150 exemplars, el
museu compta avui amb 3.500 instruments ,en
quins es pot seguir, desde el seus més remots orí¬
gens la evolució de nostres mitjans sonors. Aquí
es troben, a l'entorn del grup d'instruments artís¬
tics d'Europa, constituint naturalment, el nucli
principal, un nombre casi equivalent, d'instru¬
ments pertanyents a pobles exòtics, quin estudi es
tan interessant com el d'aquells, aixís com també
un col·lecció d'instruments folklòrics de diferents
pobles d'Europa.

Victor Maillon, el savi eminent, que amb una
constància i una fe admirables, fundà aquesta col-
lecció, i la catalogà en una obra esdevinguda clàs¬
sica, (1) morí en 1924. Fou succesor seu, com a
conservador del museu, el que sotscriu, subaltern
i deixeble seu, en quin tot l'afany anirà encaminat
a continuar dignament l'obra del seu inoblidable
predecessor.

Creiem interessar força al lector hispànic esta¬
blint en aquestes columnes, la nomenclatura dels
instruments musicals originaris del seu pais, que
figuren en les col·lecions del museu. Començarém
per els instruments artístics antics; seguirém amb
els instruments populars, per a finalitzar amb els
originàris de les illes Balears.

Notem, primer de tot, una col·lecció de notabi-
líssims instruments de llengueta doble del se¬
gle XVI, que pertanyeren al eminent compositor
Francisco Barbieri, de Madrid: quatre chirimía u
oboe soprano (2223 i 2324) (2) dos altos (2325.
2326) i quatre bajoncillos (2327 a 2330) Aquests
quatre últims son particularment rars, i força inte¬
ressants, per les Seves dimensions extremadament
reduides. El més petit mideix solament 342 mi-
Kmetres de llargada. D'aquí que contestin a la
quinta, a l'octava o a la novena aguda del fagot
usual en aquell temps descrit per Praetorius en el

(1) Catàleg descriptiu i analític del Museu del Conservatori reia! de
música de Bruxelles, cinc volums (2300 paginas), 1880 a 1892.

(2) Aquests números corresponen als del catàleg del Museu.

Theatrum instrumentorum (1621). S'en dedueix
també, (dit sigui de pas) que la forma caracterís¬
tica del fagot (dos tubs paraléis) no te el seu ori¬
gen en el plegament en dos, del llarc tub de les
grosses bombardes (oboes baixos), sinó que for-
màren, desde el seu origen, un grup distint, ams
els seus sopraninos i baixos. En el seu catàleg,
Mahillon, insisteix amb raó, sobre la raresa d'a¬
quests instruments, que no havia mai vist en cap
museu, avans dels que trobà pertanyents a Bar¬
bieri. Observem a tot el que acabem de dir, que
no estem completament segurs, que tots els ins¬
truments d'aquest grup, siguin de fabricaicó espa¬
nyola. Dos d'ells (232g i 2327) porten aqueixa
marca al foc. MELCHOR R. S. Tal vegada un

colega espanyol, podria dir-nos, si es tracta vera¬
ment d'un instrumentista hispànic d'aquell temps.
Els altres exemplars no duen cap marca.

Ens dalim per tal d'arrivar a un instrument, per¬
tanyent també a la mateixa col·lecció Barbieri i ca¬
talogat, al museu amb el nom de Geigenwerk o
Geigen-instrument (2485).

Es un dels més bells exemplars del museu, i estém
casi segurs, que no n'existeix al món un altre de pa¬
rell. Altre temps li vàrem dedicar un estudi especial
{Guide musical 1904, núms. 14 a 18). Es tracta sen¬
zillament, d'una (viella) viola amb teclat. La forma
és la d'un clavecin de cua. El teclat té una exten¬
sió de quatre octaves, de do a do, amb 45 cordes. La
tapa està proveïda de quatre overtures, d'on sur¬
ten, l'una al costat de l'altre, quatre rodes, que's
fan girar per mitjà d'una maneta situada a l'extrem
de l'instrument, i que fan sonar respectivament, 13,
12, 11, i 9, cordes. Al pulsar una tecla, una pua
pren la corda corresponent i l'apoia sobre la roda,
que la posa en vibració.

L'instrument és de gran luxe. Completament
forrat de vellut color rubí, amb franges d'or i se¬
da, porta un escut amb les armes de la villa de
Madrid.

Dins de la tapa, hi han dos motius pictò¬
rics: en el tros rectangular de sobre el teclat, una
nimfa raptada per dos tritons; en la part trian¬
gular, dessota la tapa, un altre pintura més basta i
més recent (posada allí tal vegada per tal de tapar
una escena massa lliure, conseqüent de l'anterior)
representa un jardí, al istil d'aquell temps amb
un palau compost d'un cos d'edifici bordejat de
columnes, amb una torre quadrangular per ban-
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da. Una noble i molt amable personalitat espa¬
nyola, el senyor marquès de Falces, que fa uns
quants anys visità el museu, s'interessaà per aques¬
ta pintura i va intentar identificar-la. Va tenir
la gentilesa d'enviar-nos algunes vistes de palaus
espanyols antics, però el resultat fou dubtós doncs

sembla que aquest istil d'arquitectura, fou clàssic
a España.

Al dessota d'aqueixes pintures hi ha aquesta
inscripció:

ERNEST CLOSSÓN

(jflcabarà)

ll!l!ll¡llllll|]||||||||||lillllllllII!llllllllll¡!!lli!!II]ll!l!llllll!l!l!lllllll!!ll!lllllllll¡¡llill!!llllllllllllllllll!l!llllHllllill¡ll¡lll!l!lllllilll!lli!!lll!l!l!llllllllll!ll!lll¡llllllll!!!!l!ll!l!!iliülll!!!¡¡¡lllll!llllll¡llillil¡l¡llil!llll!lllll!llll¡!¡illl!llll

VERS VIVA EDITORIAL OE MÚSICA
CATALANA

En el darrer número de "Revista Musical Cata¬
lana" el mestre Amadeu Vives s'ocupa, en el seu

article "El progrés de l'art", del problema de l'e¬
dició de la nostra música. Ja era hora de que

aquesta qüestió cabdal que tantes vegades es co¬
menta entre nosaltres amb unànim accord respec¬

te a la seva importància, fos plantejada pública i
enèrgicament. El mestre Vives ho ha fet i cal
no deixar-ho ja de banda. S'han de reunir volun¬
tats i entusiasmes i treballar sens prevencions, des-
falliments, personalismes ni capelletes.

Si ha d'ésser amb materials manuscrits, les nos¬

tres composicions no sortiran mai de casa més
que en casos excepcionals. El fet de que una obra
no estigui publicada, fa néixer ja al Estranger
una prevenció relativa als seus merits, ademés que
no crec que hi hagi cap compositor disposat a
carregar amb les despeses que la copia dels dupli¬
cats necessaris per a expandir les seves obres, fa¬
ria precisos.

Per altra banda els manuscrits ens posen en ri¬
dícul davant de l'Estranger, cosa de que puc do¬
nar-ne fé perquè ho he tastat: Quan el "Quatuor
de La Haye" estrenà a la Universitat de Vader-
land el meu Quartet de corda, sota mateix del ti-
tol de l'obra feu constar —sens dubte com un cas

estranyíssim—• que'ls concertistes tocaven amb
materials manuscrits, i la crítica, en els seus co¬
mentaris s'estranyaba de l'oblid en que'ls editors
espanyols tenen a llurs autors ja que'l cas es repe¬
tia casualment en cada obra nostra que l'esmentat
Quartet donaba a Conèixer.

La música russa va tenir la fortuna de trovar

un Belaieíf. Nosaltres en necessitem un altre i
com que no ha sorgit cal buscar-lo.

Compositors i obres no en falten. Llegiu sinó,
la llista que'n presenta el mestre Vives i, afegïnt-hi
aquells noms que ell ha oblidat, ho confirmareu. Si
això succeeix en el present ambient d'indiferència,
de dificultats extraordinàries que fan desmaiar
els entusiasmes i la voluntat fins dels més corat¬

josos, que seria si s'obrís camí, si es donés apoi!
Quant més música se sent dels de fora, més ferm

es fa el convenciment de que a casa hi ha força
gent d'empenta. Manca, doncs, en primer lloc,
l'edició de les obres —(manquen també altres co¬
ses de que ja tindrém ocasió de parlar-ne)— i això
jo 110 veig, francament, que sigui tan impossible
com quiscuns sostenen. Si no un Belaieff podem
trovar uns quants entusiastes que representin con¬
juntament el mateix.

No existeix una Fundació Bernat Metge gràcies
al desprendiment d'un patrici com En Francesc
Cambó? No existeixen les Fundacions Patxcí i
Rabell Civills, tan generosament dotades? No sub¬
vencionen la Diputació i l'Ajuntament diverses
institucions cultural? No ha apoïat entusiasta-
ment la primera d'aquestes corporacions els prò¬
xims concerts hispano-americans i no sosté la se¬
gona, espléndida i mangníficament, nostra Banda
Municipal?

I aquestes institucions de tan gran prestigi, tan
fermament arrelades, que sens defallir trevallen per
la cultura del nostre poble com son l'Orquestra
Pau Casals, l'Orfeó Català, l'Associació de Músi¬
ca de Camera, Amics de la Música, Orfeó Gra-
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cienc, etz.? Es que creieu que si truquéssim a les
portes dels elements que sostenen i formen aques¬
tes fundacions, institucions i corporacions les tro-
varíem tancades? Es que creieu que'ns negarien
la subscripció d'una qiiota anyal voluntària per a
sosteniment d'una Editorial de Música Catalana?

Qué caldria pidolar i molestar?... I bé: pidola¬
ríem i molestaríem.

Seria interessantíssim conèixer el pensament so¬
bre la qüestió plantejada, d'aquells dels nostres
músics més influients en l'ambient musical cata¬

là, per son prestigi i significació. També seria
convenientíssim que el mestre Vives, iniciador en
públic de l'assumpte, prengués quiscuna iniciativa
d'ordre pràctic que permetés cambiar impressions
i lligar caps, que si cadascú està disposat a contri¬

buir-hi amb els grans de sorra que ses forces li
permetin, l'edifici de la Editorial de Música Ca¬
talana serà un fet.

JOAUQIM ZAMACOIS

llllllll!l!l!ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII!llll!!lllllllll!ll!l!ll!l!!lllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllll

NOTA D*ADMINISTRACIÓ

Preguem als subscriptors de fora
Barcelona que remetin l'import de llur
subscripció per gir postal, a l'Admi¬
nistració.

Tota deficiència en el repart de Vi¬
bracions preguem ens sigui comuni¬
cada, per a subsanar-la immediatament.

l!llllll!!l!llll!lll!llllllllll!lll!!lilllll!l!lll!l!llilll!lllll!l!llll!l!llll!llllllll!llllll!llllllllllllll!!ll!lll!IIIM

CONCEITS

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL

DE BARCELONA

Primer concert per la Orquestra Sim¬
fònica de Madrid al Palau de Projeccions

Com a novetat figuraven en aquest concert la
"Simfonia Clàssica" de Prokofiew i la "Navarra"
d'Albéniz, instrumentada per el mestre Arbós.

Les altres obres del programa obres ja consagra¬
des en els concerts nostres, ultra el seu interés
propi, tenen el de ésser executades per aquesta or¬
questra; ho feren d'una manera força notable no
obstant l'exigeració en alguns moments de la
sonoritat, que fa que frases i accents que deurien
ésser grandiosos, resultin aspres. A remarcar això
sobretot en la Heroica de Beethoven, en el pri¬
mer i últim temps.

La Simfonia Clàssica de Prokofiew, no ens in¬
teressà gens ni mica, i menys encare després de
sentir la simfonia clàssica per excelència del mes¬
tre dels mestres en aquesta forma musical. No
més té dels clàssics aquesta simfonia la superficia¬
litat, l'autor s'ha fixat tan sols en allò que senten
les orelles, en aquelles obres i d'això n'ha volgut
fer un altre, sense pensar que no es allí ahont ha

de buscar el classicisme; els clàssics es caracte-
risen per la forma, éssent el primer tant sols
una conseqüència de l'ambient, i de l'època. Sense
ni un moment de interés passà aquesta simfonia,
que té en defensa seva el ésser de proporcions re¬
duïdes.

"Navarra", d'Albéniz-Arbós, demostrà més un
desig de fer lluïr una orquestra, que de fer sentir
un obra. Feixuga i pleníssima d'instrumentació,
quasi sempre toca tothom; fou dita brillantment
per la Simfònica de Madrid.

La IX Simfonia de Beethoven per la Or¬
questra Simfònica de Madrid i l'Orfeó
Pamplonés

Deixant apart l'estima que ens mereix la prime¬
ra de dites corporacions, hem de fer notar que no
estigué al nivell de la seva fama, ni en la execució
ni en l'interpretació de la "Novena".

Com a obra genial, la "Novena", és veritable¬
ment escabrosa. Fruit d'un geni en la seva pleni-
tut, torturat per un mal moral i físic incu¬
rables, exigeix, per a lograr donar a cada moment
el seu vertader valor expressiu i emotiu, una adap¬
tabilitat del director amb l'obra i de l'orquestra
amb el director, molt difícil d'aconseguir, i que al
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nostre entendre, no lograren els músics de la Sim¬
fònica.

Mancada tota ella de vida, per l'exigeració dels
temps en el sentit de lentitut, es feu interminable.

El primer temps feixuc.
La amable jovialitat del andante, per això ma¬

teix amb tot el seu caràcter, quedà, blana, i em¬
palagosa.

Recordem també el recitat dels violoncells i bai¬
xos dit amb una exactitut de compàs massa metro-
nòmica sense nuances de cap mena.

Els homes d'orquestra i cor no lograren mai
per la mala cursa la seva grandiositat.

Si dinàmicament no ens satisféren, éncare menys
ho lograren sonorament. La immensa quantitat de
matisos continguts en aquesta obra, passa desaper¬
cebuda, menys a la percussió, exigerada sempre.
A remarcar en aquest sentit els solos de timpani del
Scherzo i l'acompanyament sorollós de la batuta
en l'Allégro a la marcia.

Els solistes, discretament cada un d'ells, però
en conjunt mancats de cohessió.

La part coral a càrrec de l'Orfeó Pamplonés
fou la més interessant, demostrant tenir possibili¬
tats de donar encare més rendiment artístic del
que demostràrem Es notable en aquest Orfeó, la
corda de baixos, molt entonada i de bella sonoritat
que sobressurt sempre, tal vegada per la manca de
veus ben formades en la corda de soprans, una mi¬
ca feble.

Completaven el programa, la Leonora núm. 3 i
el Concierto grosso de Ernest Bloch en primera
audició que sense dir res de nou: s'escolta amb gust.
aribant certs moments a interessar per les seves
sonoritats melangioses i franques; per orquestra de
corda i piano obligats, encomenat acertada-
ment a la senyora Luisa Pequeño, és una de les
obres en quina ens han agradat més l'Orquestra
Simfònica de Madrid.

J. S. S.

Audició de la "Missa Solemnís"

Divendres dia 21 a la nit ens fou oferta per l'Or¬
questra Simfònica de Madrid i l'Orfeó Pamplonés
una audició de la "Missa solemnis" de Beethoven.

Obra de proporcions extraordinàries i plena de
dificultats la seva execució requereix una prepa¬
ració que hom creu en aquesta ocasió fou impos¬
sible d'atendre.

La nombrosa tasca que realitzaren l'Orquesta
Simfònica i l'Orfeó Pamplonés en pocs dies, no els
deu haver permès, segurament, dedicar tota l'a¬
tenció que l'obra requereix i que en altra ocasió
haurien donat amb molt més d'èxit.

Cal afegir, però, el noble intent que la dita au¬
dició representa.

Una nombrosa concurrencia que asistí al con¬

cert aplaudí al mestre Fernández Arbós i als seus
executants.

J. S.

Comiat de l'Orquestra Simfònica de Madrid
Amb un concert matinal donà per finida la seva

tasca entre nosaltres l'Orquestra Simfònica de Ma¬
drid que sota la direcció del mestre Fernández Ar¬
bós tant d'èxit ha assolit.

La Simfònica executà pulcrament el programa
que estava format per obres de Corelli, Falla, Ra¬
vel, Albéniz-Arbós, Beethoven, Bach, Wagner.

"Triana", de Albéniz, orquestrada admirable¬
ment pel mestre Arbós fou molt aplaudida igual¬
ment que les demés altres del programa.

El nombrossíssim públic que escoltà el concert
feu al mestre Fernandez Arbós i la seva orquestra
grans mostres d'admiració i cordialitat.

Harmonie des Etablissements Réunis
de Vienne (França)

Aquesta Banda composta de 85 instrumentis¬
tes, és una cosa verament reeixida, més si
hom té en compte que es tracta de treballadors
d'una casa comercial qui dediquen els seu moments
d'esplai al foment de la bona música.

Entre les obres que interpretaren en els seus
dos concerts, remarquem: Les noces de Figaro
(obertura), Rosa del Folló de J. Lamote de Gri-
gnon, Andante de la Inacabada, i l'obertura de
Tannhaüser.

Com es pot apreciar aquestes obres poden posar
a prova a una Banda composta d'obrers. L'Harmo¬
nie, però, en sortí airosa, per la seva preparació i in¬
terpretació. No cal dir, doncs, amb quina simpatia
fou ovacionada, així com el seu mimic director En
Gastón Billet.

Festival Wagner (Banda Municipal)
Es digne de remarcar el quart concert simfònic

que la nostra Banda Municipal sota la direcció del
seu mestre J. Lamote de Grignon donà al Palau
Nacional de l'Exposició el dijous dia 11 de juliol.

Amb "Lohengrin", preludi del tercer i primer
acte, "Walkyria", selecció "Consagració del Graal
de Parsifal", "Entrada dels deus al Walhalla",
"Preludi de Tristany i Isolda", "Els Mestres Can¬
taires, Preludi del tercer acte, vals i marxa" que
formaren el programa ens fou possible una vegada
més, assadollar-nos del geni de Wagner.

Magníficament executada aquesta música va do¬
nar lloc a la nostra Banda i a son mestre d'assolir
un gran èxit.
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Els "balls russos" al Palau de Projeccions

Poca cosa s'en pot dir d'aquesta manifestació del
ballet rus, que ha tingut lloc a l'Exposició. Es tant
insignificant, que fins es resisteix a un comentari
per petit que sigui. Més, com fou presentat com a
una manifestació important, de l'art coreogràfic rus,
hem de dir, en be d'aquest últim, que no tenen res
que veurer amb ell, els quadros, i postures de bai-
larins de revista, que ens presentàren els artistes
de l'Exposició. El repertori curt i dolent, si tenia
algun número de música, interessant quedava com¬
pletament desvirtuat, per la interpretació coreo¬
gràfica desacertadíssima dels bailarins, i la in¬
terpretació musical, no desacertada, sinó comple¬
tament nula, que li donà el mestre.

J. S. S.

Dos concerts per l'organista Alfred Sittard
a l'orgue del Palau Nacional

La casa Walker, ha construit en el Palau Na¬
cional, un instrument com quin estèm, disortada-
ment, poc avessats a veure'n i a oïr-ne.

Capaç de tots els matiços, i prou complert me¬
cànicament i sonorament, per a adaptar-se a les
exigències de composicions de tots estils, ofereix
al organista un sens fi de recursos.

Extremadament ric en plens i mixtures, prou
compensades per els jocs de fondo, gran en els
tutis, una brillantor de só extraordinària, sense
arrivar mai a ésser cridanera ni ingrata al que
escolta. No obstant, trobém que en els tutti, el
pedal predomina massa, destacant-se del conjunt
sonor de l'orgue, el que produeix un desequilibri,
degut a la excesiva potència de la Gran bombarda
de 32 peus, d'altre part d'una bella i robusta so¬
noritat, que resaltaría encare més, ben harmonit¬
zada, amb el conjunt total déls demés registres.

Els registres de solo, notables per la seva sono¬
ritat característica i ben assolida, donades les
grans dimensions de la sala. Les veus humanes poc
caracteritzades, passen desapercebudes.

L'únic que desdiu, tant de la sala com del ins¬
trument, es la façana, vulgar i pobríssima,. sense
cap estil orgànic, ni arquitectònic.
Lorganista

Amb raò, les condicions excepcionals del profes¬
sor Sittard l'han portat a un dels llocs més alts,
dintre les manifestacions organístiques mundials.
D'una memòria prodigiosa, d'un temperament mú¬
sic ben equilibrat, i una tècnica perfecte, reuneix
totes les qualitats necesàries a un bon organista.

Malgrat això, en moltes coses, no demostrà és¬
ser l'organista que esperàvem; i es que l'inaugurar
un orgue, 0 sigui, tocar en un instrument descone¬
gut, és per un organista, una de les probes més
fortes. Es deu, allavors, a les característiques des¬

conegudes del instrument, que es presten més o
menys al seu repertori habitual, aquest ha d'amot-
llar-se al gust del públic, desconegut per ell, i a
l'objecte de l'audició, que és donar a conèixer l'or¬
gue.

Tot això, és transparentar clarament en les du¬
gués audicions d'inauguració donades pes En Sit¬
tard.

En la primera, Bach, dit amb una serietat ex¬
traordinària, quedaba desdibuixat completament,
per el contrast que oferia amb aquella, una regis¬
trado virolada i variada amb excés. El mateix
succeí amb el Choral en la menor de Franck i la
Priere de la Suite Gothique de Boellman. La pre¬
ocupació de la registració, feia que el concertista
s'oblidés moltes vegades de l'interpretació i de
l'expresió.

La segona part d'aquest concert, fou el des-
acert més gros. La immensa "Fantasia i fuga" so¬
bre el choral A d nos ad salutarem emdam del Pro¬
feta de Meyerbeer, composta per Liszt tindria de
desaparèixer del repertori organ ístic, no és prou
interessant per a poguer ressistir la seva llarga
audició sense fatiga, i tampoc, les dificultats, que
suposa la seva execució, degudes a la seva tècnica
antiorgánica, son compensades per l'efecte, que fó¬
ra d'esperar.

El concert de Haendel, que seguia, si interessa
amb l'orquestra, és per els diàlegs entre aquesta i
l'orgue. Per orgue sola, pert tot caràcter i és fa
monòton i pesat.

On sentirem verdaderament al organista, fou
en la segona part del segon recital. (La primera
part, d'enganya pagesos), excepte el concert de
Rina'di Bach i netament, fora del gust i del tem¬
perament de músic seriós, del senyor Sittard.

L'Andante de la Piece symphonique, de Franck,
un encert de dicció i de registració, no podem pen¬
sar perquè separat del reste de l'obra, Max Reger
amb la seva desconcertant, Toccata en re menor,
una demostració de la sòlida tècnica del organis¬
ta, i la Suite Gothique que com a composició, s'a¬
guanta, just, al punt mig, entre l'espontanetat,
i l'amanerament, foren les tres obres que serviren
al senyor Sittard, per a donar-nos la sensació d'un
organista complert.

L'abús extraordinàri que fa del crescendo auto¬
màtic és causa de que la seva execució, sigui en
general monòtona, ja que per aquest procediment,
els matiços sempre queden iguals de timbre, doncs
la combinació dels registres és sempre la mateixa
amb aquest recurs. Ultra això dos conseqüències
molt importants s'en deriven. Els ff sempre sónen
amb un dels tres registres de 32 peus de que con¬
ta l'orgue, del Palau Nacional, i moltes vegades
no solament no hi son necessaris, sinó que hi fan
nosa, que s'accentua quan entra, la Gran bombarda
de 32, massa sonora.
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Per altre part, en aquest // sempre, hi entren
totes les mixtures, de quines n'es ric aquest or¬
gue. Entre elles i en casi tots els teclats hi han les
tierces, redoblaments del tercer sò harmònic, que
formen amb la nota fonamental una tercera ma¬

jor, el que produeix en els passatges netament en
menor, una mena de neguit al que escolta, produit
per la falsa relació de la tercera menor tonal i la
tercera major de la resonància harmònica, refor¬
çada qué quedaria, ofegada per aquella, suprimint
els registres antedits, cosa que no és possible em¬
prant el crescendo automàtic.

Es d'esperar, que contant ja amb un orgue
de debò, audicions tan interessants per a concer¬
tistes com el professor Sittard, no les oirém tant
de tard en tard, i coneixerém aquí una manifes¬
tació musical tant interessant com és la organístic3
de quina, veritablement, n'anem endarrerits.

JOAN SUÑÉ SINTES

Associació Obrera «le Concerts

El darrer concert de la sèrie de Primavera de l'As¬
sociació Obrera de Concerts fou donat per l'Orques¬
tra Pau Casals amb la col·laboració del violoncel-
lista americà Maurice Eisenberg.

La tasca de l'orquestra fou en general bona si
be en la simfonia de Beethoven els temps vius
mancaren de justesa i en conjunt l'obra quedà un
xic desigual.

El preludi de "Parsifal" fou el que més ens
agradà.

El violoncel·lista Maurice Eisenberg donà una
interpretació excel·lent del concert de Schuman, be-
llíssima obra que fou molt apaudida.

El públic devot que assisteix a aquests
concerts manifestà el seu entussiasme a Pau Ca¬
sals i M. Eisenberg.

J-

SL A MÚSICA A
IGUALADA

El Concert II. que donà l'"Orquestra Ceciliana",
composta de quaranta executants, al teatre del
Centre Catòlic el dia 12 del mes passat, tingué la
particularitat d'estar fet a base d'una sèrie de
composicions que sense exigir del públic una alta
tècnica musical difícil de trobar, era prou per a
satisfer els diletants més exigents.

Estigué composta de dues parts. La primera,
sota la direcció del senyor Maymí, començçà amb
la "Marxà Militar" de Schubert, seguida de qua¬
tre composicions més, entre elles ei "Menuet nú¬
mero 2" del propi senyor Maymí. A dir la veritat,
i sense que això signifiqui cap critica, preferim el
"Menuet núm.i". Ens sembla més alat, més de¬
licat, més tendre. Finalitzà aquesta part rebent
forts aplaudiments el director i executants.

Després d'una estona de descans començà la
segona part i última. Sota la batuta del senyor Jor¬
dana, començà amb la Suite núm. 2 de "L'Ar-
lesienne", a quatre temps, seguint "Sur un mar¬
ché persan", i les "Danses Hongroises" ñúms. 5 i
6, de Brahms. Totes aquestes composicions resul¬
taren d'una direcció i execució excel·lents, que el
públic premià llargament.

En algunes composicions observàrem que la po¬
bresa dels instruments de vent era perjudicada
pels violins, encara que els directors maldessin per
atenuar aquest desequilibri que podia descolorir
el conjunt harmònic. Es tingueren de .bisar alguns

números del programa degut a la insistència dels
concurrents.

GIRONA

La "Simfònica" de Girona, una vegada consti¬
tuida, i just es dir-ho, amb la satisfacció de tots
els amants de la bona música, baix la direcció del
seu mestre, En Ismael Granero, preparà un bon pro¬
grama per el seu concert de presentació, que tin¬
gué lloc el dia 5 de juliol passat, en el Teatre
Principal.

Heu's-ací el programa:
I. - "Obertura de Don Juan", de Mozart; "Aria

de la suite en re", de Bach; "Glosa sinfónica", de
Junca; "Marcha Militar", de Schubert.

II. - "Primera Sinfonía", de Beethoven; "Serra
amunt" (sardana), de Morera.

L'interès per sentir a la novella entitat artísti¬
ca era gran, ja que aixís ho demostrà, la gran
quantitat de públic que omplenava el nostre pri¬
mer Coliseu.

Anem are a parlar del treball de la Simfònica en
d seu concert de presentació. Creiem fermament
nosaltres, què la Junta Directiva de la Orquestra,

.0 el seu mestre director 0 qui siga, varen sofrir
una gran equivocació al volguer que una orquestra,
que ha de dedicar-se forçosament al estudi i exe¬
cució d'obres de gran empenta, volgués presentar-se
en públic en un plaç molt limitat, per donar a co¬
nèixer el programa emprés, i diem plaç curt, perqué
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en les obres que interpretà la Sinfónica de Girona
sinó totes elles, algunes requereixen un estudi i una
preparació molt llarga, i no creiem pas que la dita
orquestra pogués fer el miracle (encare no s'ha
donat mai el cas en les altres orquestres) que
una Simfonia de Beethoven, la que siga, pugui
preparar-se en un plaç curtíssim, tal com ho feu
la Sinfónica de Girona, Î això necesariament tenia
que demostrar-se en la Primera del músic de Bonn,
la qual fou interpretada, no pas com l'havem sen¬
tida nosaltres algunes voltes, ja que tant el primer,
com ei tercer, àdhuc el quart temps foren portats
a una velocitat molt gran, això feu que els princi¬
pals motius dels esmentat temps resultessin pàl·lits
i sense color, perjudicant en gran manera l'obra, i
posant això de manifest dugués coses: o be manca
d'assajos, o be apresuració en volguer tenir llesta
una obra més per el programa. En l'andante tot
ell ple de melodies que corprenen per la seva belle¬
sa, i efectes orquestrals, tractats d'una manera su¬
blim i encisadora, fou el que la Sinfónica de Gi¬
rona digué amb més encert; no obstant això devem
constatar, que el metall estaba molt desafinat, el
que feu que dit temps no produís l'efecte i l'emo¬
ció que ha de causar al oient. En la obertura "Don
Juan" de Mozart fou portada a un temps excesi-
vament ràpid, i la corda en els seus delicats pasat-
ges, no pogué treure'n el partit qu'es proposà l'au¬
tor; a la vivesa de temps a que fou conduïda, els
pasatjes resultaren confosos, obscurs i faltats d'exe¬
cució, palesant això que dita obra va ésser treballada
i preparada amb poc temps.

En les demés obres del programa com la "Mar¬
cha Militar" de Schubert, la "Sardana" de Morera
i la "Glosa" de Juncà, tenim que dir-ho, la Sinfó¬
nica de Girona estigué molt acertada, puig ens pla¬
gueren en gran manera la "Marcha Militar", la que
conexiem solament per piano, i portada a l'orques¬
tra produeix un efecte molt bell; la valenta i ben
treballada sardana de Morera tota ella plena i satu¬
rada de melodia catalana, i la glossa simfònica de
Juncà obra que acredita una vegada més al autor
de gran tècnic i coneixedor de les meravelles d'una
orquestra; l'execució d'aquestes tres obres, que fo¬
ren bisades, fou molt acurada, i produí l'efecte que
varen ésser treballades amb paciència i cuidado, lo-
grant aixís que l'interpretació resultés clara i dià¬
fana i pogués apreciar-se totes les belleses i mati-
ços de que estan plenes, valguent a l'orquestra xar-
dorosos aplaudiments per part del públic que apre¬
cià el treball del mestre i els seus professors.

A l'obra del programa a la que no tenim que re¬
gatejar nostres aplaudiments i nostra admiració per
l'interpretació que l'orquestra donà, és a la famosa
"Aria" de la "Suite en re" de Bach, per corda; sin¬
cerament hom ha de reconèixer que fou l'obra que
més magistralment interpretà la Sinfónica de Gi¬
rona; la corda estigué a l'altura que mai podiem su¬

posar, ja que la sonoritat, fusió i demés efestes
que els professors en tragueren fou magistral, dub¬
tem que es pugui interpretar de manera més acura¬
da, produint-nos l'impresió que la corda de la Sin¬
fónica de Girona està a una altura envejable; les
sonoritats de l'"Aria" de Bach ho palesaren bé
prou; l'ovació esclatà de manera franca i expon-
tània, en justa correspondència al gran i acurat
treball del mestre i dels instrumentistes; això de¬
mostra que amb els elements que conta la Sinfónica
i treballant amb cura i constància, sense cap mena
d'apresuració, pot emprendrer les obres que tingui
a be per fer-les sentir no sols al públic de Girona
sinó a tots els públics.

En acabant sols tenim que afegir; Junta, mestre
i professors de la Sinfónica de Girona, no defalliu,
avant, fe, voluntat i fermesa d'estudi, en la gran
obra que haveu emprés; l'art i Girona vos ho agrai-
ràn.

R. SERRA

VALÈNCIA

D'extraordinari i altament simpàtic, podem qua¬
lificar el concert últim de curs, de la novella en¬
titat Amics de la Música que fins avui contant ja,
amb èxits remarcables, fan, que hom puga assegu-
rar-l'hi una llarga vida.

El programa estava format solament, per obres
d'autors mediterranis, i estigué interpretat per la
liederista Carmen Andújar i l'orquestra Pro-Arte
que dirigeix el senyor Manuel Palau.

La primera part, era formada per obres orques¬
trals: "Invocación a las Musas" de Guzmán; "Sa-
rabanda i minuetto" de López Chavarri; dues can¬

çons de Gomà "Rosa Carmesí" i "La Peregrina"
i cinc de Palau, que agradaren de debó al públic.

A la segona part es cantaren cançons de Millet,
Pujol, Toldrà i Lamote de Grignon, acabant el
concert amb cançons de Eduard L. Chavarri.

El treball verificat per la liederista Carmen An¬
dújar, mereix un elogi apart. La seva bonica veu i
la inteligenta interpretació de les cançons que inte¬
graven el programa, va contribuir al major èxit
dels autors, i va donar una gran Importància al
concert dels "Amics de la Música" que tant bri¬
llantment ha clausurat el curs.

★

També ha tancat el seu curs, la Sociedad Filar¬
mónica de València, amb quatre magnífics con¬
certs donats per 1 'Orquesta Sinfónica de Madrid.

Un any més, el públic valencià, ha pogut admi¬
rar el treball del mestre Arbós, i ha pogut aplaudir
una i altre nit, a la seva desciplinada orquestra.

Al tercer concert, hi hem pogut admirar una no¬
vetat: la intervenció del director del nostre Con-
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servatori don Josep Bellver, interpretant el segón
Concert de Rachmaninoff, obra curulla de dificul¬
tats, i que digué molt honrosament rebent per
aital motiu els aplaudiments del números auditori
i les caluroses felicitaiones dels amics.

Amb una bona versió orquestral de la "Segona
Rapsodia" de Listz, ens donà comiat la "Simfòni¬
ca" de Madrid, acabant, també el curs, la "Socie¬
dad Filarmónica" de València.

RICARD OLMO

PARIS

"Salamine" a l'Opera

E11 altres temps, i per exemple durant la Renai¬
xença, el senyor Maurice Emmanuel, fruia d'una
immensa popularitat. En éll s'uneixen en efecte,
una gran il·lustració i unes bones facultats creado¬
res. Es un home de lletres, un historiaire que no
ignora rés de l'evolució de la nostra música, un
erudit qui ha reconstituit la fesomia de la dansa
grega antiga, un crític molt fi, al ensems que un
compositor fécond, qui ha sabut donar a la seva
música un caràcter personal extret del tresor de
les modalitats antigues i de les cançons populars.

Are, en 1929, el senyor Maurice Emmanuel, arri¬
vât ja a la maduresa de la seva vida, no es co¬
negut més que d'un petit estol de persones. La
nostra época, és d'especialització, i de clasificació
rigurosa. Hom ignora o menyspreua, la gent que
fan múltiples labors encare que les fagin totes ex¬
cel·lentment. Només, els antics alumnes de l'Ecole
Polytechnique, han donat a conèixer, una vegada
per totes, el dret de exel·lir indiferentment i simul¬
tàniament, dintre totes les branques de l'activitat
humana. Nosaltres diém això, sense cap punt d'iro¬
nia i amb una gran admiració per l'Ecole Poly¬
technique.

L'autor de "Salamine" a buscat la realització
d'una sonoritat fresca, on l'amplitut i la noblessa
fossin dignes de la grandiositat del tema, on els
detalls recordesin una mica la música del temps
d'Esquil o allò que hom se creu conèixer d'aquesta
música. La contribució del erudit es visible. No
ens sàpiga greu: precissament es d'això que la par¬
titura de "Salamine" té un accent personal. No
diem pas, la seva seducció, per tal de que ella està
mancada absolutament d'empenta, d'emoció i de
lirisme.

De l'empipament que produeix aquesta adapta¬
ció musical del celebre drama d'Esquil, el vell
tràgic grec, té també una part de responsabilitat.
Em de reconèixer que a la lectura dels "Perses"
hom hi trova més d'una plana sublim. L'humanitat
dels sentiments, la força de les imatges i la inne¬
gable bellesa de l'istil en fan un veritable chej-
d'oeuvre. Però, l'acció es mansa. Tota l'obra es

redueix a les lamentacions dels Perses, al enterar¬
se de les desastroses noves que els arriven del
front.

Les millors pàgines de "Salamine" retroveràn als
concerts l'èxit que no podrán mai assolir d'un pú¬
blic de teatre. I això és prou per justificar a l'O¬
pera, qui ha fet un sacrifici útil i que ha passat
un perill honorable, al montar una obra digna, en
tots conceptes, de l'estima dels seus coneixedors.

D. S. - I. M.

BÉLGICA

Hier Concert al Conservatori de Louvain,
amb la cooperació de la excel·lent pianista Mlle.
Mary Laenen i l'orquestra del Conservatori baix
la direcció de Mr. H. d'Hoedt.

El programa estava format per la Symphonie
inachavée de Schubert; un poema simfònic de P.
Benoit; Komarinskaja de Glinka; Variations sym-
phonïques de P. Gilson; i Tannhaüsser de R.
Wagner.

El punt culminant del programa, eren les "Va¬
riations symphoniques" de Gilson. El tema és d'u¬
na bella contemplació. El desenrotllament fornit
d'antítesis frapants, ens condueix a través de equi¬
librades digresions, contades amb una fantasia
viva cap a les facetes de l'idea inicial.

L'orquestració es sempre sòlida, lluminosa i hà¬
bil. Una ben trovada ascendència dintre el raona¬

ment temàtic, assoleix un máximum dintre una
conclussió enèrgica i decisiva. Dintre aquesta
obra —com també per altra part, dins tota l'obra
de Gilson— hi ha "el composTtor~~que sap el que
es fá, l'home que és don compte de l'equilibració
de la forma i dels sóns; respon de totes llurs in¬
tencions instrumentals i contrapuntístiques; al en¬
sems que es revela l'artista que sap trovar l'idea
i augmentar-la amb el millorament de la seva
contemplació interior. P. Gilson és un compositor
d'imaginació viva i d'idea profunda. Ell poseeix
el mestratge del seu art —al nostre pais— com
cap altre. El més senzill abrivament, es sempre
interessant sense caure mai en una banalitat. Hi
ha sempre aquella força d'intelectualitat artística
que enlaira l'idea primordial a la seva significació
més profunda. Tot allò que ell escriu, es de bon
gust. Tot allò que ell construeix es fa gran i no
ultrapasa mai els límits de la necessitat narrativa.
Heu's aci allò que posa Gilson al bell mig dels
grans mestres de l'art.

El concert acabà amb l'overtura de "Tan-
nhaiiser" de Wagner, on la fresca grandiositat i la
imaginació suggestiva ens ha captivat per una ve¬
gada més.

FI. V. d. M.
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El IV Concert de la Pkilármonique fou dirigit
per Désiré Defauw. El programa començava per
la "Symphonie classique" de Prokofieff. Aquesta
obra no deixà de sorprendre als admiradors de la
"Suite Scythe". Es música pura, d'un classicisme an¬
terior a Beethoven. Hom diría d'un Mozart que
sapigués música moderna. Es curios de constatar,
que aquesta simfonia, que data de 1916-17, tra¬
dueix les preocupacions d'estètica musical més re¬
cents.

Gaspar Cassadó, executà, després, el concert en
ta menor, per violoncell, de Schubert.

Cassadó, deixeble de Pau Casals, és un virtuós
"di primo cartello". La seva sonoritat val tant

per la seva intensitat, com per la seva justesa ex¬
cepcional. Més el concert que ell arreglà d'una
"sonate pour arpeggione et piano" és una obra me¬
diocre; solament, l'adagi, sembla tenir una mica
de mèrit encare que conté una colla de frases co¬
negudes i a més hom hi sent el començament del
"Larghetto" de la segona simfonia de Beethoven.

Els tres nocturns de Debussy, foren molt ben
dits per l'orquestra sobretot el segon, evocació d'u¬
na festa llunyana, on l'equilibri orquestral és jus¬
tament establert. Mort i Transfiguració de Strauss
tancava el concert i permeté a M. Defauw, de po¬
sar a lloc les seves sorprendens qualitats de mes¬
tre director.

SABEM OVE...
El quartet vocal Orpheus (senyors Mayral, te¬

nor primer; Artells, tenor segon; Climent, baríton,
i Mariano, baix) ha donat un concert a l'entitat
coral, "Violeta de Clavé".

★
A Sant Pol de Mar, s'ha creat, suara, una nova

entitat coral: "Orfeó La Sardana" que dirigeix En
Salvador Vives.

★
Dintre pocs dies, vindrà a la nostra ciutat, per

tal de pendre part en uns festivals gallecs que es
cel·lebraran a l'Exposició, el famós "Coro de Ruada"
d'Orense.

★
El renomenat pianistà^lülgaj Francis Bourgui¬

gnon, ha escrit recentment un ballet en dos actes,
titulat: La Mort d'Orphée; ha sigut inspirat amb un
llibre de les germanes Mlle. Denise Chainaye i Mlle.
Suzane Chainaye. La música, els poemes recitats, i
el moviment escènic, están perfectament lligats.
L'estrena fou dirigida per l'autor, i tingué un èxit
remarcable.

★
El nostre estimat col·laborador Alfred Romea, va

donar al Círcol Catòlic de Gràcia, la interesant con¬
ferència "Consideracions sobre la guitarra i la seva
música".

★
A la Sala Mozart, la senyoreta Pepita Paulet, so¬

prano, i el senyor Josep Mestres, tenor, hi donaren
un recital de cançons. Foren acompanyats al piano
per En Climent Lozano, del qual estrenaren: Pensa
amb mi, i Capvespre, que assoliren un remarcable
èxit.

★
Arribat d'Itàlia, la notabilíssima cantatriu Na

Mercè Plantada. Ha donat a conèixer, pertot, el

seu important repertori de "lieder" i cançons nos¬
tres, i ha més ha impresionat uns quants discs.

★
L'"Orfeó Borgenc", de Borges Blanques, ha do¬

nat un concert en el Teatre Foment de la mateixa
localitat, obtenint una falaguera acollida per part
del públic. El director d'aquesta novella entitat co¬
ral, senyor López, fou molt aplaudit, sobretot des¬
prés de l'audició de "La mort de l'escolà" que can¬
taven per primera vegada.

★
L'"Orfeó Granollerí", que dirigeix En Mariàn Ba-

taller, ha efectuat una excursió artística a Olot. Do¬
nà un important concert al teatre Principal, sota el
patronatge de l'Associació de Música.

★
El concert de clausura de curs, de l'Associació de

Música de Sant Feliu de Guíxols, ha estat confiat
al Quintet Català (Garganta, piano; Bocquet, violí
primer; Escofet, violí segon; Julivert, viola; Isotla,
violoncell).

★
Arribat a Barcelona, després de sis anys d' absèn¬

cia, el violinista Enric Madriguera. Procedeix dels
Estats Units, on, es diu, que hi ha obtingut grans
triomfs.

★
Ha mort, Eduard Risler, el notable i ben conegut

pianista. Nasqué a Baden-Baden, l'any 1873. Estu¬
dià al Conservatori de París, d'on eixí amb un pri¬
mer premi de piano.

Risler, havia vingut més d'una vegada a Barce¬
lona.

Feia temps que vivia allunyat del món musical,
víctima d'una paràlisis.

Descansi en pau l'eminent pianista.
★
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A la Sala Mozart, hi ha donat un concert la
nena-prodigi d'onze anys, Maria Vallès.

Hom li ha reconegut una facilitat tècnica estra-
ordinària.

★
La mateixa nena, fou presentada en un grup de

músics i crítics musicals al Palau de la Música
Catalana. Obtingué, també, un èxit extraordinàri.

★
A la sala d'audicions de la casa Alberdi, va te¬

nir lloc un concert a càrrec de la senyoreta Pa¬
quita Gubert (cantatriu) i el senyor García de Lens
(pianista).

★
L'"Orfeó Atlántida", que dirigeix En Normand

Soler, ha efectuat una excursió artística a S'Aga-
ró, amb la cooperació de la cobla "Barcelona".

★
"La Publicitat" deia, parlant del Quarte ibèric.
"Organitzat pel Conservatori de l'Ateneu Igua-

iadí se celebrarà al teatre d'aquesta entitat l'anun¬
ciat concert a càrrec del "Quartet Ibèric", de Bar¬
celona. El Quartet número 2, de Brorodin; núme¬
ro 3, del compositor català Amadeo Cuscó, i el
número 6, de Schubert, foren interpretats per
Ferran Guerin, Josep Doncel, Gracià Tarragó i
Ferran Pérez Prió, d'una faisó perfecta.

Els notables artistes foren ovacionats a cada
temps, molt especialment en finalitzar l'obra del
mestre Cuscó, al qual el públic volgué testimoniar
la seva admiració i simpatia aplaudint-lo llarga¬
ment. El millor elogi que podem fer del quartet del
compositor català és que es tracta d'una obra ben
personal, amb sanes orientacions modernes, però
escrita amb perfecta correcció clàssica. Al nostre
entendre ens sembla ben digne de l'alta distinció
que li fou atorgada.

Mentre oíem aquesta notable institució musical
recordàvem melangiosament la facilitat amb què
els nostres filharmònics "descobreixen" sovint el
que ens ve de l'estranger i obliden el que tenim a
"Cassr 'El "Quartet Ibèric", tal com l'oírem en
aquest concert, pot comparar-se perfectament a
moltes entitats similars ben notables i justament
aplaudides que dels grans centres musicals euro¬
peus ens han visitat.

★
L'"Orfeó Gracienc" al seu local social ha donat

l'acostumat Concert Repàs, que dedica als seus
socis. Entre altres importants obres, remarquem
l'audició de la sardana coral de Morera "La Font
de l'Albera".

★
El mes passat morí a Estocolm el mestre Bror

Beckman, director del Conservatori d'Estocolm
des de 1910, aquest compositor nat en 1866 dei¬
xà escrites varies obres. Remarquem: una Simfo¬

nia per orquestra; Om. Lickau (orquestra) i una
Sonata per violí i piano.

★
L'"Orfeó de Cegues de Santa Llúcia", que diri¬

geix Ildefons Barberà, ha donat un concert a l'Ex¬
posició, amb motiu de la projecció de la pel·lícula
relativa a l'Homenatge Nacional de la Vellesa, al
Pavelló de la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis.

★
La delegació de música de l'Exposició ha orga¬

nitzat uns concursos d'orquestres, Bandes i Co¬
bles que s'han de cel·lebrar durant el mes de setem¬
bre. Els premis asignats son de mil pessetes fins
a deu mil.

★
En els concerts que ha donat, en les Associacions

de Música de Catalunya, el "Quartet Krettly" de
París, hi figurába en els programes una composi¬
ció titulada "Dansa de fallaires" per a quartet de
corda, de Mateu Rifà.

★
El novell "Orfeó de Gelida", acaba de beneir la

seva senyera. A la festa hi assistiren els senyors
Millet i Llongueras, qui feren uns quants parla¬
ments. Amb aital motiu aquest Orfeó que dirigeix
el senyor Joaquim Llopis, cantà un bon programa
de concert, on s'hi destacaven "Vetlla d'hivern" de
Massaguer i "Les neus que es fonen" de Morera.

★
El senyos Manuel de Falla, il·lustra musicalment

!'"Atlàntida" de mossèn Cinto.
★

Ramón Salsas, aquest jove músic badaloni, es
dóna a conèixer amb Renovellament, melodia per
a cant i piano.

Renovellament, d'un fina musicalitat, i de con¬
cepció i sonoritats transparents, diu la delicada
sensibilitat del seu autor, qui ens mostra conèixer
abastament l'art de compondre i la técnica pianís¬
tica.

Aquesta cançó (editorial "Les nostres cançons) no
dubtem que aviat figurarà en el repertori de les
nostres "liederistes".

★
En Mariàn Bataller, director de l'"Orfeó Grano-

llerí", ha enllestit una nova sardana que porta per
titol "Mentre llisca la nau", destinada al "Foment
de la Sardana" de Barcelona.

★
Les entitas corals, "Orfeó Barcelonès", "Orfeó

Nuria" i "Schola Orpheónica", han donat a l'es¬
tatge de l'"Orfeó Nuria", i sota la direcció del se¬
nyor Alier una audició dels corals de la "Consagra¬
ció del Graal de Parsifal". Avans el senyor Climent
Lozano, donà una conferència, parlant d'aquest
drama sagrat de Wagner.
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a s&tto noce

JA COMENCEM A OBRIR ELS ULLS

Retallem del corresponsal de "La Publicitat" a
Sant Feliu de Guíxols, aquest comentari, parlant
d'un concert donat en aquella localitat pel "Quin¬
tet Català

"Vistes a la mar, d'Eduard Toldrà, ens va dece¬
bre totalment. No anem a discutir, ni tenim auto¬
ritat per fer-ho, si tècnicament estan o no estan
ben tractades. Ens decantem a creure que sí, per
tal com Toldrà és un compositor expert, al qual
hem aplaudit altres vegades, i perquè un jurat
competent va premiar-les en un dels concursos
"Concepció Rabell". El que volem recalcar és que
la lletra de Maragall està molt per damunt de la
glossa musical que ha intentat fer-ne Eduard Tol¬
drà, i que, tant per tant, ens quedem amb la poe¬
sia de l'autor de l'"Elogi de la paraula", sobreixi-
dora per ella mateixa de multiformes suggerències
musicals que destrenyen tot altre agençament aliè."

Comentaris? Cap! Ja es hora, que la gent es
desvetlli.

PREVISIÓ

Llegim en la prensa de primers del mes pas¬
sat: "El próximo octubre, (?) el maestro Lam¬
bert, dará en el órgano recientemente instalado en
el Palacio Nacional, un interesante concierto".
Prometem no faltar-hi; pero estem segurs, que no
obstant estar avisats amb tanta anticipació (¡qua¬
tre mesos!) encare hi haurà algú que farà tard, o
no trobarà entrades.

R. I. P.

En el "Mirador" del dia xi de juliol, vareni pu¬
blicar "La mort de l'orgue"-, en el del dia 25, li
cantàreu les absoltes "Oracions fúnebres". Are es¬

perem s'anunciarà degudament el dia i hora de
l'enterrament.

ALELUYA!!!

Diuen que molt aviat tindrem "Teatre Líric Ca¬
talà" que els mestres Vives, Millet, Nicolau, Pujol,
Toldrà, Llongueras, Salvat, Gibert, i Lliurat, te¬
nen enllestides, al menys, una obra cada ú. No
cal dir com ens plau donar aquesta nova, i desit-
jem sigui un fet perquè no dubtem que amb un
estol com aquest de tants valiosos prestigis, el no¬
uât "Teatre Líric Català", brotarà amb una gran
florida.

Aleluya!

EL CARRER DEL BISBE

En Pau Casals no sabeu mai si us escolta 0 no

us escolta, ell sempre atent, però abstret a tot
allò que l'hi diuen.

Dies després de l'inauguració del ja famós arc
del carrer del Bisbe, hom diu que Pau Casals fou
interpel·lat així per un amic'.

Què us sembla aquest arc que han posat?
Pau Casals abstret sempre, diu que respongué:
-—Jo el preferiria pizzicato.

REUNIONS MISTERIOSES

L'altre nit vàrem veurer reunits a la terrassa
del Ateneu, la colla de la novella associació "Amics
de l'orgue". Es diu que ultimàveu tots els detalls
per cremar vitra n'En Pahissa al mig de la plassa
major del "Poble Espanyol".

A MITJA ESCALA DEL LICEU

A la sortida de la darrera representació de "Ma-
ricnela" un admirador del teatre folquitorrià co¬
mentava amb un amic seu, el cas trist de la pobre
"Marianela".

—Jo trobo, deia aquest xicot, que'l final de
l'obra no està bè; per tenir un bon desenllaç, "Ma-
tianela", hauria d'acabar travant el seu partit.

Un que baixava depressa l'escala, va respondre ;
—Sí, és cert; el més indicat és en Costa.

ERUDICIÓ I ENGINY

En Lluis Millet, ha publicat a la "Veu de Ca-
talunyaa un article titulat: "Evocacions Musicals
de la Barcelona Vuitcentista". Retallem pel seu
marcat interès d'erudició i enginy:

"...En Rafel Guardia, un home-noi, senzill i
francot que a tothom tractava de tu i que a tot¬
hom tutejava."

"...fora injust no fer memòria d'un mestre, ver
pedagog, d'harmonia i contrapunt: En Gabriel Ba-
lart. La ciència del contrapunt la posseia i la sa¬
bia traspassar als seus deixebles. Només cal dir
que fou qui ensinistrà en l'art de la composició al
llavors jove autor Nicolau qui no tingué altre mes¬
tre fins la seva partida a París..."

I per acabar,
"...aquell dia de Santa Cecilia, qui donava lla¬

vors, sembla, més alegría a sos patrocinats que no
pas ara, en el temps que som dels sindicats i jazz-
band."
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