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ORIENTACIONS D'ART

a Pau Casals

Meditació sobre el Silenci
Una de les coses que més es troben a mancar, actualment, en tota cosa,

és cl Silenci.
Per a no parlar d'altra cosa més que de l'aspecte musical, basta de sentir

la majoria de les execucions virtuosesques de concerts, i la gairebé totalitat
de le proves donades pels concursos i exàmens dits musicals oficials o privats,
de tot el món, per a verificar la desastrosa penúria de silenci que manifesten
aquelles exhibicions.

En tots aquells casos, hom pot donar gairebé per descomptat de no fruir
de cap delícia artística, per la manca d'equilibri, d'intel·ligència, de gràcia,
d'elegància, de profunditat, d'encís, de sensibilitat, de recolliment expressiu,
de netedat de concepció i de dicció, d'energia decisiva i definitiva^ trist re¬
sultat de la insuficiència de respecte i de comprensió de l'element silenci en
la música.

Aital insuficiència condemna els pocs silencis que subsisteixen a mancar
d'exactitud de duració i, també, els priva de la qualitat vital especial pròpia
a cada silenci musical i humà.

Reflexionant, ara, sobre tan universal actual mancança, m'he recordat
d'un capítol que vaig escriure i publicar, ja fa un grapat d'anys, en la
segona part del Llibre Frefaratori del meu:

(iEnseignejnení Music.al de la Technique du Fianon (i).
Diu així el paràgraf vint-i-quatre d'aquell llibre meu:
«El Ritme és per tot arreu. És definit, en aquesta mateixa obra: ■

(i) Publicat fcr la c.a.sa Rouart I.erolle et C.ie^ de París.
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uLa Unitat feta entre elements diversos fel Nombre, l'Ordre i la Pro¬
porció manifestats dins l'Espai i el Temps.

El Ritme necessita doncs diversitats, o més exactament, contraris per
a manifestar, al mateix temps, la seva varietat i la seva unitat.

En Música, la matèria del Ritme és el silenci i el so.
És amb intenció que el silenci és anomenat el primer.
La Música, en efecte, no és feta només de sons. És feta de silencis i

de sons.

Sens dubte, si no hi hagués més que silenci, no hi hauria música, però
si no hi hagués més que so, tampoc no hi hauria música. Això és una veritat
essencial de la qual cal penetrar-se enterament si volem fer quelcom artístic
en música.

El so és quasi suspès dins el silenci; es manifesta enquadrat de dues
determinacions de silenci:

el silenci inicial, que precedeix el so, del qual el so prové; i el silenci
terminal, al qual el so retorna, i que acaba, que completa el so, donant-li
la seva definitiva valor; valor entenent-se aquí en tots sentits:

valor de duració, en sentit materialment musical;
valor d'intensitat, de relleu, en sentit plàstic;
valor d'estimació, de fecunditat, de vitalitat, en sentit expressiu.
El so, pedra preciosa dins un joiell, ési completament encastat dins el

silenci. És el silenci que dóna al so el seu lloc i assegura la seva solidesa
de situació.

La música, doncs, és feta de silenci i de so, de so i de silenci, com l'ar¬
quitectura és feta d'aire i de pedra, de matèria sòlida i d'aire.

Primer hi ha Vespai, l'aire dins el qual està la pedra, la matèria sòlida; ,

l'espai que embolcalla enterament la matèria sòlida, l'espai que la defineix.
Després hi ha l'espai, l'aire entre la pedra, la matèria sòlida; altrament

no hi ha casa, arquitectura possible... I tota la ciència de l'arquitectura és
el coneixement i l'observança de les mutuals reaccions d'atmosfera contra
pedra o matèria sòlida, de matèria sòlida contra l'atmosfera!

I tota la bellesa de l'arquitectura és en la proporció d'aquesta matèria
sòlida dins l'espai, i d'aquest aire entre la matèria sòlida...

Així totes les coses són equilibrades pels contraris sense els quals no po¬
drien existir...

En música, doncs, hi ha dos elements constitutius per excel·lència; el
silenci i el so.

I d'aquests dos elements, el primer, el que dóna, en realitat, possibilitat
d'existència i de bellesa: el silenci, aquest és en general negligit, menys¬
preat, quasi oblidat, inconegut, almenys desconegut de la majoria dels alum¬
nes, dels professors i dels virtuosos !
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Heus ací el secret de l'aritmia general que podem constatar correntment
entre la gent dita «músics».

La ignorància o l'oblit del silenci, tal és la malaltia massa freqüent del'ensenyament i de les realitzacions actuals.
I no obstant, caldria absolutament comprendre-ho; no hi ha expressiómusical, no hi ha música constituïda sense el silenci.
Pero el silenci, tal com és en realitat, no és del tot allò que imaginemhabitualment, superficialment.
El silenci, per a la majoria de la gent, és el no-res !
(I encara no entenen pas el sentit d'aquest mot: no-res, perquè per aentendre'n un poc el sentit, caldria entendre quelcom, almenys, de l'Ésser...).El silenci, per a la majoria dels musicastres, és quelcom d'indefinible!

És una cosa sense nom, sense forma, insuportable, de la qual es desfan el
més aviat possible!

Mireu com aquest professor fa llegir un text musical a un infant: ^ols
es preocupa de fer seguir les notes, passant els silencis d'un salt, semblant
^^^g^g^r-los de la pàgina de música, com mosques importunes !

En veritat, aquest professor ha ensenyat certament al deixeble el nombre
i el nom de les figures de silencis... els hi ha fet reconèixer algunes vegadessobre el paper.

Cert, ha fet això ! Però, en si mateix, d'una manera confusa i incons¬
cient, troba bastant estrany que el compositor tingui la mania d'usar d'a¬
quests signes ! Durant aquest temps no es produeix cap so, i quan es posa
a tocar un instrument, és ben bé per a produir so, perquè sense això no val
la pena de posar-s'hi!

Heus aci allò que pensa, o més ben dit, allò que s'agita dins l'incons¬
cient d'aquest professor i d'aquest deixeble, perquè el pensament veritable
és desconegut d'aquests éssers, altrament comprendrien el silenci!

Heus aci, precisament, el punt decisiu: per a conèixer el silenci, cal
saber pensar.

El pensament no es fa més que en el silenci, i falta de silenci, en la vida
moderna, el pensament esdevé cada dia més desconegut, més impossible a
la majoria dels homes (i possiblement encara més de les dones !), malgrat
el desenvolupament de la instrucció.

^
I heus aci perquè el silenci és, jen la música com en la paraula, el primer

element: és que conté en si mateix la possibilitat del pensament.
El silenci, entès aixi, és espiritual, el so és material.
El silenci inicial és el pensament, l'existència real, però no revelada

encara.

Heus aci el so que en dóna testimoni, que és el seu cos, el seu acte, el
seu ésser manifestat.

I el silenci terminal, després, ve a permetre a la vida de copsar-se, d'és-
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ser acrescuda d'aquest acte finit, que sols s'ha exterioritzat per a ésser co¬
municat.

Així el so, com la paraula, ve del silenci i hi retorna, perquè la música,
expressió humana, ve de l'esperit i hi retorna.

El so, com la paraula, serà allò que és el silenci inicial.
És allò que és pensat, viscut, volgut, desitjat en aquest moment que va

a llançar-se, desbordar-se, aparèixer, resplendir, en aquest so, en aquesta
paraula.

El so, el mot, serà dolç o violent, llarg o curt, lent o ràpid, segons allò
que passa en l'ésser durant el silenci inicial.

La seva altura d'emissió, la seva impulsió material, tot allò que és, en
fi, com tot allò que no és, és la resultant d'aquest pensament durant el si¬
lenci inicial.

I quan ha eixit a la llum i que ha complert el seu acte, la manera com
l'acaba, com retorna al seu silenci, al seu pensament, és això que acaba de
manifestaT-lo tot sencer, no sols en el seu cos, sinó en la seva ànima.

Passa amb el so el mateix que passa amb l'home: per a conèixer la valor
de l'esperit que l'anima en la seva vida, cal veure'l morir. Fins aleshores és
inclassificable; no es pot saber ben bé allò que és; si no és més que exterior¬
ment seductor o desagradable, o bé si té, en si mateix, en el seu centre, una
real substància viva, bona i gran.

És l'acabament del so, de la paraula, que és això per a la música, pel
discurs humà.

I tot allò que ha pogut ésser i dir aquest so, aquesta paraula, el silenci
terminal, sol, permet de comprendre-ho, d'entendre-ho realment, al fons de
la conciència que sola és llum d'intel·ligència i sense la qual tot és com si
no existís.

Heus ací doncs tota la vida, tota la concepció, tot l'enteniment humà
indissolublement lligat al silenci.

I la música no podria verament ésser sense ell, puix que el so no podria,
sense ell, tenir cap sentit.

* * *

Ens portaria massa lluny, per a avui, l'examinar amb alguns detalls
com la incomprensió tan corrent del silenci té fatals repercussions, també,
sobre un altre indispensable factor d'expressió musical: la matització.

Hans de Bülow, el famós pianista director d'orquestra, deia molt justa¬
ment, parafrasejant a la seva manera les primeres paraules de l'Evangeh' se¬
gons Sant Joan:

«d./ Començament era el Ritme)).
Sí. El Ritme és al començament, i al centre, i al cim de tot... És la

Vida de tota vida.
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I si el Ritme, en música, pràcticament, materialment, superficialment,
pot ésser definit:

l'Oposició del So i del Silenci,
el Ritme no s'acontenta, en realitat, en ésser solament una oposició, sinó queés també una relació:

la Relació del So amb el Silenci,
I en aquesta Relació del so amb el silenci, el lligam meravellós que rea¬litza l'enllaç rítmic d'aquells Oposats: So, Silenci, i en fa la Unitaí-Música,

és la Intensitat.

Perquè en la Intensitat es combinen, es graduen, s'intercanvien, s'unei¬
xen indissolublement so i silenci.

Perquè si hi ha un aparent irreconciliable antagonisme entre els OposatsSo i Silenci, heus ací que en la Intensitat, cadascú d'aquells Dos sembla ei¬
xamplar-se fora de si mateix, en un ardentíssim desig de l'Altre.

I s'encontren, i s'abracen, i es fusionen, i s'uneixen, i el so dóna al
silenci el seu entusiasme, el seu cant; i el silenci dóna al so la seva carícia,
la seva dolcesa.

I així en la Unitat ternària de la Intensitat magnífica i dolcíssima, neix
la Música; la Música, Filla, Verb engendrat pel Ritme, el Ritme manifestat
per l'Amor ; la Música—Silenci, So, Silenci—Música.

Blanca SELVA
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"Sociedad Fllarmónica"de Barcelona
(1844-1857)

Ais companys do Junto de "Associació Música Antiga"

Estudiant el moviment musical vuitcentista de Barcelona hom tot seguit
endevina que la nostra ciutat ha gaudit ja d'antic d'una justa renomenada
de filharmònica. Durant tot el segle dinou van sortint bon nombre d'enti¬
tats musicals que viuen durant alguns anys una vida més o menys florida
i que contribueixen d'una manera positiva a la propagació de l'art musical
a casa nostra.

D'aquestes entitats en sobresurt una que durant més d'una dècada es
va aguantar amb vida pròpia i esplendorosa. Portava per títol «Sociedad
filarmónica» i fou fundada amb els entusiasmes d'un nucli selecte de pro¬
fessionals i aficionats de la música entre els quals figurava en primer terme
el notable i erudit crític del Diario de Barcelona Antoni Fargas i Soler
que actuava de secretari de l'entitat i era un dels seus principals orientadors.

Creiem que serà de positiu interès ressenyar la vida d'aquesta important
entitat seguint cronològicament els actes de la seva actuació.

La primera notícia de la constitució de «Sociedad filarmónica» la trobem
al Diario de Barcelona a 20 de març del 1844. nota publicada hom
fa constar que la quota d'entrada no serà inferior a 100 rals i la mensual a 20
i que la seva principal ñnalitat, ultra l'esbarjo dels associats, serà el conreu
de la música.

«Sociedad filarmónica» es llença a la vida pública amb un gran concert
vocal i instrumental celebrat a la gran sala de Llotja la qual, segons diu
Pau Piferrer en la crítica que publica al Diario de Barcelona, és la segona
vegada que serveix per a donar-hi una audició musical. Per tal de donar
més relleu a aquest acte inaugural la junta directiva de l'entitat aconsegueix
que hi assisteixin les Infantesses reials que es trobaven de pas a la nostra
ciutat.

El concert constava de dues parts, la primera instrumental i la segona
vocal. Els cantaires eren tots socis de l'entitat i la major part elements de
l'aristocràcia barcelonina. La comtessa de Centelles, propietària de l'immoble
que ocupava un temps l'entitat, tenia com un gran honor de formar part
de l'estol de cantaires.

El programa d'aquest concert inaugural era ben suggestiu i variat. Co-
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mençava amb un gran himne dedicat als Reis, original del mestre Josep
Piquer, amb solo de tenor. Després, distribuïdes en dues parts, seguien les
composicions següents: Duo de / Cafuletti; duo del Belisario; cavatina
de Lucrezia; simfonia de la Gazza; cavatina del Belisario ; vals del pro¬
fessor Antoni Passarell, sonat en un instrument anomenat melofon, tocat per
Pau Fargas, el qual, segons diu la crítica, ((bajo la forma de una guitarra
da los sonidos y el efecto de un órgano» ; duo de / Puritani i fragments del
tercet de Guillem Tell.
Al cap d'un mes la (¡Sociedad filarmónica» donava el seu segon con¬

cert a la sala (¡antiguamente biblioteca de Padres Agustinos que es muy
capaz y propia para semejantes actos». El programa d'aquest concert es¬
tava integrat de composicions de primera audició d'autors italians.

En Pau Piferrer, qui amb Antoni Fargas i Soler compartia la tasca
de ressenyar el moviment musical barceloní, dedicava atenció preferent a
l'actuació de la «Sociedad filarmónica». Algunes de les seves crítiques ocu¬
paven més de tres pàgines del Diario de Barcelona i no es limitaven a resse¬
nyar els actes celebrats per l'entitat, sinó que assenyalava als seus dirigents
el camí que havien de seguir per tal d'arribar a constituir una agrupació
forta i modèlica tal com la pressentia el seu alt i ñníssim esperit crític i la
seva cultura massissa i sòlida. Diu que sempre havia delit per la fundació
d'una entitat musical digna de la fama justa de filharmònica que tot temps
ha gaudit Barcelona. Blasma constantment la música italiana, que tant priva
en la seva època, i es declara defensor ardit i convençut de la música ale¬
manya i francesa com a manifestació de bon gust. I el dia que en un dels
programes de concert hi apareix el nom de Beethoven el crític llença les
campanes al vol i prodiga tota mena d'elogis al músic alemany i després
de felicitar els dirigents de l'entitat per l'encert que han tingut, diu que
a(qüell dia és la primera vegada que a Barcelona s'ha sentit vertadera música.
Hom veu, però, que les exhortacions del gran crític no varen ésser de gaire
pes, car en els programes successius de concert no hi tomava a sovintejar
gaire el nom de Beethoven. La música italiana continuava senyorejant com
sempre.

Al cap d'un any de la seva fundació la ¡(Sociedad filarmónica» adquiria
una gran preponderància en el món musical barceloní i passava a ocupar el
primer lloc entre les entitats culturals per la selecció dels seus programes
i per l'actuació d'eminents personalitats artístiques que de terres estrangeres
feien cap a la nostra ciutat invitades per la junta directiva d'aquesta ar¬
tística agrupació.

Entre aquestes personalitats cal esmentar especialment el gran Liszt qui
pel Març de 1845 era hoste de la nostra ciutat i visitava la «Sociedad filar¬
mónica». No cal dubtar que aquesta entitat devia simpatitzar extraordinària¬
ment a l'autor de les rapsòdies, car llegim que durant la seva estada a la
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nostra ciutat visità diverses vegades el seu local assistint als concerts interpre¬
tats pels seus socis i en els quals, a precs de la concurrència no es negava
a prendre part amb l'execució d'alguna composició com la fantasia sobre
motius de Norma que, segons conten els seus contemporanis, era d'una ex¬
traordinària brillantor i d'un efectisme delirant, sobretot en sentir que Liszt
la deia amb octaves per tal d'augmentar les seves dificultats.

Però Liszt no es limità a aquestes mostres d'afecte envers la «Filarmónica»
sinó que a càrrec de la mateixa volgué donar dos grans concerts celebrats
el 9 i el 13 d'agost del 1845. Aquests concerts varen desvetllar l'atenció dels
nostres filharmònics de tal manera que el local resultava insuficient per a
encabir l'enorme gentada que sol·licitava localitats. Qui vulgui fer-se càrrec
de l'interès excepcional d'aquest gran esdeveniment artístic cal només que
llegeixi les llargues i ditiràmbiques crítiques publicades al Diario de Bar¬
celona sota les signatures de Pau Piferrer i Antoni Fargas i Soler. No creiem
que mai cap altre crític hagi estat tan pròdig en elogis i lloances.

En el primer concert Liszt tocava alternativament en dos pianos de la
casa Boisselot, de Marsella. En el programa figuraven, entre altres compo¬
sicions, la simfonia de Guillem Teli i la fantasia sobre motius de la So¬
námbula que eren acollides pel públic amb delirants ovacions.

En el segon concert donava a conèixer Liszt la fantasia sobre motius de
Norma, Tarántula, de Rossini; Mazurka, de Dupin i Polaca de Puritani.
Cal consignar amb estranyesa el fet que Liszt no donés al nostre públic
cap de les seves obres, sinó que es limités a l'exclusiva interpretació de trans¬
cripcions d'òperes.

La ((Sociedad filarmónica» celebrava els seus concerts d'una manera

freqüent i metòdica. Segons diuen els seus programes n'hi havia d'orques¬
tra, de veus amb acompanyament i d'instruments solistes. L'orquestra era
composta d'instruments de vent, (flauta, corn anglès, clarinet) i corda. El
nombre d'executants variava segons les circumstàncies. A voltes anunciaven
simplement, concert a gran orquestra i altres vegades precisaven, dient que
era formada de vint-i-dos, vint-i-quatre o vinü-i-vuit professors.

La massa choral també era ben nombrosa i composta d'aficionats socis
de l'entitat. Generalment cantaven acompanyats d'orquestra.

Els concerts d'instruments solistes eren ben variats i solien alternar amb
els d'orquestra. Sobresortien els virtuosos següents: Pere Villeti i Antoni
Rossi, flautistes; Miquel Mir, Nogués i Font, pianistes; Bonaventura i Nar¬
cís Bassols i Huerta, guitarristes; Molist i Miró, violinistes i Pardí arpista,
els quals interpretaven generalment composicions transcrites de les òperes
més corrents en el seu temps. També eren molt aficionats a interpretar
temes amb variacions.

Com a directors d'orquestra actuaven mestres de reconeguda competència
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com Rovira, Bassols, Piqué, Francesc Berini, Josep Ignasi Miró, BernatCalvó Puig, Nicolau Manent i Pere Abella.
Els concerts es celebraven les tardes dels diumenges. Més endavant, però,la junta directiva va creure convenient d'organitzar unes niatinées els diu¬

menges al matí que varen ésser molt ben rebudes dels filharmònics barce¬lonins i en les quals es reunia la bona societat.
Dea del primer any d'actuació «Sociedad filarmónica» va celebrar unsconcerts quaresmals integrats exclusivament d'obres de caràcter religiós ori¬ginals d'autors estrangers i de casa. Eren amb chors i orquestra. A voltess'hi anunciaven obres en primera audició. Fullejant els programes d'aquestsconcerts quaresmals hi notem les següents obres: Stabat 7nater, de Melciorde F"errer i de Manresa; Stabat tnater, de Joan Lleys; El juicio final,oratori i Stabat mater, de Francesc Andreví.
La secció choral de «Sociedad filarmónica» conreava també la músicad'església i en determinades circumstàncies prenia part en alguna solemnitatreligiosa per tal de contribuir al seu major esplendor. Així amb motiu dela mort del gran crític Pau Piferrer, que tantes proves d'afecte i d'admiracióhavia donat des de les pàgines del Diario de Barcelona envers aquesta en¬titat, en els solemnes funerals celebrats a l'església parroquial de Betlemd'aquesta ciutat, no hi mancà la col·laboració d'aquesta secció musical. Laiunta acordà que els funerals fossin d'una extraordinària solemnitat tal com

corresponia a l'alta memòria del personatge traspassat. S'interpretà la granMissa de Francesc Andreví que aquest va compondre quan ocupava la plaçade mestre de capella de Ferran Vil. El conjunt vocal i instrumental arri¬bava al nombre de seixanta executants. No cal dir l'interès que va desvetllara la nostra ciutat aquest esdeveniment sacro-musical.
Al cap de sis anys d'existència, o sigui l'any 1851, «Sociedad filarmó¬nica» arribava al grau màxim de perfeccionament que pot atènyer unaentitat d'aquesta mena. Indubtablement ocupava el primer lloc entre les

corporacions culturals de la nostra ciutat. Les més destacades personalitatsintel·lectuals figuraven en les rengleres dels seus socis i tenien com un althonor col·laborar a les seves tasques d'una manera activa. El títol de soci
d'aquella entitat era una ferma garantia de competència' i de distinció;així quan un autor publicava una obra feia constar en l'enumeració dels
seus mèrits personals la condició de .soci de la ((Filarmónica)). Les granspersonalitats musicals de l'estranger, en visitar la nostra ciutat, feien cappreferentment a ((Sociedad filarmónica» i dedicaven grans elogis a la sevaactuació i al seu grau de perfeccionament. Recordem les visites que vafer-hi el gran Liszt.

Malgrat la vida esplèndida i puixant d'aquesta entitat els seus dirigents
no es donaven encara per satisfets; aspiraven a un més alt perfeccionament;
no volien limitar-se al conreu de la música vocal i instrumental, sinó que
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seíitien la necessitat d'ampliar més el seu camp d'actuació i llençar-se deci¬
didament a l'art líric. A aquest fi és creada la «Comisión de teatro» la
qual, autoritzada per la junta general, i amb vida autònoma, exposa tot
un pla de treball ben pensat i estructurat que aviat és portat a la realitat.
Tot seguit són creades una sèrie de càtedres de les assignatures indispen¬

sables per a la completa formació d'un bon actor líric. Tant per la impor¬
tància d'aquests ensenyaments com per l'alt relleu de les personalitats en¬
carregades de professar-los hom comprendrà aviat que ((Sociedad filarmó¬
nica» podia ésser considerada com un veritable i modèlic conservatori que
feia un alt honor a la nostra cultura.

Per l'octubre de l'any 1851 van començar a funcionar normalment les
classes següents amb els corresponents professors: Harmonia i composició mu¬
sical, Bernat Calvó Puig. Solfeig i gramàtica musical, Pere Abella. Llengua
italiana, Josep Llausàs. Declamació, Marià Llobet. Eloqüència, Víctor Ba¬
laguer. Agricultura, Tiburci Balmaseda. Dibuix, Claudi Lorenzale. Francès,
Guillem Galavotti. Anglès i alemany. Guillem Cassey. Economia pública,
Francesc Forns. Història, Joaquim d'Helguero. Literatura dramàtica, Joan
Mañé i Flaquer. Filosofia moral, Ramon Justí de Gassó. Literatura romance,
Manuel Milà i Fontanals.

Encara trobem una altra manifestació d'aquest delit de superació de la
nostra entitat en la publicació d'un periòdic de caràcter musical a càrrec
seu. Portava per títol; La violeta de oro, periódico de la Sociedad filar¬
mónica y literaria. Sortia tres vegadas al mes i constava de vuit pàgines.
El primer número va veure la llum el dia primer d'octubre del 1851. Ultra
el moviment de l'entitat contenia articles de caràcter musical i algunes com¬
posicions en vers. La seva presentació era ben notable.

En la llista de col·laboradors, publicada a la primera pàgina del periòdic,
hi figuraven les personalitats intel·lectuals més sobresortints en aquell mo¬
ment. Recordem, entre altres, Joaquim Rubió i Ors, Antoni de Trueba,
Antoni Cánovas del Castillo, Víctor Balaguer, Joan Mañé i Flaquer, Antoni
de Gironella, Josefa Massanés de González i Antoni Fargas i Soler. Cal
remarcar que la majoria d'aquests col·laboradors no ho eren solament de
nom sinó que ben sovint hom llegia els seus treballs en les pàgines d'aquesta
revista.

No ens ha estat possible d'esbrinar el lloc on fou fundada la ((Sociedad
filarmónica». Durant els quatre primers anys de la seva existència cap docu¬
ment no ens parla del local que ocupava la dita entitat. Sembla que es tractava
d'un estatge humil i modest situat al bell cor de la ciutat vella.

Pel setembre del 1847 la junta directiva d'aquesta entitat, desitjant em¬
prendre una major volada, va acordar adquirir el palau dels Comtes de
Centelles, més tard conegut amb el nom de Duc de Solferino, situat a la
baixada de Sant Miquel.
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La nova de l'adquisició del nou local va ésser rebuda pels socis de l'en¬titat i per tots els filharmònics barcelonins amb visibles mostres de joia id'aprovació. L'esforç dels elements directius era realment digne d'elogi.Tot seguit es van començar les obres d'adaptació del nou local a la fina¬litat artística de l'entitat. La direcció d'aquests treballs era confiada a l'e¬
minent arquitecte barceloní Josep Oriol Mestres.

Al cap de quatre mesos, o sigui pel desembre següent, les obres de
restauració arribaven a la fi. El nou local de «Sociedad filarmónica» era
ben artístic i ric de presentació. Podia considerar-se com l'entitat més aris¬
tocràtica de Barcelona. Segons informacions periodístiques de l'època conte¬nia sales de música, d'assaig, de tertúlia, billars, fonda i cafè. La nota més
sobresortint del nou local la constituïa la sala d'actes que, ultra la seva
amplària, capaç per a 600 espectadors, es feia admirar per la seva decoració
que era tota a base del més pur estil renaixement italià.

Per tal de celebrar aquest aconteixement es va organitzar un gran concertvocal i instrumental. El mestre Antoni Rovira va compondre, a posta per
a aquest acte inaugural, una cantata d'estil clàssic amb chors mixtos, que
eren interpretats per senyoretes i homes socis de l'entitat, i conjunt instru¬
mental compost de cinquanta professors. Cal remarcar com una novetat que
en aquest concert ((distribuyóse a los concurrentes el argumento de la can¬
tata y poesías», tal com s'ha acostumat a practicar més tard en tots els nostres
actes musicals.

Al cap de tres anys ((Sociedad filarmónica» havia arrelat d'una manera
tan ufanosa en el nostre món musical i els seus actes atreien una tal concur¬
rència que el local del Palau dels Comtes de Centelles ja esdevenia insu¬
ficient i calia pensar en cercar un altre estatge de més capacitat. Ben aviat
es varen veure complerts els desigs de la junta directiva.

El nou local adquirit per l'entitat era a la Rambla, al costat del Teatre
Principal o de Santa Creu, a la mateixa casa on hi havia el renomenat Café
del Jardín. Segons la descripció que fa Diario de Barcelona el nou local era
més espaiós i confortable que el de la baixada de Sant Miquel i hi havia
gabinet de lectura, sala de tresillo, cafè i billars per a esbargiment dels socis.

Més tard aquest gran local va ésser enriquit amb una considerable inno¬
vació que consistia en un espaiós teatre col·locat a la gran sala d'actes. L'acte
de la inauguració va revestir una excepcional importància. Tots els socis
hi varen contribuir a la mida de les seves possibilitats. El mestre Bernat
Calvó Puig, director de música de l'entitat va compondre expressament un
himne titulat Al gerúo interpretat per una nodrida massa orquestral i pels
chors mixtos de la societat.

Cap a l'any 1854 ((Sociedad filarmónica» va mudar el nom pel de ((Centro
filarmónico». Des d'aquest moment comença la devallada d'aquesta famosa
entitat musical. Ignorem si aquesta crisi va ésser produïda pel refredament
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d'entusiasme dels seus components o per causes externes a l'entitat. Segu¬
rament de tot hi havia un xic. L'haver arribat a assolir un innegable estat
de perfeccionament va desvetllar l'envejeta d'alguns enemics que ben aviat
hi varen declarar una guerra sorda i persistent.

Començà l'embestida amb una denúncia que uns anònims dirigiren a l'au¬
toritat per tal que l'entitat es veiés privada de celebrar tota mena d'actes
artístics, sobretot concerts, considerant-los com espectacles públics.

La denúncia va motivar la intervenció de l'autoritat de tal manera que
la junta directiva es va veure obligada a suspendre de moment l'actuació
de l'entitat ï a dirigir un recurs suplicatori a la Reina. A més una comissió de
la societat feia cap a Madrid per a exposar que els seus concerts no tenien
res de comú amb les funcions públiques o d'especulació, les quals han d'ésser
subjectes al feixuc gravamen de contribució, amb el que recapten, al soste¬
niment del nomenat «Teatro español».

És veritat que la instància de «Sociedad filarmónica» va ésser resolta
satisfactòriament, però de fet havia rebut un cop mortal i caminava d'una
manera fatal i imminent cap a la seva dissolució.

Encara alguns dels seus més fervorosos i entusiastes defensors, entre els
quals figurava en primer terme el crític Antoni Fargas i Soler, feien esforços
considerables per salvar la seva entitat. Convocaven juntes, visitaven per¬
sonalitats influents i publicaven manifestos dirigits a l'opinió pública. En
aquest sentit Diario de Barcelona publicava una nota ben interessant que
deia així: «La «Sociedad filarmónica», inaugurada con brillante pompa
en 1844, honrada en su apertura con la presencia de S. M. y favorecida
luego con su protección, llenó, dice una circular que tenemos a la vista,
sobradamente su objeto, que era el de fomentar los elementos de progreso
artístico y científico en un centro de acción al cual confluyeran todos los
adelantos que el bello arte de la música está experimentando en nuestros
días ; centro en el que se reúnan maestros consumados para difundir sus
conocimientos a los jóvenes ávidos de ciencia y sedientos de gloria para ad¬
quirirlos. Mengua sería, dice la misma circular, para la culta Barcelona que
dejase de existir en ella ese centro de progreso musical. El fomento del
arte musical demanda brazos que se ocupen en promoverlo... Tal es el pen¬
samiento que ha decidido la organización del «Centro Filarmónico)). Su
objeto es, primero el fomento de la música, segundo los pasatiempos dignos,
lectura de obras y periódicos y juegos decorosos y lícitos... Hasta ahora la
Sociedad se está reorganizando bajo los más favorables auspicios y todo
hace esperar que le está reservado un lisonjero porvenir)).

Després de la publicació d'aquestes notes periodístiques es reuní nova¬
ment la junta general de l'entitat per a tractar de la seva reorganització.
Aquest nou intent d'activitat artística és pres per unanimitat i fa obrir en
alguns Pesperança de què realment serà possible de retopnar-li la vida
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d'esplendor que havia tingut. La major part dels seus bons elements varen
respondre a la crida disposats a actuar novament. Era nomenat mestre i di¬
rector Carles Fossa qui gaudia d'un reconegut prestigi i mereixia la con¬
fiança de tots els associats.

Malgrat tots aquests auguris falaguers «Sociedad filarmónica» no va

aconseguir tornar-se a refer. Durant dos anys seguits no donà senyals de vida.
El seu nom no figurava en el món musical ni una sola vegada. Durant aquest
temps no trobem cap notícia que faci referència a aquesta entitat.

Al cap de dos anys, o sigui pel maig del 1857, Diario de Barcelona torna
a parlar dè l'oblidada societat musical, però no en so d'elogi ni amb auguris
optimistes, sinó que es limita d'una manera lacònica i planyívola a firmar
la seva papereta de defunció amb aquestes paraules: «Ha fallecido por con¬
sunción la antigua ((Sociedad filarmónica» la cual ha dejado gratos recuer¬
dos a la buena sociedad barcelonesa. Las brillantes funciones líricas que por
espacio de diez airos dió aquélla tardarán en borrarse. Tres años que dicha
sociedad, conocida por ((Centro filarmónico» luchaba en la agonía habiendosido inútiles los loables esfuerzos y sacrificios hechos p)or la junta y unos
pocos socios para sostenerla i remontarla a su antiguo esplendor, teniendo
en fin que desistir de su propósito, por la razón sin controversia, de no po¬derse dar vida a un cadáver.'

Després d'aquesta noticia ja no es torna a parlar de ((Sociedad filarmó¬
nica» sinó és en una nota publicada també al Diario de Barcelona que dóna
compte que s'han reunit uns quants amants de la música amb l'intent de
fundar ((El Nuevo filarmónico» per a continuar l'actuació artística d'aquelladesapareguda entitat.

Però, segons notícies, tampoc aquest nou intent no va reeixir.

Francesc BALDELLó, prev.
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Joan Sebastià Bach

"RITMES - 502"

A VOrfeó Català

Puresa, flameíg dels chorals, espurneig de les fugues...
Oh Bach, oh diví president de la música magna!
Sonora brollava la noble cascada serena

desfeta damunt el gran riu de clarors, gegantina
beutat de cadencies augustes, silenci que es torna.
revolta d'orquestres ardents en eufòrica pugna.
S'encenen els aires, i grans claredats d'or i grana,
d'atzur i maragda, combat de crepuscles i aurores,
floreixen en pau escampant primaveres eternes
al volt dels martiris del cor. Beneeix la mesura

perfecta la destra de foc, mà de Déu poderosa,
del signe magnífic vestint ta victòria suprema,
patró d'harmonies del cel, oh segell de sa fama...
Clameu, querubins; exidteu, serafin\; jerarquies
d'arcàngels i d'àngels: lloeu el Senyor dins sa glòria
de llums i de músiques vives, colunmes robustes
del Verb convertit en beutat feta cant per a sempre!...
S'eixajuplen els arcs dels espais, i la fuga dels himnes,
chorals en espires d'incens, majestat dels preludis
en calma de joia serena, fabrica dins l'aire
que brilla subtils catedrals d'or i foc, del misteri
copsajíi els hermètics llampecs, els compassos més nobles...
Oh Bach, oh gegant de la música pura! La marca
dels magnes poetes hi ha en tu, la metàfora viva,
reterna puixança divina que tanca per sempre
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dins Vurna del cant, en cristalls d'harmonies alades,
barreja de drings i de prismes, V essenda del Cosmos,
Vardent Esperit pressentit. En el joc de sutures
del crani de Vhome, tal volta per rígid designi
de Déu, l'arabesc sinuós trena solcs d'enigmàtics
dibuixos cifrats, com matrius del futur, on Vagidla
vibrant del destí brodarà melodies ignotes,
emprempta del dit de l'Etern en la humana materia...
Les ones mes pures d'un èter altíssim, sensible
maror de les aigües del verb creador, les humanes
misèries vesteixen, cobrint-les, crineres difuses,
amb vels del gran Ritme que mena la marxa dels segles.
Oh Bach, poesia del seny, oh mesura del somni
que venç tota certdra mortal i la Mort torna Vida!
Quin pur tornàveu, com un corn de les platges celestes,
ressona dins tu, musical univers, joia nua

que ens deixes tocar l'infinit amb les mans i amb els llavis?

Agustí ESCLASANS

Barcelona, 21 de Març del 1935

250.^ aniversari del seu naixement.
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MADRID

Al Teatre Calderón—que del 1932 al 1934 fou la seu de l'anomenat Teatre Líric
Nacional—hi actuà durant el mes de febrer una companyia d'òpera integrada per
artistes espanyols. Angeles Ottein, Matilde Revenga, Celestino Sarobe, Hipòlit
Lázaro, Antonio Cortis, Baltasar Lara, Augusto Ordóñez i Carlos del Pozo foren els
interpretadors de les obres representades. En aquestes sessions va cantar-se un re¬

pertori vell, que a molts els semblà nou i que fou seguit amb complaença, malgrat
certes improvisacions motivades per indisposició de primeres figures i la necessi¬
tat de substituir-les fulminantment. Com que aquest gènere no es conreava a Ma¬
drid, llevat d'alguna repre.sentació esporàdica i sen.se transcendència, d'ençà d'a¬
quells temps ja llunyans en què el Teatre Reial — denominat de l'Opera des de
l'adveniment de la República—tancà les seves portes als cantants, músics i filhar-
mònics, per a obrir-les als obrers del ram de la construcció, és natural que els
assedegats calmessin llurs apetències en oir de bell nou «El barber de Sevilla»,
«Rigoletto», «La Traviata», «Pallassos», «La Bohème» i «El secret de Susana».

Posteriorment, cap a mitjans de març, el Teatre de la Zarzuela—que, per cert,
havia estat també la seu d'un altre anomenat Teatre Líric Nacional en el decenni
anterior—ha comptat amb una altra companyia d'òpera, perquè un notable compo¬
sitor (per bé que només compositor aficionat, com dirien alguns professionals) tenia
inèdites diverses òperes i es va proposar despendre's de 25.000 duros per tal d'es-
trenar-les a Madrid. Iv'intent de don Eduardo Rodriguez, que tal és el nom d'aquest
músic-empresari, donà per resultat la constitució d'una companyia formada per
Carmen Floria, Isabel de Miguel, Conchita Palacios, José M." Aguilar, Aníbal Vela,
Jerónimo Meseguer, Faustino Arregui, Antonio Segura, Enrique de la Vara, Juan
Urquiri, Enrique Valenzuela, José F. Pello, Juan Moyano, Eloy Parra i d'altres més,
sota la direcció del mestre Rebollo. D'haver reeixit el propòsit, el senyor Rodríguez
Losada hauria estrenat diverses òperes seves, n'hauria reposat d'altres de diferents
autors i fins hauria emprès una «tournée» per províncies. Fou inaugurada la tem¬
porada amb l'estrena de «Ultreya», el llibre de la qual ha estat escrit molt destra-
ment por don Armando Cotarèlo i Valledor. L'acció es desenrotlla a la Galícia del
segle XIII, quan de tots els indrets del món acudien els pelegrins a Santiago de
Compostela ; i sobre aquest text literari, que desenvolupa una acció força operística,
el músic abocà les impetuositats de la seva inspiració, tot cenyint-se a un criteri
que podríem denominar wagnerià. La Premsa, unànimement, ha rebut «Ultreya»
amb afecte cordial, car l'obra realment té caràcter i distinció; però heus ací
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que el públic es retragué, i en lloc d'aguaiitar-se l'esforç líric durant unes setma¬
nes, o potser mesos, proporcionant així treball i pa a un nombre no reduït defamílies, va fracassar al cap de pocs dies d'iniciar-se, sense passar de la primeraestrena, perquè, segons declaració del compositor i a la vegada empresari, els in¬gressos diaris no arribaven ni per a pagar la contribució i s'havien perdut ja vintmil duros, als quals calia sumar altres cinc mil més per a indemnitzar els artistes.Fracassat, doncs, el generós esforç, hom reconegué que això de perdre amb mitjadotzena de dies 25.000 duros, és un luxe espiritual a l'abast sols de molt comptadespersones.

Puix que parlo de teatres lírics, crec oportú exposar que també a mitjans delmes de març fou nomenada una comissió de tècnics per tal que redacti, amb lamajor possibilitat d'encert, el pla de necessitats a què han de respondre les obres
encara pendents d'execució—després de tants anys—en el Teatre de l'Opera o ex-Reial.

L'activitat simfònica, pobríssima o nul·la en el mes de gener, s'ha animat des¬
prés notablement. L'Orquestra Simfònica va organitzar un concert extraordinari, ladirecció del qual fou confiada a l'austríac Kurt Pablen i s'estrenà una mozartianai fluida simfonia—la cinquena—de Franz Schubert; seguí una altra sessió extraordi¬
nària, amb el concurs del pianista José Cubiles, a benefici de l'Associació d'Escrip¬tors i Artistes Espanyols. Després vingué la sèrie habitual de vuit sessions. En la
inaugural obtingué la cooperació de l'esmentat pianista per a la interpretació del«Concert en mi menor», de Chopin, També han estat donades en primera audició
o com a estrenes les següents obres : «Variaciones sobre un tema vasco», de PabloSorozàbal ; «Voces de gesta», del xilè Acario Cotapos; «Tres danzas» («Danza ca.s-
tellana», «Danza antillana» i «Danza de ronda»), del novell compositor J. GarciaLeoz, i la Quatrena simfonia, del finlandés Sibelius. Cap d'aquestes obres no en¬tusiasmà l'auditori. El quart concert, dedicat a la música francesa, comptà amb ladirecció del parisenc Inghelbrecht, del qual fou escoltada amb complaença una «Sin¬fonía breve». Dintre d'aquesta mateixa sèrie actuarà Pau Casals, i és esperat ambvivíssim interès.

I/Orquestra Filharmònica ha organitzat dues sessions sota la batuta del director
nlemany Erich Kleiber, el qual tingué la gentilesa d'incloure les danses de «El som¬
brero de tres picos», de F'alla. Una curiositat ben legítima despertà l'estrena del
deliciós «Concert en el gust teatral», teixit i adaptat per a orquestra de cambra
per Alfred Cortot, amb vuit peces de Francesc Couperin. En aquestes dues sessions,
Kleiber oferí a més quatre simfonies : la Inacabada, de Schubert; la Quatrena, de
Tschaikowsky ; la Cinquena, de Beethoven, i una altra en si bemoll—en primera au¬
dició—, de Mozart. Una Obertura, de Weber, i una altra de Wagner completaven els
programes d'aquestes dues inoblidables sessions. Seguiran sis sessions més que
completaran la sèrie habitual que inicia o prosseguei.x durant la primavera l'Orques¬
tra Filharmònica.

La Societat Filharmònica presentà el violinista Simón Goldberg, el qual donà
com a novetat una sonata «bachiana» per a violí sol, de Max Reger ; també pre¬sentà el Trio de la Cort de Bèlgica, el qual al seu torn oferí les següents novetat.s :
Dues peces («L'Església» i «El molí d'aigua»), d'Eugeni Goosens, i Tres peces
.(«.\lla marciale», «Andante in stilo antico» i «Impromptu»), de Marcel Poot.

L'A.ssociació de Cultura Musical organitzà dues sessions de música «da came-
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ra», a càrrec del Quartet Lener, i una altra de cant, en la qual Lola Rodríguez Ara¬
gón oferí un programa cosmopolita que enclo'ía la primera audició de «Tres villan¬
cicos», de Nin, i «Tres poemes» i la cançó «Lo mejor del amor», de Turina.
El nostre suscint inventari no pot ometre dues esplèndides sessions del pianista

Brailowsky, amb predomini chopinià ; i una altra del seu col·lega Cubiles, el qual
estrenà la segona sèrie de «Cinco danzas gitanas» («Invocación», «Circuios rítmicos»,
«Fiesta de las calderas», «Seguiriya» i «Danza rítmica»), de Turina. A més, esmen¬
tarem ràpidament les següents actuacions de música vocal : Chor de Cossacs del
Don, dirigit per Serge Jeroff, «Concert 1900—Evocacions fi de segle—», per Jose¬
fina de la Torre, la qual cantà melodies italianes, romances de sarsuela, havaneres
i composicions franceses ; i recital de cant a ITnstitut Francès, per Margarita Car-
le3'^s. Demés, ha fet el seu debut en el Teatre de la Comèdia, la Massa Coral del
Centre d'Instrucció Comercial, dirigida pels mestres Parera i Romero. Madame Ma¬
rie André parlà, a l'Institut Francès, de Cèsar Franclc i Vincent d'Indy, amb el
concurs dels pianistes Mercedes L. Arizaga i Alfredo Romero Bravo, els quals in¬
terpretaren diverses obres. En el mateix local parlà el compositor Pedro Sanjuan
sobre «Mensaje en la música», tot il·lustrant la seva conferència amb exemples mu¬
sicals interpretats per la pianista Gloria de Loizaga.

En el Teatre de la Comèdia donareu diverses sessions de danses espan3mles Pilar
López i Rafael Ortega, acompanyant-los al piano Enrique Luzuriaga ; i l'«Argenti-
nita» anuncia per aquests dies dos concerts més de danses espanyoles i cançons
populars en el mateix coliseu.

Canviem de disc i assenyalem quelcom importantissim en relació amb la música
oficial de l'Estat espanyol. De què es tracta? D'un Decret signat pel President de
la República i el Ministre d'Instrucció Pública i Belles Arts, amb data 5 de febrer
(«Gaceta» del dia 7), en virtut del qual a l'antiga «Junta Nacional de Música y Tea¬
tros Líricos», succeeix ara una altra «Junta Nacional de Música y Teatros Líricos
y Dramáticos», que sota diferents aspectes serà una antítesi de l'anterior. Segons
declara el Decret en el seu preàmbul, amb piadós eufemisme, l'excés d'atribucions
concedides a l'antiga entitat, 110 solament en la part tècnica i artística, sinó també
en el que fa referència al caire administratiu, va impedir que assolis amb les seves
actuacions l'èxit desitjat i, en conseqüència, d'acord amb el què estableix la llei
vigent de pressupostos, era necessari establir unes noves normes, per tal com des
d'ara l'organisme només ha de tenir caràcter assessor i de cap manera executiu.

Heus ací, en sintètic resum panoràmic, les bases de la reforma. Abans, la Junta
era presidida per un músic, i ara ho és pel Sots-Secretari d'Instrucció Pública.
Abans, el Ministeri no hi tenia representació, i ara n'hi tindrà. Anteriorment, els
membres de la Junta cobraven el cinc per cent de la consignació total (solament
l'acord de concedir subvencions a les orquestres de Madrid duia aparellat un des¬
compte de prop de deu mil pessetes, que es repartien els individus de la Junta per
llurs treballs), i ara cada vocal cobrarà 25 pessetes per sessió, sense que es puguin
celebrar més de dues sessions al mes. Suposant que es celebrés el máximum de
24 sessions anuals i que a totes hi concorreguessin tots els vocals, el gravamen que
tindria l'Estat per aquest concepte no arribaria ni de bon tros a set mil pessetes.

Abans, la Junta gaudia d'una llibertat omnímoda per a fer i desfer complint la
seva redemptora missió, i ara establirà solament un enllaç entre les distintes enti-
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tats de la Música i del Teatre i el Ministeri. Encara direm que antigament tots elsvocals menys un eren músics (i només un era eminentment líric, fins que es retirà
per no poder suportar els altres) ; en canvi, ara hi ha sis vocals dramaturgs o co¬mediògrafs (que són elegits per la Societat d'Autors), quatre vocals músics (elegitstambé per la Societat d'Autors, la designació dels quals recaigué en els mestresAlonso, Guerrero, Serrano i Euna), i un altre vocal que representa els empresaris.La disposició que dóna fi a l'anterior estat de coses, té per epíleg la consabuda fór¬mula : «Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Decreto.»I per tal que la nova Junta es distingueixi en tot, absolutament, de la seva prede¬cessora (q. e. p. d.), el primer acord pres en la sessió constitutiva, fou de renunciar
a les dietes, en benefici de les Mutualitats d'Autors i Actors.

Per acabar aquesta crònica, em plau registrar la recent publicació del llibre«Temas folklóricos.—Música y Poesía», d'Eduardo M. Torner, llibre ric en biblio¬
grafia folklòrica-musical de Catalunya. Les seves pàgines parlen repetidament dela «Revista Musical Catalana» i de l'«Orfeó Català». Perquè Torner és un entusiastade l'esforç que en aquest ordre intel·lectual està realitzant Catalunya amb tan fecun¬da perseverança.

JosKP SUBIRA

MALLORCA

Encara que la vida musical de l'illa no ha restat mai del tot interrompuda, haviasofert, no obstant, un descens considerable des de que la Delegació de l'«Associacióde Cultura Musical» va suspendre temporalment la seva brillant actuació amb els
concerts de Claudio Arrau i del Quartet Kolisch.

Des de llavors, si hom exceptua les actuacions isolades d'elements locals en al¬
guns Cafès i Sales de cine selecte, es pot dir que el moviment musical a la ciutat
s'havia limitat a la vida artística de la «Capella Clàssica de Mallorca» amb les seves
no interrompudes actuacions chorals, i als brillants «Festivals Chopin» en els dos
darrers dels quals varen prendre part IManuel de Falla i Alfred Cortot, a més dela susdita «Capella Clàssica».
El curs actual sembla fins ara presentar-se molt més propici per a la música.

h'Orquestra Filharmònica de Madrid ens ha repetit enguany la seva visita amb tres
concerts força interessants. En els programes : obres de F. M. Bach, àlozart, Beetho¬
ven, Wagner, Rimsky-Korsakoff, Moussorgsky, Debussy, Ravel, Turina, Halffter.
Les interpretacions de la magnífica orquestra del Mestre Pérez Casas es caracterit¬
zaren gairebé totes per la seva brillantor i per una mena d'embranzida jovenívolai vibrant que sap comunicar als oients. Foren particularment remarcables les inter¬
pretacions de M. Bach, Moussorgsky i Ravel. No cal dir que el públic tributà a Pérez
Casas i als seus músics ovacions entusiastes. Els únics retrets que tal vegada es po¬drien fer a aquestes interessantíssimes audicions de l'Orquestra Filharmònica serien,d'una part, l'acceleració una mica efectista d'alguns moviments, particularment en
Els Mestres Cantaires, i d'altre costat, alguna manca de musicalitat i de lògica enla composició dels programes, en algun dels quals, direm de passada, molts hau¬
ríem volgut trobar, entre els músics espanyols, el nom de Manuel de Falla tan co¬
negut i estimat a Mallorca.

La música «da camera» ha tingut excel·lents conreadors en els dos Trios que han
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constituït distingits elements locals. Entre ells cal esmentar en primer terme, el
jove i prestigiós mestre Jaume Mas Porcel sota la iniciativa artística del qual i se¬
cundat pel violinista Fred Cranz i el cel·lista J. Quintana, amb el nom de Trio de
Mallorca, s'han donat interessants sessions consagrades a Mozart, Haydn, Beethoven,
Schubert i Mendelssohn. Han col·laborat en aquests concerts la cantatriu Alice Weit-
zen i el violinista Leimer, que han compartit amb el Trio els fervorosos aplaudiments.

Un altre Trio integrat per la pianista Srta. Carme Pomar i els Sres. J. Segura,
violí, i Ig. Pomar, cello, que ja havia actuat amb èxit en el curs anterior, ha donat
també una bren sèrie de música de «camera» dedicada a obres de Beethoven, Haydn,
Mendelssohn, Schubert, Chopin i Arensky.

Entre els concerts de piano cal esmentar els recitals del concertista i compositor
mallorquí Antoni Torrandell que, després de llargs an3's de residència a París (on
fou deixeble de Tournemire) ha vingut a viure a Mallorca. El mestre Torrandell ha
donat, amb bon èxit, recitals a Palma i a Inca amb la col·laboració de l'excel·lent
violinista Aghazarian, amb primeres audicions d'obres del mateix pianista i com¬
positor. Un i altre foren ben justament ovacionats.

Dos pianistes joves han donat belles mostres del seu talent. Leopold Cardona en
una audició privada a la Capella Clàssica palesà el seu magnífic temperament i la
seva tècnica que brillantment adquireix amb el mestre Marshall (tan conegut i apre¬
ciat ací) després d'haver obtingut la beca de la Diputació de Balears. Un altre pia¬
nista, Miquel Valentí Mestre, s'ha fet conèixer en una de les Reunions de Protectors
de la Capella Clàssica, executant d'una faisó brillant el «Concerto en la menor»,
de Schumann. ¡ Llàstima que la manca d'una bona orquestra obligués a acompa-
nyar-lo en una transcripció per a orgue que, naturalment, sols en certs moments,
podia produir l'efecte artístic desitjable!

L'orientació musical i patriòtica de la Capella Clàssica de Mallorca és prou co¬
neguda dels lectors i no és precisament el qui sotscriu l'indicat per a posar de relleu
les actuacions de la «Capella».

Recullint l'herència artística, genuïnament mallorquinista, de la «Capella de Ma¬
nacor» i dels malaguanyats Noguera i Mn. Pont, la «Capella Clàssica de Mallorca»,
potser amb objectius i camp més dilatat, com correspon al temps trascorregut des
de llavors, va inaugurar l'actual curs amb el seu Segon Festival de Música Mallor¬
quina. En aquests Festivals de la Capella que, encara que en forma i realització
distinta, corresponen als ideals de les «Festes de la IMúsica» del benemèrit Orfeó
Català, han estat estrenades interessants composicions chorals mallorquines. El pro¬
grama del vSegon Festival comportava les següents estrenes : «Vida d'etsacaiador»,
del prestigiós compositor i organista de la catedral de Sevilla, Norbert Almandoz ;
«Tonada del tafoner», del ja e.smentat mestre Antoni Torrandell; «Cançoneta», de
Bartomeu Oliver, jove compositor que actualment treballa a París sota la direcció
del mestre Pau Dukas ; «Cançó de bressol», del mestre Jaume Mas Porcel ; «Libera
me Domine», del mestre Miquel Capllonch, l'antic deixeble de Clara Schumann, ac¬
tualment el degà dels músics mallorquins; «Proce.=.só» i «Glossa d'un Copeo», del
qui signa aquesta crònica. A més a més, altres obres ja estrenades del gran compo¬
sitor Pau Villalonga (15...-1609)—que la «Capella» ha fet conèixer als seus concerts
de Mallorca i a la Societat Filharmònica de València—i dels mestres Noguera, Sam¬
per i Gelabert.

.-V l'antiga capella dels Reis de Mallorca, magnífic estatge gòtic del vell Palau
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de l'Almudaiiia, amb formidables talles romàniques dels segles xii i xiii i bellíssi-
mes escultures del segle xv, la «Capella Clàssica de Mallorca» lii ha organitzat
recentment la seva tercera Festa Nadalenca (de la qual parlà elogiosament Joan Es-
telricli a «La Veu de Catalunya») i una audició d'importants fragments (Chors,
Aries i Recitatius) d'EÍ Messias en commemoració del 250 aniversari de Haendel,
audició que el Director d'una important Societat Choral anglesa, que hi fou present,
va qualificar com una de les millors versions que ell havia sentit de Haendel.

A la mateixa capella dels Reis de Mallorca, la «Capella Clàssica» hi ha organitzat
darrerament dos interessantíssims recitals. El primer, a càrrec del jove pianista i
compositor Joaquim Nin-Culmell, va ésser una bella sessió. Nin-Culmell és un mú¬
sic de debò que, a més d'una tècnica pianística veritablement remarcable, posseeix
el do d'una rara espiritualitat que es transparenta lluminosament en totes les seves
versions.

De la segona d'aquestes audicions, confiada a la coneguda clavecinista Alice
Ehlers, en farem esment en la nostra pròxima crònica.

Joan M.» THOàlAS

PRAGA

Els primers mesos de la nova temporada portaren una abundor d'esdeveniments
teatrals d'importància, com hom no els hauria pogut preveure. El Teatre Nacional
Txec, el qual acollí amb èxit la sopran Maria Nemeth en el Trovatore i VAida, de
Verdi, oferí com a primera novetat l'òpera cosaca Mazeppa, poc coneguda, de Tsch.ai-
kowsky. El llibret, segons el famós poema de Fuschkin, amb les seves situacions
teatrals molt apropiades per a la tasca del compositor, meresqué l'aprobació del
públic. Però les escenes de demència i de tortura, de trets de pistola, els juraments
d'odi i les execucions, els cants sota la volta estrellada del cel, els moviments de
les masses i les danses, no produirien el degut efecte si en cada un dels números
musicals hi manqués la inspiració. La notable interpretació, sota la direcció de Mi¬
lan Zuna constituí un èxit grandiós, al qual contribuí també molt especialment el
baríton Zdenek, encarnant magníficament el protagonista.

El compositor txec Vilem Blodek, el centenari del naixement del qual s'esqueia,
fou festejat amb excel·lents audicions de dues òperes seves. Vilem Blodek fou con¬

temporani de Smetana i autor d'unes 120 obres. En la seva òpera inacabada Zitek,
que fou estrenada reconstituint-la segons el manuscrit després d'un son de 65 anys,
Blodek havia concebut una obra històrico-política sobre el nigromàntic palatí del
rei Wenzel IV. Les qualitats dels fragments de la partitura són assenyalades espe¬
cialment per la bellesa dels passatges lírics i dels grans conjunts, com també per
l'art consumat de caracterització dels personatges històrics que devenen homes de
carn i ossos. Semblants qualitats pot hom admirar en la seva òpera còmica en un
acte d'època anterior Vora la font, que fou represa per a clausurar la festa comme¬
morativa. En ambdues obres, dirigides per Otakar Ostrcil, la part de baix fou repre¬
sentada d'una manera mestrívola, tant pel joc escènic com pel cant, per Vilem
Zitek, qui fou distingit amb un premi de l'Estat txec l'any 1934.

El Teatre Alemany començà amb una nova presentació de Fidelio, prosseguint
amb Lohengrin, Els Mestres cantaires. Carmen, Barber de Sevilla, Els cojites de
Hoffmann, Cavalleria rusticana i Pagliacci. La primera estrena fou la versió ale-
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manya de Dan Carlos, de Verdi, en la seva segona forma en quatre actes de l'any
1884, obtenint un gran èxit. Per als papers principals bi havia un conjunt d'ar¬
tistes distingits, que els havien estudiat separada i conjuntament amb Renato Mordo.
Georg Azell dirigí sense precisió rítmica, però amb un instint ben segur dels ver¬
taders moviments ; i produïren un gran efecte les decoracions d'Emil Pirchan, es¬
pecialment el quadre de l'Auto de fe amb la seva rojor sinistra i el negre cel en¬
nuvolat.

Un aconteixement digne d'esment fou la representació de Les. dues vídues, de
Smetana, essent la primera vegada que aquesta preuada òpera de «conversació» es
produïa en llengua alemanya. Damunt un text senzill, però ben eixerit, Smetana
escriví la primera òpera txeca de saló, la qual per la seva rica musicalitat fou de
gran manera apreciada, com ho fou també per la brillant interpretació, ben musical,
sota la direcció de Max Rudolf i amb la presentació escènica moderna del «regis-
seur» Ludek Mandaus.

L'única novetat contemporània fou fins ara la darrera òpera d'Alexandre Zem-
linsky Der Kreidekreis (El cercle de guix), segons el drama del mateix títol de
Klabtind. L'obra interessant del poeta alemany Klabund, ja traspassat, que va es¬
cenificar de nou un vell drama xinès de Li-Hsing-Tav, és una de les produccions
teatrals més celebrades de la postguerra. Els cinc actes del drama, que representa
el camí dolorós de Haitang qui, procedent d'una casa de te arriba a ésser emperatriu
de la Xina, i la seva lluita heroica per la justícia i per la defensa del seu infant,
foren reduïts a tres actes d'òpera, en set quadres, i en aquesta forma l'obra fou digna¬
ment musicada.

Per tal de fer ben intelligible la marxa complicada de l'argument, Zemlinsky
ha trobat una tècnica pròpia, sense assolir l'efecte abassegador que l'obra parlada
havia obtingut a les taules ; algunes escenes han romàs en prosa, altres parts me-
lodràniiques foren desenvolupades com a números musicals en. fornia de recitat.
D'aquestes parts ben relligades ha sorgit una partitura, la qual es fa remarcar per
la seva valor melòdica, per la seva encertada i rica instrumentació, per la destra
fusió dels acords de quartes, del sistema pentatònic i del cromàtic, en general pel
tractament exquisit de tots aquests elements. Com a miïsic de gran cultura, Zem¬
linsky ha evitat el «pathos» efectista i teatral, adoptant un estil especial, com de
música «da camera». Desgraciadament, aquestes característiques líriques fonamen¬
tals, perjudiquen l'efecte dels conflictes dramàtics i produeixen aviat una monoto¬
nia sonora que hom, respectant les intencions personals del compositor, gosaria dir
limitació de colorit o manca de fantasia. Tot i aquesta opinió, hom apreciarà el
duet final amb la seva melodia plena d'impuls i l'escena del judici, plena de con¬
trastos, amb el jutge xerraire, l'idiota Hebamme, el grotesc Kulis i la corprenedora
defensa en causa pròpia de Haitang, com una de les parts més significatives de la
partitura ; i apreciaran també la descripció de la borrasca de neu. Quant a la soli¬
desa de la tècnica musical, hom recordarà com a prova les riques variacions del tema
del Cercle de Guix, que per tal de simbolitzar el cercle procedeixen estrictament
per moviment retrógrado. En resum : l'òpera és més una obra d'art consumat d'un
músic molt experimentat que l'assenyalament d'un nou camí a seguir llençat per
una personalitat d'alta volada creadora. La molt remarcable interpretació sota la
batuta de Georg Szell fou un gran èxit per al compositor, que hi era present, per
Hilde Konetzni (Haitang) i x'^ls demés artistes.
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Fritz Zweig, que en el període de la postguerra dirigí a Berlín teatres d'òpera
i des de fa algún temps resideix a l'estranger, fou cridat com a «Kapellmeister»
del Teatre Alemany. Ultra la interpretació de la música de Grieg per a Peer Gynt
i dels números de Mendelssohn per al Somni d'una nit d'estiu, conjuntament amb
la representació de les obres d'Ibsen i de Shakespeare, Zweig ha presentat cinc
òperes, novament posades en estudi, i amb les quals ha demostrat ésser un director
de consciència i autoritat. El rapte del serrall, de Mozart es representà en un simple
marc escènic que oferia problemes a resoldre per part del «regisseur». En la Manon,
de Massenet, es distingiren com a protagonistes Rose Book i Joseph Riawez, mentre
que en Els Hugonots, de Meyerbeer, Lucia di Lammermoor, de Donizetti i L'Hebrea,
de Halévy, la insuficiència del cant permeté refermar el criteri que l'estil musical
d'aquestes obres necessita tots els requisits vocals.

Dos joves directors del teatre han ofert a la discussió el producte de llurs facul¬
tats com a compositors. Walter Süsskind ha escrit una música per acompanyar la
pessa per a infants Admiral Bobby, que descriu les aventures de viatge d'un noi del
carrer londinense substituint un príncep que ha caigut malalt. La partitura de pe¬
tita orquestra, que el mateix Süsskind dirigí, vol resoldre sense aconseguir-ho sem¬
pre, el problema de fusionar l'element infantívol amb l'estil contemporani. Però hi
ha almenys un parell de números musicals ben reeixits, que pel ritme i per l'or¬
questració revelen un talent. La divertida i enginyosa revista Ben alt ressona el
cant del bonhome, de Renato Mordo i Otto Roeld, ha obtingut un èxit sensacional
amb un seguit de representacions amb la sala plena a vessar. Es una sàtira política
del petit estament burgès amb música de Fritz Rieger, per a dos pianos, damunt
dels quals s'executen peces, no sempre d'una gran invenció, en estil de «couplet».

Gerth-Wolfgang BARUCH
suïssa

Ginebra.—Ràdio-Ginebra, en ocasió de festejar el seu desè aniversari, oferí dos
concerts gratuits al públic. El primer, executat al Conservatori, era consagrat a la
música contemporània. Schonberg, Stravinsky i Honegger figuraven al programa
d'aquesta se.=sió que fou dirigida per Hermann Scherchen. D'aquests músics de
tendències diverses vàrem escoltar ; la «Kammer sinfonía», de Schonberg; l'«Oc-
tet», d'I. Stravinks3i·, i «Ràdio Panorama», peça escrita exprofès per Honegger per
a Ràdio-Ginebra. Les dues primeres obres havien estat ja executades a Ginebra fa
alguns anys. Assenyalem l'èxit viu aconseguit per l'«Octet», tan hàbilment escrit,
tan ric d'efectes i d'oposicions de timbres. «Ràdio Panorama», el seu títol ja ho in¬
dica, recull les impressions del ràdiooient qui, a gust del seu caprici, passa d'una
estació a l'altra. Escrita per a petita orquestra, solistes, chor i orgue, aquesta par¬
titura és ben divertida. Del concert passem al «music-hall» ; un choral grave va
seguit d'un vals ; l'opereta, l'orgue, el recital de piano fan llurs ràpides aparicions.
Ho hi manca l'humor ni tampoc efectes sonors interessants, però tot plegat no tras¬
passa els límits d'un amable entreteniment. M. Scherchen conduí aquestes tres obres
amb la precisió i l'extraordinària claredat que posa en totes les produccions que
dirigeix.

Sota la direcció igualment del mestre Scherchen, el segon concert fou retransmès,
tres dies més tard, des de la Catedral de Sant Pere. El programa comportava l'«Art
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de la Fuga», de J. vS. Bacb, en la versió orquestral que va donar-ne fa pocs anys,
Wolfgang Graeser. Aquest músic jove, de Basilea, va emprendre l'esmentada rea¬
lització a l'objecte de fer més fàcil l'audició d'aquesta gran obra de J. S. Bach.
Les 22 peces de què es compon va confiar-les a l'orquestra, l'orgue i dos clavicèm-
bals, respectant el més petit detall. Podrà discutir-se l'oportunitat de l'arranjament
aquest; però a l'audició hom s'ha donat compte aviat de l'avantatge que ofereix.
Graeser ha fet, doncs, una obra útil permetent la difusió d'un monument musical
tan poc conegut.

Willem Mengelberg que havia visitat ja Ginebra l'any 1927, en front de la seva
magnifica «Concertgeboun-Orkest», ha vingut de nou per a dirigir el concert vuitè
de l'Orquestra de la Suïssa romanesa. El record que li devíem de vetllades memo¬
rables, recollí tots els seus admiradors al Teatre. I és amb aquella autoritat seva
parsimoniosa que dirigí una «Sinfonía», de J. C. Bach i la «Pastoral», de Beethoven.
Bella interpretació que semblà no obstant a molts dels auditors un xic massa acu¬

sada del temperament romàntic del gran mestre director. Va haver-hi encara la pri¬
mera audició d'una obra hollandesa : «Ciaccona Gothica», de Cornelius Dopper.
Aquesta partitura banal no entusiasmà pas gaire. El concert acabà brillantment
amb els «Preludis», de Liszt.

«Mathis der Maler», de Hindemith, fou executat al novè concert d'abonament.
L'obra nova del músic alemany marca una evolució sorprenent en la seva producció.
En efecte, l'autor de «Neues vom Tage», al qual s'ha criticat — no sense raó — el
seu gust per les sensacions violentes, diríem més bé vulgars, ens ha sorprès ara
agradablement. I no solament hem restat sorpresos sinó fins i tot conquerits. Car
els fragments simfònics que s'intitulen : el «Concert dels àngels», l'«Enterrament de
Crist» i la «Temptació de Sant Antoni» són (singularment el segon i el tercer) del
tot admirables. Inspirats per les pintures del retaule d'Issenheim (Colmar), l'autor de
les quals fou el monjo Mathias Grunewald (segle xv), aquests fragments són d'una
inspiració menys complexa, menys pesant. L'element melòdic i la unitat tonal hi apa¬
reixen de manera clara'; però el que ens ha commogut vivament és el caràcter ex¬

pressiu d'aquesta nova producció. No direm res del «Concert dels àngels», que re¬
corda, pel seu caràcter cantellut el Hindemith de les obres precedents. En l'sEnter-
rament» s'hi troba una emoció anguniosa plena de dignitat que l'autor expresa amb
accents veritablement corprenedors. El fragment tercer que evoca la lluita, les sú¬
pliques ardoroses i el triomf sobre el mal, em semblà igualment remarcable. L'exe¬
cució ofrenada per M. Ansermet fou de les millors. Al mateix concert oírem tres
obres de J. S. Bach; la «Suite n.° 3», el «Concerto brandeburguès n.° 4» i la Can¬
tata profana «Weichet nur betrübte Schatten» (solista Mine. Jo Vincent, la qual
cantà encara una «Salve Regina», obra agradable, per bé que no pas d'una gran
personalitat, de Rudolf Mengelberg, nebot del gran director d'orquestra). A més,
el programa comportava una «Obertura nòrdica», de Joseph Lauber, obra recent
en la qual hom retroba les qualitats de claredat i ciència orquestral d'aquest músic
ginebrí.

La «Simfonia n." 3», d'Albert Roussel figurava al començament del desè concert
d'abonament, obra que no havia estat donada encara a Ginebra. Plena de movi¬
ment, que mai no defalleix, aquesta simfonia obtingué un gran èxit. «La Mar», de
Debussy, dirigida per E. Ansermet amb la mestria que el caracteritza en les peces
modernes, aconseguí, junt amb les «Nits en els jardins d'Espanya», de àlanuel de
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Falla (solista R. Casadesus), un vertader triomf. Les ovacions del públic es ívien
interminables. R. Casadesus interpretà encara el «Concerto en la major» de IJszt.
La seva execució és remarcablement clara, plena d'encís i de fogositat. No cal dir
que el susdit concerto prengué sota els seus dits un relleu extraordinari.

Aquest desè concert, darrer de la sèrie, és també el darrer de l'Orquestra de la
Suïssa romanesa, puix que lia hagut de dissoldre's aquesta corporació després de
17 anys de preuats serveis i després d'haver aconseguit sota la direcció del mestre
Ansermet una forma remarcable. Apressem-nos a dir que aquest organisme indis¬
pensable a la vida musical de la Suïssa romanesa serà reformat immediatament amb
caràcter d'agrupament cooperatiu, sobre el model de les grans orquestres pari.'·en-
ques (Lamoureux, Colonne, Pasdeloup). Mercès a l'esforç i a l'energia d'algunes
personalitats ginebrines, la Suïssa romanesa haurà pogut conservar aquest conjunt
instrumental que estava a punt de desaparèixer.

Afegirem ara que el desè i últim concert de l'Orquestra de vSuïssa romanesa donà
motiu a un homenatge retut a l'orquestra i a Ernest Ansermet. El president del Co¬
mitè, M. de Haller, en un discurs endreçat al públic situà la qüestió. Tot seguit
el propi mestre Ansermet anuncià la fundació de la nova orquestra cooperativa.
Una sala plena de vibració manifestà als músics la seva simpatia i voluntat a aju¬
dar-los que altres ciutats suïsses (Neuchàtel, Lausana, La Chaux des fonds, etc.) sen¬
ten també. I,a residència de l'Orquestra resta a Ginebra i la seva activitat .'■erà sen¬

siblement la mateixa d'abans.

Beuthk VAUCHER

BARCELONA

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA : Francesc Costa.—Els concerts anj'als
del nostre ben notable violinista Francesc Costa són ja, entre nosaltres, tradicionals
i assoleixen sempre el més gran èxit. I un públic nombrós assistí al concert que
Costa ofrenà el dia 10 de març. Enguau}'-, el ben conegut concertista interpretà pro¬
duccions de Beethoven, Ravel, Corelli, Martini, Pugnani, Couperin, Tartini i Stra-
winsky. Costa i el seu col·laborador Alexandre Vilalta ens donaren una interpretació
correcta de la «Sonata a Kreutzer», de Beethoven. Però, en tocar la dita ben co¬

neguda composició (amb el gran cua obert) el piano ofegava sovint el so del violí.
Costa i Vilalta tocaren després de manera perfecta la «Sonata en sol», de Ravel.
Seguidament, Costa assolí un èxit franc en executar «La Follia», de Corelli. Però
triomfà sobretot, com sempre, en tocar amb la gràcia que tots li coneixem les
pàgines de Martini, Pugnani, etc., que figuraven a la darrera part del programa.
I fou ovacionat.

Vilalta fou, com sempre, un excel·lent col·laborador.—X.

Orquestra Pau Casals. — El quatrè i cinquè concert del present curs foren
dirigits pel mestre Antoni Guarnieri, artista notable, que s'imposà prestameut.
Guarnieri suggestiona amb facilitat els seus miïsics i dirigeix de manera sòbria,
intel·ligent. I no empra pas, en cap moment, els efectismes de mal gust que pro¬
diguen certs directors per tal de fer-se aplaudir. Una sola objecció podria, creiem,
fer-se al mestre Guarnieri : i és que les seves interpretacions són, a voltes, una
mica fredes.
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Guarnieri dirigí les següents obres ; Quatrè concert: Simfonia de l'òpera La
scala di seta, Rossini ; Concerto grosso, Vivaldi; Setena Simfonia, Beethoven ; An-
tiche danze ed arte, Respighi; Variacions Simfòniques, Elgar. Cinquè concert:
Concert de Brandenburg num. 3, en sol major. Bach ; Leonora (obertura) num. 3,
Beethoven; Simfonia italiana, Mendelssohn; Novel·leta, Martucci; Preludi a la
migdiada d'un faune, Debussy; Preludi i final de Tristany i Isolda, Wagner.

La simfonia de Rossini, que hom executava als Concerts Casals per primera ve¬
gada, és bonica, eixerida, saborosíssima. I l'orquestra sona admirablement bé.

Villanella i Gagliarda, de Respighi, són dues obretes admirablement transcrite.s.
Es tracta d'àries i danses cinccentistes. L'orquestració de Respighi és delicada, subtil.

Les Variacions Simfòniques, d'Elgar, són bellís.simes. No totes tenen, naturalment,
la mateixa valor. Però totes són curioses, interessants, i algunes d'elles són mestrí-
voles. Es perd avui el costum d'oir música (com la d'Elgar), plena de saba, de mu¬
sicalitat.

Hom escolta sempre amb gust la Simfonia italiana, de Mendelssohn ; obra jove¬
nívola que acusa la presència d'una mà ja destra, mestrívola, en l'art d'escriure mú¬
sica, en l'art d'estructurar intel·ligentment, lògicament, una composició musical. La
Simfonia de la qual parlem és una obra clara, ben concebuda i, a més, ja personal.

La Novel·leta, de Martucci, és exquisida i delicadament orquestrada. L'escoltàrem
amb gust.

El mestre Guardieri fou ben acollit, ben aplaudit. I hom aplaudí també els mú¬
sics de l'orquestra Pau Casals. Cal recordar també el nom dels dos col·laboradors :

Josep M.® Roma, pianista, i Vicents M.^ de Gibert, organista.
El sisè i darrer concert del present curs de l'Orquestra Pau Casals fou dirigit pel

nostre sempre admirable violoncel·lista. I escoltàrem la Primera Simfonia, de Brahms,
el Concert en sol major, per a piano i orquestra, de Beethoven, i el Fsalmus hunga-
ricus, de Zoltan Kodaly.

La Simfonia en do menor, op. 68, de Brahms, s'executà per primera vegada l'any
1877. Brahms tenia, doncs, 44 anys quan es decidí a escriure la seva Primera Sim¬
fonia. I cal afirmar que es tracta d'una obra digna, personal. Confessem, però, que
no és pas la simfonia de Brahms que preferim.
El pianista Donald Francis Tovey tocà bé el Concert ja esmentat de Beethoven.

Lluí un mecanisme generalment clar i un estil acurat. I fou aplaudidíssim.
Tornàrem a escoltar amb interès el Psalmus hungaricus del compositor honga¬

rès Zoltan Kodaly, obra desigual, però plena d'encerts. El nostre Orfeó Gracienc,
que dirigeix el mestre Balcells, es lluí de bell nou en cantar la part difícil, impor¬
tant, del chor, de l'obra del mestre Kodaly. Cantà amb seguretat la difícil producció.

Col·laboraren a l'execució del Psalmus de Kodaly, Bonaventura Dini, tenor, i l'or¬
ganista Vicents M.® de Gibert.

El mestre Casals dirigí bé l'important concert i compartí amb els seus músics els
aplaudiments dels aficionats. — X.

Recital Pau Casals. — El dia 3 d'abril tingué lloc cl recital que Pau Casals
dedica tots els anys al Patronat, als amics i admiradors de la seva Orquestra. La
sessió de la qual parlem, començà amb l'execució de l'obertura de Fidelio, de Beet¬
hoven, sota la direcció del mestre D. F. Tovey. Després, Pau Casals i la seva Or¬
questra, ofrenaren el Concert en do major, per a violoncel i orque.-hra, que el mestre
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Tovey escriví, con ja és sabut, per al mestre Casals. I, l'obra en qüestió fou es¬
trenada, darrerament, a Anglaterra. Es tracta d'una compotíició llarga, atapaïda,
l'execució de la qual dura més d'una hora. I beus ací una producció escrita ben
palesament amb dignitat. Heus ací una obra creada, bastida amb trassa. La valor
temàtica del Concert de Tovey no és, però, prou valuosa, prou personal, per a
interessar, durant una hora llarga, als músics i als aficionats. I cal recordar que
el primer temps del Concert del qual parlem (potser el menys interessant de l'o¬
bra) durà més de vint-i-cinc minuts. I l'obra es torna de seguida llarga. I la
monotonia sorgeix i la fatiga del que escolta apareix també. I hom admira per
damunt de tot la ferma voluntat del mestre Pau Casals en estudiar i en tocar de
manera fàcil, mestrívola, una producció, en veritat, no massa interessant ni sugges¬
tiva. Però es tracta d'una creació—ho repetirem—escrita amb trassa, amb dignitat, i
amb innegable bona fe.
I la sessió terminà ben agradosament amb l'execució del sempre bellíssim Concert

en re major, per a violoncel i orquestra, de Haydn. I ja ni caldria dir que, en exe¬
cutar, en dir, en cantar l'obra esmentada. Casals triomfà fàcilment, plenament... tal¬
ment com sempre. El nostre admirable, genial violoncel·lista lluí una vegada més la
seva tècnica admirable i encisà, veritablement, el públic nombrós, fidel, que l'escol¬
tava. I tot ha estat ja dit i repetit a propòsit del so únic al món de Pau Casals, i a

propòsit del seu estil. I el nostre gran artista fou (també com sempre) llargament,
inlassablement festejat i ovacionat.—X.

Alexandre Beailowsky.—^Ens fou agradós de tornar a sentir el conegut pianista
el nom del qual encapçala la present nota. Aquest cop, el sempre aplaudit concer¬
tista dedicà el seu programa a Chopin i a Schumann. Del primer dels esmentats
compositors, Brailowsky executà les següents obres : Polonesa en fa diesí, op. 44,

Impromptu en la bemoll, op. 29, Mazurka en si bemoll. Balada en sol menor, op. 23,
Scherzo en si menor, op. 20, Nocturn, Vals en la bemoll. Andante Spianato i Polo¬
nesa. I a la segona part del programa, Brailowsky tocà el «Carnaval», de Schumann.

Brailowsky és un pianista admirable. La seva tècnica és completa. Juga amb
les dificultats d'execució. Pulsa el teclat intel·ligentment, amb malícia, i crea, en fi,
matisos de so i d'estil, delicadíssims. En tocar les pàgines de Chopin, ens agradà,
sobretot, executant la Polonesa op. 44, l'Impromptu en la bemoll, la jNIazurka en
si bemoll i l'Andante Spianato i Polonesa. No ens interessaren ja tant les seves in¬
terpretacions de la bellíssima Balada en sol menor, del Scherzo en si menor i del
Nocturn. La segona idea de la Balada fou tocada massa de pressa i perdé una gran

part del seu encís. El final fou executat vertiginosament però sense acusar, sense
dibuixar ni accentuar ni subratllar res. I l'obra aparegué, doncs, gairebé morta.
Ens sorprengué, a més, que Brailowsky es servís del «re» mansoi del setè compàs
de l'obra de la qual parlem, en lloc del «mi bemoll», ple de malícia. Ningú no ig¬
nora que algunes edicions proposen el «re» i altres el «mi bemoll». La cosa ha estat
ben discutida. Però tots sabem ara que Chopin escriví el «mi bemoll». Perquè,
doncs, servir-se encara del «re» en qüestió, del «re» mansoi, en tractar-se, sobretot,
d'artistes de la categoria de Brailowsky ?

Brailowsky digué generalment bé el «Carnaval», de vSchumann, però descobrirem
•en la seva interpretació algunes errades, alguns canvis de moviments. Perquè no
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respectar, per exemple, el ciar non-allegro, del final del Carnaval, i adoptar un
franc allegro qtte treu gràcia, caràcter, al susdit final?

Però cal repetir que Brailowsky és un executant admirable, un deis millors pia¬nistes de l'hora actual.—X.

àlanécanterie ues Petits Chanteurs .à la Croix de Bois, de París.—Fem cons¬
tar amb gust que els cantaires parisencs ban assolit entre nosaltres el més gran èxit.
En presentar-se al Palau de la Música (20 de febrer) triomfaren amb facilitat. Es
tracta d'un agrupament extremadament simpàtic. Formen el dit agrupament infants
de París, a les vens boniques, ben timbrades dels quals s'hi afegeixen les veus d'al¬
guns nois ja grans i les veus, en fi, d'alguns (poquíssims) senyors. Dirigeix els can¬
taires, dels quals parlem, el mestre Maillet.

Talment com el nostre Orfeó Català i altres orfeons de Catalunya, els cantaires
de París interpreten la música sempre viva, sempre interessant, dels vells polifo-
nistes i les cançons populars harmonitzades pels músics moderns.

En llur sessió del Palau, els Petits Chanteurs à la Croix de Bois interpretaren tres
Nadales harmonitzades, respectivament, pels mestres Gevaert i Berthier, Motets de
Victoria, Mouton i Aichinger, i cançons populars harmonitzades pels mestres fran¬
cesos Vincent d'Indy, Berthier, Philipp, Canteloube, Renard, Marc de Ranse i Pelle-
tier. Cantaren també Pobreta exquisida, delicada, de caient popular : Trois beaux
oiseaux du Paradis, de Maurice Ravel. En fi, a la darrera part del programa, els can¬
taires parisencs afegiren una cançó popular andalusa que fou dita de manera admi¬
rable. I el solista era un infant que lluí una veu dolça i expressiva.

Els cantaires que dirigeix Vabbé Maillet canten de manera perfecta. Elur afinació
és sempre segura. Llur estil és tothora pur, justíssim. I obtenen sonoritats boniques.
I hom comprèn, certament, els seus grans èxits.

Repetim-ho : es tracta d'un agrupament simpàtic, d'un agrupament exemplar.—X
Associació de Cultura Musical : Ckor de Cossacs del Do».—Hem rebut una

nova visita del Chor de Cossacs del Don, el ben notable agrupament que dirigeix
amb encert el mestre Serge Jaroff. Els cantaires russos interpretaren cants religiosos
d'A Kastalsky, Vedel, Lvovsky, Tchaikowsky i Gretchaninoff i pàgines de Rimsky-
Korsakoff, Jaroff, Mussorgsky, Schwedoff, Tchesnokoff, Dargomisgsky i Gogotzky.

Perqué no dir-ho ? Els cantaires russos no ens impressionaren com altres vega¬
des. I és que llur estil és una mica sempre el mateix i els seus pianos són també
pocs variats, I hom s'acostuma tot seguit als efectes que assoleixen els deixebles
del mestre Jaroff. Llurs pianíssims són bellíssims, és evident, però els prodiguen
potser massa. A més, el Chor de Cossacs del Don, no matisa, generalment. Canta
fort o piano. I en cantar fort, les veus es destrien i la corda de tenors apareix gas¬
tada, sense timbre. Però és sempre interessant de sentir el repertori típic dels co¬
ristes russos. I llurs cançons són suggestives.

Els cantaires del Chor de Cossacs del Don foren, com sempre, ben rebuts i ha¬
gueren d'afegir moltes obres al programa.—X.

Antoni Sala.—El concert del dia 27 de març de l'Associació de Cultura Musical
fou confiat al conegut violoncel·lista Antoni Sala. L'esmentat concertista executà
creacions de Corelli, Porpora, Beethoven, Fauré, Boccherini, Granados i Popper.

Antoni Sala és un ben notable concertista. Té una bella tècnica i diu, canta, les
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obres amb entusiasme. I el seu estil és correcte, suggestiu. Sala e.xecutà bé tot el
seu programa i fou justament aplaudit.

Pere Vallribera acompanyà amb cura i tocà molt bé la part important de piano
de la Sonata op. 69, n.° 3, de Beetboven.—X.

Associació de Música «da Camera» : Marian Anderson.—Heus ací una ben no¬
table cantatriu. L'extensió de la seva veu és sorprenent. Marian Anderson posseeix
una bellíssima veu de contralt. Però a voltes sembla una mezzo soprano i de vegades
fa, amb facilitat, notes de soprano. Es tracta, a més, d'una veu educada, àgil. En fi, la
cantatriu de la qual parlem matisa de manera admirable. Afegirem ara que s'imposa,
amb tot, a causa del seu estil. Estil seriós, intel·ligent, perfecte i sempre just. 1
cal ara afegir que Marian Anderson no oblida les lleis eternes del ritme. I en cantar,
ritma, doncs, tothora (no ho fan pas sempre així els cantaires) talment com un ins¬
trumentista (com un instrumentista que sigui músic). E'estil de la cantatriu nord
americana és, d'altra banda, simple, sobri i ric de gràcia i d'expressió, i de fina ma¬
lícia. I és també dúctil.

Marian Anderson cantà la ben coneguda Ave Maria, de Schubert, de manera
mestrívola. I en dir, en cantar l'obra en qüestió, lluí una bella riquesa de matisos.
El mateix es pot dir de les interpretacions justes, perfectes, que Anderson ofrenà,
de les obres de Haendel, Veracini, Mozart, Beethoven, Schubert, Sibelius i Ricard
Strauss que figuraven en el programa.

Marian Anderson impressionà també profundament en cantar cants espirituals
negres. I hom no oblidarà pas, per exemple, la sòbria però profundíssima emoció
comunicativa de la gran cantatriu en interpretar Crusifixian.

Marian Anderson és, creiem, una de les artistes més perfectes, més admirables,
més suggestives de l'hora present.

Anderson fou ben acompanyada pel pianista Kostí Vchanen.—X.

Associació de Música Antiga: Els quintets del P. Antoni Soler (1729-1783).—
Extraordinari interès despertà el concert del dia 17 de març que aquesta Associació
va donar a la Basílica de Nostra Dona de la Mercè, per tal de poder utilitzar l'orgue
per a l'execució dels Quintets, en do major i en sol menor, del P. Antoni Soler, fill
d'Olot, com ja és sabut. Per bé que s'han tocat ja a casa nostra algunes sonates del
mestre olotí, era una novetat encara per al nostre públic l'audició dels dos quintets
esmentats, que figuren en el volum fa poc publicat per la Biblioteca de Catalunya.

Aquesta audició fou precedida d'unes ben antinades paraules del mestre Gerhard,
recordant algunes dades sobre el P. Soler que el mateix conferenciant havia exposat
ja en l'estudi preliminar del susdit volum. Recordà, doncs, els primers estudis d'An¬
toni Soler al Monestir de Montserrat i la seva continuació a l'Escorial, sota la
direcció del mestre Nebra. El P. Soler era un home molt treballador que a les hores
d'esplai es refugiava a la seva celda per a consagrar-se a l'estudi. Des seves obres
s'escamparen arreu i foren favorablement judicades. Això fou motiu d'una llarga
correspondència entre el monjo de l'Escorial i el cèlebre músic italià P. Martini. Per
bé que es conserveu a Bolonya les lletres escrites pel P. Soler, s'han perdut malhau-
radament les que li adreçà el P. Martini. Robert Gerhard recordà encara les
influències que el músic olotí havia de rebre durant els llargs an3's que residí en el
Monestir de l'Escorial. Desconfia de la certesa d'haver rebut lliçons directes de Do-
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menico Scarlatti, malgrat se l'anomeni deixeble sen. Es pot prendre això en el sentit
d'haver estudiat i imitat les nombroses obres per a clavecí del mestre italià, que
hom sap positivament morí a Madrid. Altre músic d'Itàlia, ben considerat també,
Euigi Boccherini, visqué la mateixa època a Madrid, on produí molta música de
cambra. I és l'estil d'aquest compositor el que preferentment es reflecta en els Quin¬
tets del P. Soler. La independència dels in.'^truments concertants és tal com la prac¬
ticaren Haydn i Mozart, entre altres contemporanis del P. Soler. La fusió de l'orgue
amb els instruments d'arc presta als quintets del músic català una singular novetat.
Hom hi decobreix efectes curiosos, bonics i ben trobats, que fan molt atractiva
l'audició d'aquelles obres, encara que podria prescindir-se en executar-les de
nou d'algunes repeticions innecessàries. Els intèrprets foren Mn. Josep Muset,
a l'orgue, i els senyors Guerin, Doncel, Tarragó i Pérez Prió, que constitueixen
el ben reputat Quartet Ibèric. La bella i acurada tasca d'aquests artistes,
així com l'erudita conferència del mestre Gerhard, fou elogiada per tothom.
L'auditori, que ocupava tot el chor i bona part de la nau central del temple, sortí
plenament satisfet del concert dedicat a una de les personalitats més representatives
de la nostra música. Confiem, doncs, que l'obra del P. Soler serà més sovint execu¬
tada i que a mesura de la seva expansió creixerà també el nombre dels seus ad¬
miradors.—S.

Audicions Intimes : Alice Ehlers-Ed-dvard Toldrà.—El Concert desè d'Audicions
Intimes va donar-se en el Teatre Studium i era consagrat als grans músics G. F. Han¬
del, J. S. Bach i D. Scarlatti, el 250 aniversari de llur naixença celebra enguany el
món musical. En aquest concert pogué admirar-se el talent de la clavicembalista
vienesa Alice Ehlers i del nostre violinista Eduard Toldrà, els quals oferiren execu¬
cions depurades, plenes d'emotivitat, de dues sonates de Handel (en sol major i en
fa menor) i la de Bach, en sol major. Alice Ehlers, que ha rebut l'ensenyament di¬
recte de Wanda Landowska, evidencià la justa fama que ha assolit a l'estranger en
el conreu del clavecí. La seva execució polida i ben ritmada prestà un gran relleu al
conegut «Concerto italià» de Bach i també a les tres sonates de Scarlatti que comple¬
taren el programa, Fou, doncs, una sessió selecta que va complaure totalment al
distingit concurs que amb tant de fervor assisteix a Audicions Intimes, organitzades
per l'Associació de Música «da Camera».

SALA MOZART : Associació d'Estudiants de l'Escola Municipal de Música.
Commemorant el segon aniversari de la seva fundació, aquesta simpàtica entitat ce¬
lebrà un concert ple d'interès, els intèrprets del qual eren la meritíssima cantatriu
Mercè Plantada i l'excel·lent pianista Pere Vallribera. A la primera part hom escoltà
amb plena delectança les pàgines saborosíssimes de Mussorgsky que constitueixen
La cambra dels nens. Hem de dir que poques vegades les hem sentides tan ben inter¬
pretades com en la sessió referida. La gràcia ingènua d'aquestes delicioses cançons
resplandí amb la major puresa. Mercè Plantada les cantà amb la seva veu dúctil,
acomodada intel·ligentment a l'esperit infantívol que amb la més gran mestria sabé
exposar-hi l'autor. L'èxit de la. cantatriu, al qual va cooperar el talent del pia¬
nista—no és pas fàcil la tasca d'aquest acompanyament subtil i delicat—fou gran i
merescut. Així mateix triomfaren els dos artistes en les Set cançons populars de Ma¬
nuel de Falla que ompliren la tercera part del programa. La senyora Plantada les
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Laiità amb una tan intensa expressió que despertà el més viu entusiasme. La mestria
del pianista Vallribera es manifestà, de més a més, en l'execució d'unes peces del
compositor anglès Cyril Scott que foren acollides també amb forts aplaudiments. Una
d'aquestes obres mereix especial assenyalament. Es tracta d'una evocació de l'antic
Egipte : cinc impressions, sota títols ben suggestius, no mancades d'efecte ni tam¬
poc de color.

El 19 de març va efectuar-se un altre concert a càrrec del sextet clàssic per ins¬
truments de vent i piano, integrat pels professors Carbonell (flauta), Segú (oboè),
Morales (clarinet), Jaime (trompa), Espanlella (fagot) i Climent (piano). S'interpre¬
taren, alternades amb el «Quintet en mi bemoll», de Beethoven, i el «Sextet op. 6»,
de Thuille, dues obres d'autors catalans : «Gavota en sol major», de Narcís Carbonell,
ben distingida i finament ritmada, i «Engrunes», les saboroses escenes plenes de cata¬
lanitat i de bon gust, de Ricard Lamote de Grignon. L'auditori acollí amb aplaudi¬
ment convençut tot el programa i elogià l'execució polida que assoliren aquelles com¬

posicions pels referits artistes, el prestigi dels quals és a bastament reconegut.—S.

Altra sessió de poderós atractiu, organitzada per la mateixa Associació d'E.stu-
diants, fou la corresponent al mes de febrer, en la qual Josep Julibert va donar a
conèixer la sonata per a viola, op. 25, de Panl Hindemith, les dificultats tècniques i
d'interpretació de la qual resolgué satisfactòriament aquell reputat concertista. En la
mateixa sessió assoliren un bon èxit també el pianista L. Cardona i el violinista
E. Bocquet, els quals executaren una sonata d'Ernest von Dohnanyi i la ben cone¬
guda de Cèsar Franck.

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA : IíIargarida Alfonso Orfila.—Ens plau
constatar l'activitat de la nostra Escola Municipal de Música. Heus ací una pianista
novella més, educada en aquest centre d'ensenyament musical, que es feu escoltar
agradosament el matí del diumenge, 24 del passat mes de març. Es tracta d'una jove
artista admirablement dotada, gens d'estranyar si tenim en compte el talent musical
dels seus pares. En Frederic Alfonso i Na Margarida Orfila, algunes obres dels quals
han assolit premis importants en públics concursos. Aquesta aprofitada deixebla de
l'Escola, Margarida Alfonso Orfila, va ofrenar-nos nn programa sumament interes¬
sant que interpretà amb la més cabal comprensió de les obres, amb seguretat i bon
gust, i això li valgué l'elogi de tot l'auditori. Dedicada la primera part del seu reci¬
tal als grans mestres : Bach (Fantasia cromàtica i fuga), Scarlatti, Liszt i Chopin,
ompliren la segona part diverses composicions de Frederic Alfonso i de Margarida
Orfila. Intima i Ballet-Queixa, del primer, són dues pàgines saborosíssimes on res-

plandeixen nn sentiment exquisit, una tècnica ferma i una catalanitat ben plausible.
A continuació les Semblances (als meus fills), de Margarida Orfila, s'escoltaren amb
singular plaer, i l'èxit assolit per elles obligà la repetició de dos números de la pe¬
tita «suite». Així mateix foren extraordinàriament aplaudits els Quatre estudis de
la mateixa compositora que figuraven al final del programa, en qualitat d'estrena.
Així, doncs, l'audició d'aquesta obra, que fou premiada en el XII Concurs Rabell,
corresponent a l'any 1933, no defraudà pas l'interès que havia despertat en el públic
allí reunit. El primer estudi és un homenatge a Chopin i és natural que la seva forma
delicada despertés el record de les galanies característiques del famós pianista po¬
lonès. L'estudi titulat «Scherzo» està feliçment resolt, i el darrer, «Tema i VI varia-
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cions», acusa una mà destra en la composició pianística i un gran temperament d'ar¬
tista. Heus ací, doncs, unes obres que no haurien d'oblidar els nostres concertistes.
El repertori pianístic no ha estat pas gaire conreat a casa nostra i això fa més esti¬
mables encara les produccions susdites, d'escriptura refinada, de sentiment subtil,
allunyades sortosament de la inquietud moderna i de les despòtiques gosadies que
hem de suportar massa sovint en les sales de concert.
El mestre Alfonso i la seva esposa Margarida Orfila reberen innombrables felici¬

tación i llur filla Margarida es veié festejada amb gran abundor de flors, mentre
l'ovació final l'obligava a afegir una composició més al programa.

Una sessió, repetim-ho, plena d'interès que fa créixer el prestigi de l'Escola Mu¬
nicipal de Música, regida avui pel mestre Millet.

A tots la nostra més cordial enhorabona.—S.

CIRCOL ARTISTIC : D. Ponsà-J. Peracaula.—El dia 26 de febrer els violinistes
Domènec Ponsà i Joan Peracaula, amb la cooperació del pianista Francesc Peracaula,
donaren al Círcol Artístic un interessantíssim concert a dos violins. Impossibilitats
d'assistir-hi a l'hora convocada, reproduïm amb gust els següents paràgrafs que el
crític musical J. P. del diari «L'Instant» dedicà als joves concertistes :

«L'actuació d'aquests dos violinistes ha estat sempre per a nosaltres un motiu
d'alta fruïció artística. En llurs actuacions trobem una nota de fervor impagable.
Hom sent que es tracta d'una labor feta pura i estrictament de cara a la música.
D'ací que tractant-se d'ells podem anar segurs tant pel que fa a la dignitat de la inter¬
pretació, com pel que fa a la qualitat artística del programa. Domènec Ponsà i Joan
Peracaula estimen amb vehemència la música i posen el seu art al servei d'aquest
entusiasme, un entusiasme que ens obliga a la gratitud.

«Serietat i entusiasme són efectivament les característiques de llur labor ; dues
característiques aquestes que sovint juguen d'una manera contradictòria. Ells saben
trobar just l'equilibri entre ambdues. Una gran honestedat artística presideix les
seves interpretacions que estan a mil llegües de tot virtuosisme gratuit. A més, com
que han actuat ja diverses vegades conjuntament, han aconseguit una fusió remar¬
cable en llur doble joc, equilibrant les sonoritats i treballant per una perfecta sem¬
blança en la sonoritat, timbre i intensitat. Així s'han especialitzat en l'execució
d'obres a dos violins, el repertori de les quals és tan extens com valuós.»

El programa de la sessió que ens ocupa era integrat per les obres següents : «Lar¬
go, Allegro, de Vivaldi ; «Concert en re menor», de J. ,S. Bach ; «Sonata», de Da¬
rius Milhaud.

El pianista Francesc Peracaula col·laborà dignament en aquest selecte concert,
remarca tant més interessant de fer per quant la part de piano de la sonata de Mil¬
haud és importantísima. Així, -participà també de l'èxit justíssim assolit pels estu¬
diosos i intel·ligents violinistes, que ara darrerament (4 d'abril) actuaren davant del
micròfon de Radio Associació de Catalunya, interpretant sonates de Loeillet, Handel
i Milhaud, la part de piano a càrrec igualment de Francesc Peracaula.

CONFERENCIA CLUB : Josep Caníelcube.—Amablement invitat pels directius
de Conferència Club, l'eminent compositor francès M. Josep Canteloube donà el
dia 8 de març a la sala de festes de l'Hotel Ritz la seva anunciada conferència sobre
el «Folklore francès».

Començà el dissertant fent remarcar la importància del «folklore» com expressió
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de l'àiiima dels pobles, i es remuntà en la seva exposició a l'origen de tota música,
que está sempre a la dansa. Analitzà després les diverses cançons populars de França,
que difereixen lleument, en la melodia, segons les diverses regions. El vers és, en
general, assonant, i eneara que molts folkloristes pretenen que la seva característica
és el «mocle major», a Bretanya i altres regions franceses de folklore riquíssim, es
troben el cant pla i el «mode menor» amb preferència. D'una manera general, i a
part aquestes lleus diferències, cada cançó de França es troba difosa de Nord a Sud,
d'Est a Oest. Els tipus més freqüents són : la «Cançó d'aventura» (capitans, cava¬
llers, princeses, als quals succeeixen coses extraordinàries) ; la «Cançó pastoral o
amorosa» (més estesa a l'Est, com a l'Oest ho està la narrativa de caràcter èpico-
líric), la «Cançó de metamorfosis» (del tipus de la «ÏMagalí», de «Mireia», i que es
troba en el folklore de tots els països, àdhuc dels més apartats) ; «Cançons de casa¬
ment» (en les quals mai no es parla d'amor, així com en les d'amor no es parla mai
de casament) ; ■ les satíriques o anecdòtiques, vessant d'agudes malícies ; les de sol¬
dats (n'hi han de comiat, de retorn, de gesta) ; les de treball i tasques; les de danses
(rondó, rigodó, faraudola) ; les de festes...

Féu observar M. Canteloube, que en aquestes cançons hi ha tota l'ànima de França,
puix que àdhuc la poesia i la música erudita vénen a inspirar-s'hi. Des del segle xiii,
els trobadors beuen en la font popular ; més tard, cada vegada que l'art de la música
vol renovar-se, refrescar-se, rejovenir-se, ha de tornar, per això, a aquests matei¬
xos orígens.

Traçà, així mateix, la història del culte a la cançó popular, que arriba, a França,
amb el segle xix, i que ha anat ititensificant-se i depurant-se dia per dia, fins a for¬
mar aquest riquíssim tresor amb què avui compta la Biblioteca Nacional de París.
Recordà que els moderns compositors russos han trobat l'ànima de llur música tor¬
nant a la inspiració oriental de llurs cançons populars ; el mateix han fet a Espanya,
Falla, Pedrell, Granados, Albèniz... Melodia eternament jove i sana aquesta del poble ;
hi ha pobles, com Catalunya, que li han donat cultiu i relleu en tot temps, reco¬
llint aque.st preciós patrimoni tradicional amb cura exquisida, digna per això de
tota lloança.

E'insigne compositor fou molt aplaudit, així com la seva exquisida col·labora¬
dora, la notable cantatriu Mercè Plantada, la qual ens deleità i ens commogué forta¬
ment, amb tal finesa, amb tan bon gust i comprensió interpretà les cançons escolli¬
des amb gran encert per a il·lustrar la conferència. Ben sensibles a les belleses de l'art
popular, la nostra cantatriu sabé transmetre a l'auditori la dolça emoció que desper¬
ten les cançons del poble francès, moltes d'elles emparentades amb les que el nostre
poble gelosament ha conservat també a través dels segles.

ETmestre Canteloube parlà encara a l'Escola Normal, ou féu una admirable síntesi
de la història de l'art musical a França, i se l'escoltà amb igual interès a l'Institut
Francès de la nostra ciutat, on disertà sobre els «Cants populars de l'Auvèrnia».

Discòfils, Associació pro música.—Els nostres lectors • s'han pogut enterar de
la constitució d'aqtiesta associació anunciada en les pàgines de Revista Musical
Catalana del mes de febrer. A la sala d'audicions de l'Hotel Majestic va tenir lloc
la primera sessió precedida d'una conferència de Robert Gerhard comentant breu¬
ment el manifest que varen publicar els dirigents de «Discòfils, Associació pro mú¬
sica», en el qual era exposat l'objectiu que els havia decidit a fundar l'esmentada
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associació. .Seguidament el conferenciant analitzà detalladament l'estructura de la
5.^ simfonia de Sibelius emprant—sigui dit de passada—una terminologia bon xic
complicada, més a l'abast de professionals instruïts que d'un públic d'amateurs.

Seguidament el gramòfon començà el seu diem-ne treball mecànic, i els discos
voltaven inlassablement i l'auditori anava seguint amb complaença la simfonia de
Sibelius editada per la «Sibelius Society», de Londres, i darrera d'ella fragments del
«Concerto Grosso» én la menor, de Vivaldi, i en re major, de Handel.

La impressió dels discos és excel·lent i dóna una idea claríssima de la música exe¬
cutada fins al punt que en acabar l'audició i seguint el costum dels concerts autèntics
es sentiren alguns aplaudiments.

La intenció del dirigents de «Discòfils, Associació pro música» és molt bona, però
en obtenir el resull..t que es proposen caldrà desafiar el perill, per algú ja exposat,
que l'excessiva preponderància del disc contribueixi a apartar el públic de la sala
de concert, de l'audició musical directa, única normal i plenament eficient.

La segona audició de discos, celebrada com l'anterior al Majestic Hotel, fou en
commemoració de J. S. Bach. Hom escoltà la «Suite en si menor» per a flauta i or¬

questra, el «Concert de Brandenburg núin. 5» i alguns fragments de la «Passió se¬
gons Sant Mateu» i de la «Cantata núm. 147». La Cantata registrada en disc «Colúm¬
bia» i les altres obres per «I,a Voz de su Amo» són fidels reproduccions que l'audi¬
tori, força nombrós, escoltà amb plena fruïció.

Robert Gerhard evocà abans de l'audició la grandesa rigurosament única de Bach
i afegí encara breus comentaris sobre les composicions del programa.

Associ.\ció Obrer.-í de Conxerts : Audició integral dels Quartets de cerda de
Beethoven.—Hem d'endreçar la nostra més férvida enhorabona als dirigents de l'As¬
sociació Obrera de Concerts per l'organització d'aquesta audició dels XVH Quartets
de cordà de Beethoven, que, repartida en cinc sessions, acaba d'efectuar-se, en al¬
tres tants diumenges consecutius, al Palau de Projeccions de Montjuïc, davant d'uu
públic dels més devots i entusiastes que ha sabut copsar la bellesa i grandiositat
de la inspiració de Beethoven que en tan alt grau es manifesta en els seus quartets,
l'execució dels quals fou encomenada, amb bon encert, al notabilíssim Quartet de
Corda de Barcelona.

Es digna de totes les lloances la tasca tan intel·ligent i amb tan ferma voluntat
realitzada pels senyors Cabús, Farrerons, Agell i Sants Sagrera, d'interpretar aques¬
tes disset obres mestres per a quartet de corda, que figuren entre les més cabdals
composicions del geni de Beethoven, i així ho reconegué el nombrós auditori que
ha seguit amb creixent atenció i visible interès aquestes sessions dedicades a un
dels aspectes més nobles de la nn'isica. I,a Junta de l'Associació Obrera de Concerts,
per tal de mostrar el seu agraïment als notables artistes interpretadors, els féu ofrena,
en finalitzar la darrera sessió, d'un magnífic bust de Beethoven. Afegirem ara que
l'Associació Obrera de Concerts, aquesta exemplar entitat de cultura musical po¬
pular, patrocina una nova audició integral, pública, de la meravellosa obra beetho-
veniana. D'aquesta manera, ensems que són ateses les innombrables sol·licituds d'un
crescut nombre d'associats, ultra les de filharmònics que per la seva condició social
no poden pertànyer a l'Associació Obrera, hom podrà fruir de les grans belleses
que el Geni de Beethoven vessà en un dels seus immortals monuments : els Quartets
de Corda; i, ensems, podrà també apreciar-se públicament l'alta qualitat i la pro-
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funda emotivitat interpretativa del «Quartet de Corda de Barcelona», en una ardida
empresa artística que tant alt posa el nom de Catalunya dins del món musical.

Les cinc sessions dedicades a l'audició pública des dels XVII Quartets de Corda
de Beethoven, que a càrrec del «Quartet de Corda de Barcelona» i al seu homenatge,
ha organitzat i patrocina l'Associació Obrera de Concerts, tindran lloc a la Sala
Mozart, Canuda, 31, a les deu del vespre, dels dies 24, 27 i 30 d'abril i 2 i 5 de maig.
Les inscripcions a un preu limitadíssim i amb condicions especials per als socis
de l'Associació Obrera de Concerts, a partir del dia 15 del corrent, podran formalit¬
zar-se a la Secretaria de l'A. O. de C., .\lt de Sant Pere, 27, principal, de 8 a g del
vespre.

I/ORGDE MONUMENT.\L INSTAL-L.rï AL TEMPLE PARROQUIAL DE SANT JOSEP ORIOL.—t
Aquest gran orgue correspon a l'obra 2.445 dels construïts sota els plans i control

de la casa E. F. Walcker & C." de Luwigsburg (Alemanya), i ha estat construït gai¬
rebé totalment als tallers de la casa Guarro d'aquesta ciutat, sota la direcció tècnica
del senyor Joan Braun.

Conté tres teclats manuals de 61 notes, o sia de cinc octaves completes, i un te¬
clat de pedals de 32 contres, 40 jocs efectius i dos de transmissió amb un total de
3.092 tubs o flautes de fusta o metall, 18 acoblaments i 210 registres. D'aquests
jocs, 23 estan proveïts d'una octava superior de flautes, o sia que consten d'una ex¬
tensió de 73 notes per tal que tinguin veritable efectivitat els acoblaments d'octaves
agudes.
El sistema adoptat per al total funcionament, tant dels teclats com dels registres,

és l'elèctric «Walcker», de forma que els diversos cossos de l'orgue es comuniquen
amb la consola per mitjà d'un sol cable que permet moure-la en totes direccions.

El fluid elèctric per a aquestes transmissions està produït per una dinamo de
baixa tensió acoblada a un potent electro-motor que al mateix temps fa funcionar
el ventilador que produeix l'aire necessari. Aquests motor i ventilador també són
de producció nacional.

Ultra el deposit general d'aire, conté quatre manxes reguladores, amb llurs man¬
xes suplementàries, per a produir l'aire sense necessitat del fluid elèctric, i bate¬
ries d'acumuladors per tal de poder funcionar l'orgue elèctricament en el cas d'inter¬
rupció del corrent de l'enllumenat públic.

El projecte i dibuix de la façana són deguts al distingit artista senyor Josep
Massagué. La vista del conjunt de l'orgue produeix un efecte molt bell i grandiós.

Els concerts inaugurals del nou orgue varen tenir efecte els diumenges 7 i 14 d'a¬
bril. Els reputats organistes Mn. Joan Artigas, Joan Suñé Sintes, Vicents M.^ de
Gilbert i Mn. Josep Muset hi feren sentir selectes composicions de J. S. Bach, Han¬
del, Mendelssohn, Martini, Liszt, C. Franck, Reger, Widor, J. Elías, J. Muset i
altres autors moderns, molt apropòsit per a fer lluir les condicions i qualitats excel-
lents de l'instrument.

L'audició del 14 d'abril finí amb el «Quintet en do major», del P. Antoni Soler,
que varen interpretar amb singular mestria Mn. Muset i els senyors Ferran Guerin
i J. Doncel (violins), Gracià Tarragó (viola) i Ferran Pérez Prió (violoncel).

L'interès especial que despertaven aquestes dues audicions portà al temple de
Sant Josep Oriol un auditori molt nombrós que elogià unànimement el mèrit dels
concertistes.
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Vida musical dels Orfeons de Catalunya
Concerts i festes d'art celebrades el mes de febrer

Dia i.—Orfeó Montserrat, de Gràcia (director Antoni Pérez Moya). Audicions de
cançons a Ràdio Associació de Catalunya.

Dia 2.—Orfeó de Cegues de Santa Llúcia (Director Ildefons Barbará). Concert al
Círcol Catòlic de Badalona, amb la cooperació de la Secció Instrumental dels mateix
organ-sme.

Dia 3.—Orfeó Manresà (director Miquel Blanch). Concert dedicat als socis pro¬
tectors.

—Escola Choral de Terrassa (director Joan Tomàs). Concert de cançons nadalenques,
festes, cançons i jocs d'infants, al Teatre Principal. «Da Festa de Sant Nicolau» (mi¬
racle popular), de J. Llongueres. Solistes vocals : Montserrat Dalmases i Pere Vidal.
Pianista : Rosa Bartomeus. Organista : Mn. Eudalt Pla. Sub-director : Joan Ribas.

Dia 13.—Orfeó de Sans (director Antoni Pérez àloya). Concert de madrigals a
Ràdio Associació de Catalunya.

Dia 17.—Orfeó de Cegues de Santa Lhicia. Recital de guitarra, precedit d'una
conferència, per Rosa Lloret. Cançons per l'Orfeó.

Dia 21.—Orfeó Gracienc (director Joan Balcells). Col·laborà en l'audició de la «No¬
vena Simfònica», de Beethoven, donada al Palau de la Música Catalana per l'Orques¬
tra Pau Casals.

Dia 24.—Orfeó Gracienc. Dues audicions de la «Novena Simfonia», de Beethoven,
al Palau de la àlúsica Catalana (matí : Associació Obrera de Concerts ; tarda : III Con¬
cert de l'Orquestra Pau Casals).

Concerts i festes d'art celebrades el mes de març

Dia 3.—Orfeó Català (director Lluís Millet). Concert repàs.
—Orfeó Manresà (director Miquel Blanch). Concert en obsequi als asilats de Sant

Joan de Déu.
Dia 14.—Orfeó C.atal.L Concert d'obres d'Antoni Nicolan, transmès per Ràdio

Associació de Catalunya.
Dia 16.—Orfeó Manresà. Concert en commemoració de la festa de Sant Gregori,

amb la col·laboració d'Amics del Cant Gregorià. Conferència sobre «L'Església i la
música», per Mn. Lluís Camps.

Dia 17.—Escola Choral, de Terrassa (director Joan Tomàs). Concert al Ca.sal
Popular de Rubí. Primera audició ; El paradís en festa, Canteloube.

Dia 19.—Escola Choral, de Terrassa. Concert, festes, cançons i jocs d'iníants, al
Casino del Comerç. Primeres audicions per la Secció d'infants : El joc- de les pedre¬
tes, Llongueres ; Les ratetes alegres, Otto Blensdorf ; El que canten els ocells, Llon¬
gueres.

Dia 21.—Orfeó de Sans. Concert transmès per Ràdio Associació de Catalun3'a.
Dia 25.—Orfeó Gracienc. Concert a propòsit de la Colònia Infantil de l'Orfeó

Gracienc, a càrrec de Rosa Balcells (arpa); Esteve Gratacòs (flauta), i Orquestra de
corda dirigida per Joaquim Constans.
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Joan Moreira. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, paràmies, jocs i
cançons del camp i de la ciutat de Tortosa. Un vol. en 4.®" de 749 pàgines amb nom¬
brosos gravats.—Tortosa. Impremta Querol. 1934.

Heus ací un llibre del més alt interès, en el qual la ploma fàcil i localíssima d'a¬
quell tortosí cent per cent que és el bou amic Joan Moreira ba deixat fixades per
sempre més les pacients i llarguissimes recerques, les investigacions minucioses i
ben oirentades que gairebé durant tota la seva vida, podríem, dir, i a la llum i sota
el guiatge del seu immens amor a la terra tortosina, ha vingut realit/.ant en tot allò
que afecta el folklore d'aquella terra on nasqué.

Tal com ve expressat a la capçalera d'aquest llibre, en ell hi ha reunides totes les
manifestacions que caracteritzen la fesomia d'un poble i a les quals hem convinguten aplicar la denominació global de folklore. Els costums hi són ressenyats d'una
manera viva i amb tot el relleu que la condició d'actor dóna al narrador, qualitat quemai assolirà el simple espectador sobretot si, com generalment succeeix en matèria
folklòrica, aquest espectador ho és d'una manera circumstancial i transitòria. Aquesta
qualitat de cosa viscuda, de cosa encarnada en el propi ésser, és la que més carac¬
teritza i dóna inapreciable valor al llibre de Moreira.

Per tal de donar a la narració dels costums i de totes les incidències a què donenlloc una coherència orientadora, Moreira ha dividit el seu llibre en tres grans sec¬cions que anomena ; «Tortosa treballant», «Tortosa xalant» i «Tortosa pregant». Elsimple enunciat d'aquestes tres parts ja indica d'una manera inequívoca el contingutde cadascuna d'elles. A la primera hi trobem tot allò que fa referència al treball en
tots els seus aspectes, àdhuc en l'aspecte insospitat del naixement dels éssers hu¬
mans ; també hi figuren els festeigs i casaments per la influència que el treball exer¬ceix damunt aquests actes transcendentals de la vida de l'home en les classes humils,
entre les quals l'afinitat de treball acostuma a ésser sovint impulsora de festeigs icasoris. Es en aquesta secció que figuren també les oracions de cec, amb les quals
es guanyen la vida els pobres mancats de vista. vSeria discutible la inclusió en aquesta
secció d'una llarga llista de noms de llocs populars ; però en un o altre indret calia
inserir-los, i, fet i fet, estan millor aquí que no estarien en qualsevulga de les dues
altres seccions.

En la segona d'aquestes, «Tortosa xalant», hi ha aplegades totes les manifesta¬
cions de gresca i platxeri a les quals el poble tortosí, ben semblant en això al poble
valencià, és força inclinat. Començant pels jocs i deports, hi trobem les gatzares car¬
navalesques iniciades ja des del dijous abans del Harder, els grans romiatges a la
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Mare de Déu de l'Aldea amb la festassa que comporten i eii la qual no bi manca pas
la típica correguda de bous efectuada immediataráent abans de la processó, les rome¬
ries més modestes a l'Ermita de Mig Camí on la Mare de Déix de la Providència és
venerada, les supersticions i les falles de la nit santjoanesca ; hi trobem també tota
la fastuositat de les festes de carrer amb el Rosari en música, l'enramada, la Missa
de tres i capa, o sigui l'Ofici solemne, amb la corresponent processó ; el famosíssira
costum del Panoli (pa-amh-oli, unes menes de coques especials que donen, a canvi
d'almoines per a l'altar i la festa del sant titular, els respectius majorals i majorales,
vestits de gran gala) descrit en versos fàcils i brillants i en el més pur dialecte tor¬
tosí per Moreira en una composició poètica que meresqué un premi en el Certamen
literari de Tortosa l'any 1928 ; no hi manca tampoc la descripció dels balls i ballades
tortosins, corolari imprescindible de les festes de carrer, fets al so de la dolçaina,
amb la Jota característica, el Ball del Punxonet, el Bolero, les Danses del Garrofer
i el Fandango, com també hi ha la ressenya dels bous de carrer. Vénen a continuació
les descripcions dels cossos o curses (corres en tortosí) a peu i a cavall, les aubades i
el clàssic potoique, que és un tiberi gargantuesc col·lectiu que fan els veïns d'un carrer
0 plaça com a fi de festa. Segueixen després les festes al riu, cucanyes i regates, un
llarg capítol dedicat a la Jota tortosina, de la qual dóna Moreira la partitura amb els
instruments típics i una transcripció per a cant i piano, i acaba la secció amb una
desfilada de tipus populars.

A la tercera part, «Tortosa pregant», trobem, després d'una aplega d'oracions po¬
pulars tortosines, una descripció de les festes religioses ordenada seguint el calendari
de l'any natural, amb una munió de Goigs reproduïts en fotogravat, molts d'ells amb
la tonada corresponent. En les festes de Setmana Santa hi ha ressenyada minuciosa¬
ment la processó del Diumenge de Rams, il·lustrada amb una sèrie de gravats on
veiem el Capità Manaia i els seus Armats i els magnífics i nombrosos Misteris amb
els quals els gremis i les corporacions assisteixen a aquesta processó. Hi ha també
el Rosari de l'Aurora, amb la Desperta i els Misteris; així, dia per dia i mes per mes
va desfilant la pietat tortosina fins el darrer dia de l'any, fins a la cloenda de la sec¬
ció amb un capítol dedicat a les campanes de Tortosa, amb expressió del to de ca¬
dascuna d'elles i les diferents tocades que fan d'un cap de dia a l'altre i en les festes
especials i actes solemnes.

Acaba el volum amb un Epíleg degut a la ploma de l'iUustre patrici tortosí Fran¬
cesc Mestre i Noé, en el qual és estudiada, de manera compendiosa, la personalitat
de Joan Moreira i lloada com es merei.x la seva enorme labor de recerca folklòrica,
de la qual és producte el llibre que ens ocupa.

Dels variats i interessantíssims caires que aquest llibre ofereix a l'atenció de
l'estudiós, és el de la música el que s'endúu la nostra preferència, com és natural i
escaient a la nostra condició de músic, a les nostres aficions per la matèria folklòrica
1 al caràcter de la present Revista. El temperament musical de l'amic Moreira tenim
la certesa que ha estat un dels esperonaments més eficaços de la seva vocació folklò¬
rica, i és gràcies a aquest temperament que no hauran estat perdudes per a la pos¬
teritat les molt nombroses manifestacions de la música popular tortosina que ell
ha recollit i que tan poderosament contribueixen a valoritzar el llibre.

Hem estudiat atentament les mostres de folklore musical tortosí que Moreira ens

ofereix, i hem pogut constatar el fet de la preponderància que l'element foraster hi
ha adquirit per damunt de l'element genuïnament català, amb la particularitat que
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aquesta preponderància no ha estat pas un guany en el que respecta a la bellesa de
les manifestacions musicals tortosines, puix, en general, les que delaten netament
llur origen català i àdhuc aquelles en les quals hom hi descobreix només una influèn¬
cia catalanesca són les més belles, mentre que la gran majoria de les que transcen¬
deixen a exotisme, o es presenten com desdibuixades i incertes, o són francament
vulgars i insignificants. No volem pas dir amb això que el folklore musical català
tingui un privilegi de bellesa per damunt del folklore dels altres pobles ; volem
solament remarcar el fet que, generalment, les adopcions i manlleus d'un poble al
folklore d'un altre originen fatalment una degeneració d'aquestes manifestacions,
les quals sofreixen en gran manera de la seva condició postissa i de cosa mal o insu¬
ficientment assimilada.

Les primeres tonades que presenta el llibre són les d'aplegar olives, i són totes
elles derivades, quan no textuals, de la jota aragonesa, ja de la cobla, ja més sovint
de la tornada o estribillo instrumental, a la qual va aplicada la corranda de quatre
versos, en castellà molt Sovint, o en la barreja de castellà i català que forma la va¬
rietat dialectal tortosina.

A la secció d'endevinalles, jocs i ballets, hi ha unes quantes tonades o cantare¬
lles infantils, alguna de les quals recorda les catalanes ; entre elles hi ha la tan
coneguda «A la plaça fan ballades», que a Tortosa serveix per a fer ball rodó les
noies petites. Com és natural, la melodia, que té variants molt boniques en les al¬
tres terres catalanes, en esdevenir cançó de mainada ha degenerat en cantarella in¬
fantil.

La cançó «A Sant Jaume de Galícia», es cançó de pandero a Tortosa, amb la me¬
lodia molt desdibuixada. N'hi ha dues versions ; la segona és inferior a la primera.
La cançó «El mariner» es presenta en una versió més ben conservada. Una cançó
bonica és «La font del moro», però, ni pel ritme ni pel dibuix melòdic, no sembla
catalana.

La secció de cançons de cec (o de captaire) presenta alguna de les melodies més
interessants del recull, entre elles l'aOració de la Cinta», d'aspecte ben arcaic, i
l'«Gració de Sant Bartomeu», absolutament típica d'aquesta mena de cançons de
captiri, d'aire salmòdic i monòton. La cançó del «Diumenge de Rams» és en aquesta
secció amb bonica melodia, com també la «Cançó de Sant Magí», magníficament con¬
servada i amb una melodia superba.

En les cançons de bres trobem la «Cançó da Santa Anna», de melodia ben nostra,
encara que un xic alterada vers el final; hi ha també una magnífica versió ben ca¬
talana de «La Mare de Déu vindrà», una varietat curiosa, encara que un poc de¬
generada de «La Mare de Déu quan era xiqueta», i una versió molt bonica i amb
un aire empordanès que enamora de la cançó coneguda amb el nom de «Vestits pel
Jesuset».

Ni la «Cançó dels escolans» ni la nadala »Un establo» no tenen el caient genuï¬
nament popular; són cançons vulgaritzades d'alguna sarsuela. Quant a la nadala
«Sant Josep va a buscar foc», si la lletra és catalana (un començament d'aquesta
cançó, i tot seguit estrofes de confecció més o menys erudita) la música és entera¬
ment forastera. També ho és la «Cançó dels quintos», la qual no és més que una
derivació d'una cobla de jota.

El grup de les cançons de treball presenta exemples propis de la llaurada, la se¬
gada i la batuda, totes elles del mateix tipus de les cançons de treballada agrícola
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que s'lian pogut recollir cucara al Camp de Tarragona i en alguna de lea terres llei¬
datanes. Són aquelles cançons de ple aire, amb llargues notes tingudes, amb melis-
mes i caragolets de veu d'origen indubtablement oriental, les quals, si són gairebé
perdudes a la Catalunya peninsular, tan ben conservades es troben a les terres ma¬

llorquines. Una de les cançons de llaurar tortosina té una gran semblança amb la
coneguda jota de «La Dolores», i no fóra gens estrany que en procedís. També té
un aire ben franc de jota l'única cançó de segar del recull. Hi ha quatre cançons de
batre, si bonica l'una, Taltra més, i una catalauíssima cançó de picar moles d'un
sentiment no.stàlgic que fa esborronar.

Les cançons de gresca, de les quals Horeira dóna cinc exemplars, no són gaire
notables i llur procedència no és pas catalana.

En ressenyar les festes de carrer dóna Moreira un curiós document amb el Ro¬
sari en música. Aquest Rosari es el que deien els veïns del carrer al peu de la cape¬
lleta del Sant que tenien per patró, i era sonat per una cobla de quatre miisics, violí,
clarinet, baix de metall i bombo, i cantat pel músic que sonava el, violí, amb respo-
nements del veïnat. I,a cobla instrumental executava uns curts interludis abans de
cada Misteri i abans de les tres Ave-Maries finals. Cadascun dels interludis que pre¬
cedien els misteris era una xiroia tonadeta a dos per quatre, sense cap caràcter po-
]uilar, de vuit compassos, que repetia i que formava violent contrast amb una curta
frase de caràcter sever, molt austera, que entonava la mateixa cobla i que servia
d'introducció al cant del Pésame mi Dios, de haberos ofendido que cantaven els fidels
amb una tonada plena de gravetat, estretament emparentada amb la introducció que
acabava de sonar la cobla. Els interludis que precedien les Ave-Maries finals eren de
vuit compassos de sis per vuit, sense repetir, amb unes tonadetes tan o més xiroies
que les dels misteris i que recorden les melodies per a ballar els llanceros que havíem
sentit en la nostra infantesa. La Salve d'aquest Rosari era una paràfrasi castellana
de la vSalve Regina, en estrofes de quatre versos, cantades amb una tonada directa-
:nent derivada dels Goigs del Roser de tot l'any. D'aquest Rosari actualment caigut
en desús, l'amic Moreira ha pogut recollir una bona part d'una versió més antiga
que la que hem ressenyat, però no pas més valuosa musicalment.

. IvCS cançons d'Enramada són representades per cinc exemplars, un dels quals
ju-ocedeix d'una cobla de jota, altre és emparentat amb un estribillo de jota també,
i els altres tres, són melodies l'origen de les quals no és pas popular.

Les Aubades és un costum molt estès per les terres valencianes, de les quals
sembla haver passat als pobles de la província aragonesa de Terol, que llinden amb
la comarca tortosina; consisteix aquest costum en cantades que a la matinada de la
festa van fent els fadrins per les cases, en petició de queviures o de diners que ser¬
viran per a la festa, o per a fer una forada amb el corresponent tiberi, o simplement
un tiberi sense forada. Una cançó de les que es canten per les Aubades amb acom¬
panyament de dolçaina i tabalet ens ofereix Moreira, la qual és molt semblant a les
del mateix gènere de les terres teroleses, on abunden extraordinàriament; és molt
remarcable la semblança a nua de Belmonte de Alcañiz.

La Jota, aquesta cançó i dansa alhora que no tindrà més enllà d'un parell de
segles d'existència amb el nom i la forma en què ara es presenta, filla probablement
d'una transformació del fandango operada en terres aragoneses en les quals ha tin¬
gut la virtut d'absorbir o de bandejar gairebé enterament tota altra mena de can¬

çons i danses, i des d'on ha irradiat per moltes altres terres ibèriques, especialmerd
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les navarreses, castellanes i valencianes, que ha tingut una eerta voga en els pobles
fronterers de Catalunya amb Aragó i que, àdhuc, ha pres carta de naturalesa a
l'illa de Mallorca amb la seva vivacitat de planta arrapadissa, és també escampada
per les terres tortosines amb ufanosa prodigalitat, àíoreira la dóna, com hem dit
abans, en partitura tal com acostuma a ésser executada per guitarró, guitarres, cla¬
rinet, cometí i baix de metall, i en reducció per a cant i piano. Aquesta jota torto¬
sina és una variant de la jota aragonesa i, com aquesta, suposem deu ésser abun¬
dosa en varietat de tonades de cobla ; Moreira en dóna dues de ben interessants, i
és la jota la que clou els exemples de folklore profà tortosí.

Els exemples de folklore musical religiós són principalment constituïts per to¬
nades de Goigs, alguna de les quals recorda la dels Goigs del Roser, altres la tonada
general catalana, que també és la general a Tortosa, altres la tonada de la Passió
popular i alguna n'hi ha que sembla de procedència forastera. No falten en aquesta
secció religiosa Los baldones de la Passió, en castellà i amb curta tonada a manera
de salmòdia, el cant del Germans, escolteu, també salmòdica petició d'almoina que
feien a la processó de Setmana vSanta, darrera els armats ; la invocació In record
igualment de l'esmentada processó, en una versió més senzilla que la recollida pel
mestre Pedrell i donada pel Mestre àlillet en la seva conferència «El cant popular
religiós». Tampoc hi falta La Passió, en castellà, i amb tonada forastera, ni els
Lamentos de les ànimes amb una tonada dels Goigs del Roser, quelcom desfigurada,ni la Desperta del Rosari de l'Aurora, en castellà, tonada popular característica, però
probablement no catalana, acompanyada de bombo, plats i cimbalet, que és l'instru¬
ment constituït per una multitud de campanetes reunides en un estri que els fran¬
cesos anomenen chapeau chinois i que afecta diferents formes.

Ens hem reservat el parlar de les nombroses tonades de dolçaina que hi ha escam¬
pades pel llibre, a fi de fer-ho de totes alhora. Aquestes tonades de dolçaina, acompa¬
nyades sempre, ja no cal dir-ho, pels batiments rítmics de l'inseparable tabalet, són
de vàries menes, segons llur destinació. Hi ha els tocs de soltar el bou, a manera
de curtes crides o soneries de prevenció ; hi ha les passades pròpies de les festes de
carrer, en nombre de tres, de les quals la primera és bonica y plena de caràcter,
mentre les altres dues són vulgars i forasteregen ; hi ha tres marxes solemnes de
processó, no gaire interessants. Quatre tonades pròpies de la solemnitat del Pa¬
noli, no són tampoc d'un gran interès ; la primera és la més notable pel seu caràcter
verament popular sense vulgaritat. De les tonades dels balls de dolçaina n'hi ha de
ben típiques, començant per la passada que és ben bonica i ben catalana ; del cap
del ball, que és una mena de trenca dansa o primera ballada, hi ha dues tonades
molt belles i plenes de caràcter, encara més la segona, pel nostre gust, la qual és
una variant simplificada de la primera. Dues variants, apropiades a la dolçaina, dela Jota tortosina, boniques totes dues, especialment la primera que té fesomia ben
pròpia. El Ball del Punxonet és airós i bonic. El Bolero és enterament exòtic, així
com el Fandango, avui dia desaparegut, del qual hi ha dues versions amb la lletra
corresponent, puix era una dansa sonada i cantada alhora. D'una «Dansa de moros
i cristians» que formava part de les «Danses del Garrofer» (nom del barri o poblat
on les feien) i era una mena de representació en castellà amb un esplai coreogràfic
que en deien la batalla, hi ha la música corresponent, que no és altra que la del
popularíssim «Ball de Sant Ferriol». Aquesta mateixa tonada servia també per al
«Ball de bastonets».
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Les tonades de dolçaina pròpies dels córrers o curses, són de les més boniques i
característiques. N'hi ha sis, tres que són crides a la cursa i altres tres que són exe¬
cutades en l'acte mateix de la competició, com per enardir els corredors i marcar
bé l'arribada del triomfador a la meta, moment que assenyala el dolçainer interrom¬
pent la tocada i amb un cop sec de tabalet.

Ressenyat breument el contingut musical de l'interessantíssim llibre de Moreira,
no haurà escapat als lectors de la present recensió que aquest llibre és demostració
palmària de les enormes pèrdues que el folklore català ha sofert a les terres torto¬
sines, sense cap guany que positivament vingui a compensar aquestes pèrdues. L'o¬
pulenta cançonística catalana, amb la seva tan nombrosa varietat d'aspectes, amb
les llargues narracions de vides de sants, de prodigis i miracles, de costums i de
llegendes, de tradicions i d'històries, de guerres i de bandolers, d'enamoraments idíl-
lics i de desenganys, d'aventures cavalleresques i novel·leries de romanç, tot aquest
immens repertori de la cançonística catalana, del qual avui encara els missioners de
l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya recullen centenars i centenars de versions
en un parell de mesos de recerca, del qual en un moment donat i sense moure's de
Barcelona seria possible encara ara formar un cançoner bastant complet amb una
investigació ben conduïda i no molt llarga, tota aquesta riquesa de cançons que fan
de Catalunya un poble excepcional en aquest aspecte ha quedat reduïda a unes po¬
ques, poquíssimes mostres descabalades i mutilades en les terres tortosines. La
cançó curta, la corranda de quatre versos, fàcil d'improvitzar i més fàcil encara de
retenir, s'ha endut la preferència dels tortosins i ha ofegat l'allau de cobles fà¬
cilment satíriques, malicioses, sentimentals, d'un humorisme a vegades discutible
i d'origen netament foraster, la nostra cançonística tradicional immensament va¬
luosa.

Es un fet curiós i no gaire estudiat el de les causes i el procés de despersona-
lització folklòrica i lingüística que comença a les terres de Tortosa i passant per les
de Castelló, arriba als confins de les valencianes. I és encara més curiós i extraor¬
dinari que, ja dins d'Alacant i afrontant amb les terres de València, hi hagi el
Comtat de Concentaina en el qual la cançó catalana tradicional es presenta nova¬
ment amb unes quantes varietats bastant ben conservades, àdhuc amb un llenguatge
força pur, esteses per tota la contrada. Sembla talment com si a les terres de Con¬
centaina prengués fi una prevenció especial que ha fet bandejar de les altres terres
més pròximes les tradicions genuïnament catalanes.

Un altre fet hi ha també d'explicació difícil, i és que ni en terres tortosines, ni
castellonenques, ni valencianes, terres tan afectades per la influència forastera, no
es troba, almenys que nosaltres sapiguem, gairebé rastre de les cançons romances-
ques castellanes, de les quals hi ha mostres abundoses escampades per tot el res¬
tant de Catalunya i talment incorporades al cançoner català, que hi ha versions
en les quals els mots acastellanats que contenen són indubtablement traducció mal
feta de mots catalans. La cosa més inexplicable encara és que alguna mostra de
cançó romancesca, ben catalanitzada, torna a aparèixer en el Comtat de Concentaina.
Perquè les terres tortosines i les de Castelló i València, tan acollidores pel folklore
foraster, no han conservat els romansos castellans que de les terres de Catalunya
mateixa els hagueren forçosament d'arribar?

Un estudi acurat d'aquests fets explicaria, segurament, moltes coses difícils ara
de comprendre, i faria, potser, desvetllar en totes aquelles terres que s'han anat
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■despersonalitzant i descaracteritzant un afany de renaixença folklòrica i lingüística,
a la qual el llibre de Moreira contribuiria de manera altament eficaç cridant l'a¬
tenció sobre l'enorme empobriment del folklore a Tortosa i les conseqüències fatals
que això representa per a la cultura del poble.

No volem acabar sense expressar la nostra admiració per l'enorme labor que l'a¬
mic Moreira ha realitzat, i la nostra felicitació cordial per la manera brillant com
Tha duta a terme.

Francesc I'F^JOI/

Tony Aubin : Prélude, Récitatif et Final, per a piano. ■— Heugel. París.

Amb tot i tractar-se de la primera obra que llegim de Tony Aubin, afirmem que
és l'obra d'un ver músic, d'un gran músic. I el Preludi, Recitatiu i Final que asse¬
nyalem avui, és importantíssim. En escriure la producció de la qual parlem, Aubin
ha volgut seguir, sens dubte, les petjades de Franck, de Dukas i de Fauré, autors
com ja és sabut, del Preludi Choral i Fuga, de Variacions sobre un tenia de Ranieau
i de Tema i Variacions. Feia temps, creiem, que els músics francesos no havien creat
una obra per a piano de la valor del Preludi Recitatiu i Final del compositor ja es¬
mentat.

Aubin és un deixeble de Pau Dukas. I com el seu mestre, l'autor de l'obra pianís¬
tica que acabem de llegir, practica la música que podríem anomenar conscient, sap
servir-se de les seves pròpies troballes i estructura, en fi, fermament, les seves obres.
Res, doncs, aquí, d'improvisacions ni d'impulsions sense espiritualitat (ni musicalitat!).
En l'obra que ara ens' ocupa, tot apareix lúcid, ple de llum, i tot, cada element (ben
escollit) ocupa sempre el seu lloc. No hi ha, per tant, en la producció del mestre
Aubin, ni notes mortes, ni coses buides... ni llocs conittns. Tot és pensat. Aubin, d'al¬
tra banda, empra amb traça ben palesa l'escriptura horitzontal. I les seves veus canten
i es mouen, realment, de manera que podríem dir-ne natural. (Talment com les veus
de les produccions dels grans mestres, dels que en saben.) Aubin és també un harmo-
nista ardit. I té un sentiment ja seu de l'harmonia. Es, en fi, un músic modernista,
un compositor à la page. I també per a crear ambients nous.

El Preludi que encapçala la prodncció d'Aubin és destrameiit plasmat i noble-
ment sentit. Heus ací música clevadíssima. Algun cop, però, el Peludi d'Aubin re¬
corda César Franck i potser també una mica Debussy.

El Recitatiu serva la mateixa elevació i la mateixa dignitat que el Preludi. I l'es¬
criptura és, així mateix, traçuda. Tot és, a més, personal.

Però el Final ens sembla sobretot reeixit. Es tracta ja, creiem, d'una obra mes¬
tra. Heus ací set pàgines de bona música. I tot és aquí interessant i ben clarament
original. El ritme és curiós, l'escriptura acusa la presència d'nna mà expertíssima, i
tot, d'altra part, és ple d'humor, de vida. I tot canta i tot palpita. Una obra mestra,
repetim-ho.

Recomanem el Preludi, Recitatiu i Final, de Tony Aubin, als pianistes, als mú¬
sics curiosos, estudiosos. — F. Li,.
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PREMIS MUSICALS DE LA GENERALITAT. — S'ha fet públic el Veredicte
dels premis musicals corresponents a l'any 1934, que és tal com segueix :

«El dia 30 de març de 1935, a les onze del matí, s'ha reunit al Palau de la Gene¬
ralitat el Jurat dels Premis Musicals corresponents a l'any 1934, compost pels se¬
nyors Pau Casals, president; Josep Barberà, Eduard Toldrà i Vicenç Casajús, vo¬
cals; i Francesc Pujol, secretari, per tal de dictar el veredicte d'adjudicació.

«De conformitat amb les facultats que atorga al Jurat qualificador la base setena
de concessió dels Premis per a adoptar en l'emissió del veredicte el procediment que
consideri més adequat, ha pres, amb relació a cadascun dels dits Premis, els acords
que segueixen ;

«Premi «Felip Pedrell» a una obra de música de cambra. D'entre les obres presen¬
tades, dues han merescut l'atenció preferent del Jurat per a la concessió del Premi:
el Quintet «Exauce» i el Sextet «Cíclic» per aquest ordre d'enumeració. Entenent,
però, que cap no reuneix mèrits suficients per a obtenir el Premi, el Jurat acorda
per unanimitat no adjudicar-lo.

«Premi «Isaac Albèniz» a un ballet per a una composició coreogràfica escenificable>
Posada a votació la millor de les obres presentades que duu per lema «Si, la, sol»,
ha obtingut quatre vots favorables contra un vot a favor de la no concessió del
Premi. S'atorga, per tant, el Premi «Isaac Albèniz», per majoria de vots, a l'obra
«Si, la, sol».

»Premi «J. An.selm Clavé» a una composició de caràcter simfònic per a cor i or¬
questra. En dues de les obres presentades ha apreciat el Jurat qualificador un mèrit
preferent: «Càntic de Dèbora», lema «Alma mater» i «Psalm simfònic», lema «Al·le¬
luia», pel mateix ordre que s'enumeren. Considerant, però, que cap no reuneix va¬
lors suficients per a merèixer el Premi, el Jurat acorda, per unanimitat, no adju¬
dicar-lo.

«Barcelona, 30 de març de 1935.
»Pau Ca.sals, Josep Barberà, Vicenç Casajús, Eduard Toldrà i Francesc Pujol.»
Posteriorment ens hem assabentat per la premsa que l'autor del ballet premiat

és el conegut compositor Robert Gerhard.

ASSOCIACIÓ CULTURAL IBERO-A.MERÍCAVA. —Existeix ja un organisme
que va a donar—per la seva importància social i dinamisme artístic—nou i valerós
impuls a l'intercanvi cultural íbero americà.

La nova entitat A. C. I. A. consulta les més altes finalitats de compenetració de
totes les reparticions de la raça ibèrica d'ambdós continents ; unió fervorosa dins un.
coneixement mutu.
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El nou grup tindrà la seva preferència per l'art sonor, i estendrà la seva acció pro¬gressiva a totes les manifestacions artístiques, inclòs el teatre, el cinema, la ràdio itotes les altres belles inclinacions espirituals.
Aquest círcol, promotor de grans activitats internacionals, organitzarà reunionsperiòdiques en círcol privat i públic, concerts vocals i instrumentals, audicions co¬rals, presentació de discos, conferències, dissertacions, exposicions i recepcions des¬tinades a fomentar els vincles artístics i culturals de la raça hispànica a Amèrica iEuropa.
Motiu d'especial preocupació serà l'intercanvi postal i de material imprès, i totamena de comunicacions i edicions d'ordre eminentment cultural.
Actua de director Carles Lavín, i com a secretari, Eluís Gaspar. Són membres delComitè els senyors Vicenç Maria de Gibert; Antoni Alberdi, Francesc Costa i JoanGibert Camins.
L'A. C. I. A. tindrà la seva seu a la Sala Alberdi, Pas.seig de Gràcia, 126, a Bar¬celona, i acceptarà l'hospitalitat dels centres culturals i oficials per al complimentde la seva alta missió.
Nombrosos delegats i corresponsals mantitidran a cada país els serveis informa¬tius i cooperaran a l'acció conjunta de propaganda de les finalitats d'aquesta en¬titat.

UN DONATIU A LA JUNTA DE MUSEUS.—La prestigiosa professora d'arpa,senyoreta Lluïsa Bosc i Pagès, que ha residit molt de temps a Suïssa, i que, detornada a Barcelona, ha fundat l'«Associació de Música Antiga», continuant la seva
desinteressada tasca cultural ha fet donació a la Junta de Museus d'un„dels exem¬
plars més notables de la seva important col·lecció d'instruments de música antics.

Es tracta d'un clavicèmbal de fabricació francesa del segle xviii, que, pel seucaràcter i condicions artístiques, vindrà a enriquir notablement el Museu d'aquestaespecialitat que la Junta està organitzant.
Aquest valuós exemplar ha estat dut expressament a Barcelona des de Suïssa,on la senyoreta Bosc tenia la seva col·lecció, amb franquícia dels drets de Duana,concedida per la Direcció General del ram, en atenció a l'entitat a la qual anavadestinat l'instrument de referència.

€BARCEL0NA» de M. CASADESUS, I LA VIOLA-TENOR. — La Premsa pa¬risenca dóna compte de l'estrena que ha tingut lloc als Concerts Poulet de l'obra
fBarcelona», escrita pel compositor Màrius Casadesús per a viola-tenor i orquestra.Hem llegit algunes ressenyes de periòdics importants, valorades per signaturesde solvència, i de totes es dedueix la importància concedida a l'obra, i a la inter¬
venció del nou instrument creat pel nostre violista, i ja designat per alguns crí¬tics parisencs amb el nom de viola- Parramon.

Vegeu el que diu Paul Le Fiem a «Comoedia» :

«De Màrius Casadesús, que havia donat del «Poema» de Chaussoii una execució
emocionant d'estil i impecable de tècnica, els Concerts Poulet tocaren tot seguit una
composició simfònica en tres parts : «Barcelona». Aquesta peça oferia la particula¬ritat d'ésser escrita per a viola-tenor Parramon, afinada com la viola, però tocada
com un violoncel, posseint oimés una sonoritat veïna, si bé més feble, que aquestdarrer instrument. Amb una dansa del país debuta «Barcelona» ; una «Sardana», el
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primer tema de la qual té un color picant. La viola-tenor prest hi aporta el seu
timbre pastós, al qual el joc de la senyora Casadesús comunica un encís, una viva¬
citat, un brio personals. Després d'aquestes evocacions a l'aire lliure, vet ací la
nostàlgia d'una «Cançó Catalana», d'un classicisme penetrant. El tema essencial hi
és cantat pels violins amb sordina i reprès pel solista, que l'abandonarà bentost per
a enjoiar-lo amb encisadores i cantadores volutes melòdiques. Amb «Les Rambles»
tenim la impressió de moviment, de multitud, de bullici, que hi dominarà. Una mena
de festa del sol, de l'atmosfera, de les flors. El músic hi dosifica amb habilitat els
plans per on la viola-tenor ha de fressar el seu camí en mig del tumult d'una or¬
questra tractada amb just sentit del color i de la truculència. Màrius Casadesús conduí
ell mateix la partitura amb precisa fogositat.»

Pocs dies després de l'estrena fou organitzada una sessió en honor del creador
de la viola-tenor, en el Saló de la «Revue Musicale», al Boulevard Montparnasse. El
director, Mr. Prunier, va fer la presentació del Sr. Parramon, i tot seguit fou tocada
la suite «Barcelona» ; el trio núm. 6 de Mozart per a piano, violí i viola, la part
d'aquesta amb viola-tenor, i diverses cançons populars catalanes, que foren escol¬
tades amb visible fruïció. Prengueren part en aquesta sessió Mme. i Mr. Màrius
Casadesús i la talentosa pianista Mlle. Delford.

A tots ells prodigà aplaudiments la distingida concurrència, composta de devots
de l'art musical.»

MAIG MUSICAL FLORENTÍ. Ccmgrés de Crítics musicals. — El primer dels
quatre Congressos internacionals que s'han de descabdellar durant el transcurs del
Maig Musical Florentí, serà consagrat, com per endavant fou ja anunciat, a la
Crítica Musical. Un Comitè tècnic especial ha acordat que es portin a la discussió
temes relatius a l'activitat quotidiana i d'un interès ben viu ; i a tal efecte ha fixat
dues sèries de temes : una, per dir-ho així, de naturalesa estètica, l'altra d'un ca¬
ràcter pràctic. Els temes de la primera sèrie, que té per títol : «La' crítica en la vida
de l'esperit», seran els següents : a) la crítica en relació a la història ; b) la con¬
cepció moderna de la crítica; c) el problema de la interpretació ; d) la transcripció
com un fet artístic ; e) els orígens de la crítica a Itàlia ; f) la crítica a Itàlia durant
el segle xix.

La segona sèrie serà intitulada : «La Crítica en el seu exercici quotidià» i com¬
prendrà els vuit temes següents : a) les relacions entre la crítica i el públic; b) les
relacions entre la crítica i l'empresa ; c) la tasca de la crítica en els diaris ; d) les
notes explicatives (o «guides») per al públic; e) la crítica de les transmissions per
ràdio ; f) escola de crítica; g) cultura i crítica.

S'han enviat invitacions oficials als crítics de més renom de la Premsa diària
i de les revistes italianes i estrangeres per a demanar-lis llur participació al Con¬
grés aquest que tindrà lloc al Palazzo Vecchio. Els treballs presentats pels congres¬
sistes seran discutits oralment durant les sessions del Congrés.

L'elecció de president serà feta als transcurs de la primera sessió. Els congressistes
tindran ocasió d'assistir a alguns dels espectacles més interessants del Maig Musical :
a una representació de Castor et Pollux, de Ramean ; al gran Concert Simfònic de
música contemporània; a la conferència de Lajos Zilayi, i a l'estrena de l'òpera
Orseolo, d'Ildebrando Pizzetti, esperada amb impaciència per tot el món mnsical.

El Congrés, com ja éks sabut, tindrà efecte entre els dies 30 d'abril i 4 de maig.
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Es inútil, creiem, de remarcar la importància i el ressò que està destinat a trobar
per tot arreu. Els temes escollits en el camp de l'estètica, com també en el de la
pràctica, són d'un interès general indiscutible ; molts d'ells aeran tractats per pri¬
mera vegada públicament, efectivament i oficialment. Cap aspecte particular del vast
problema de la Crítica musical restarà inexplorat, i tot això, com és de desitjar,
farà néixer una més gran claredat, una més ampla comprensió i una més conscient
responsabilitat entre els compositors, la crítica i el públic.

OFRENA D'UN VALUÓS MANUSCRIT. — Entre els actes celebrats a Berlín
amb motiu de les noces del general Goering, va donar-se en el Teatre Nacional de
l'Opera una funció de gala. L'obra representada fou «Arabella», de Ricard Strauss.
L'autor, que es trobava present a la funció, ofrenà al general Goering, en un dels
entreactes, el manuscrit de la seva òpera, amb la corresponent dedicatòria.

ACADEMIA DE MUSICA tCHIGIr. {ITALIA-SIENA). — Aquest Institut inter-
universitari italià, aprovat pel Govern d'Itàlia, acaba de publicar el programa dels
Cursos d'Estiu que es donaran enguany, del primer de juliol al 31 d'agost.

L'Acadèmia té el seu domicili al Palau monumental que, avui, gràcies a la mu¬
nificència del Comte Guido Chigi-Saracini, està destinat al culte de l'art musical.
En la gran sala de concerts que el geni d'Arturo Vigliardi ha decorat ricament, és
troba l'orgne concebut i realitzat sota la direcció del celebrat mestre Eurico Bossi.
En les sales immediates, decorades amb el gust exquisit del segle xviii poden ad¬
mirar-se les teles més glorioses de la pintura italiana. I és en les amples galeries,
restaurades i enriquides per la bellesa suggestiva d'aquestes obres magnífiques, que
les escoles per a les diverses ensenyances han trobat un quadre digne d'elles.

La biblioteca, anexada a l'Acadèmia, ofereix un molt ric material d'estudi als
deixebles inscrits als Cursos.

Hem d'esmentar també una valuosa coUecció d'instruments antics, entre els quals
es compten violins i violoncels de Stradivarius, Guarnieri, Amati, un Quintet de
violes d'amor, clavecins, llaüts, citares, etc.

La finalitat de l'Acadèmia Chigi és de crear, en aquest període de potència ita¬
liana, un centre important per als estudis musicals : violoncel, piano, composició,
orgue, cant per a concert, arpa, violí, acompanyament i altres cursos complementaris.

La taxa d'inscripció és de 500 Lires per a un Curs sol; per a altres Cursos haurà
de satisfer-se una taxa suplementària de 250 Lires.

Poden ésser admesos a aquests Cursos un nombre limitat de deixebles auditors.
La taxa d'admissió per a aquests és de 250 Lires.

Per á informar-se d'altres detalls secundaris, dirigir-se al Secretari de l'Acadèmia,
Prof. Dott. Arnando Vannini, Palazzo Chigi Saracini, Siena (Itàlia).
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Karl Nef.—Una gran figura de la musicologia ha desaparegut el 9 de febrer en
la persona del Dr. Karl Nef, director del seminari musicològic de Basilea. Nascut
a St. Gall el 22 d'agost del 1873, Karl Nef deixa escrites nombroses obres ricament
documentades ; redactà durant forces anys la «.Schweizerische Musik Zeitung» i ell
fou el primer que obrí un curs de musicologia en una Universitat (Basilea). Durant
trenta-quatre anys exercí el professorat a Basilea. Les seves recerques s'estengueren
sobre els temes més diversos i entre els treballs més importants seus cal esmentar
els que es refereixen a la cançó popular suïssa. Venerat de tothom, Karl Nef deixa
unànimes enyorances i l'exemple d'una vida consagrada del tot a la música.

Josep Codoi i Ventura.—El dia 8 de febrer morí a Barcelona el distingit pro¬
fessor del Conservatori del Liceu, Josep Codol, qui exercia una de les càtedres de
piano des de més de cinquanta anys. Nascut a Barcelona el 29 de març del 1865, els
seus mestres havien estat ; Pere Tintorer, Francisco Forns r Tomàs Campano. Ex¬
cel·lent pianista i professor, fon també bon violinista encara que en aquesta activitat
era molt poc conegut. En Codol sentia una gran predil·lecció per la composició i va
produir obres gairebé de tots els gèneres : obres per a piano; obres teatrals; obres
per a orquestra ; música de cambra ; quartets ; sonates per a piano sol i per a violí
i piano ; moltes cançons i varis duets per a veus i acompanyament de piano.

l'ersona d'una extraordinària modèstia que el feia viure reclòs en el cercle de la
seva família i els seus deixebles i que defugia sistemàticament l'exhibició, això
explica que 110 fos més coneguda la seva producció de compositor. Tota la seva la¬
boriosa vida la consagrà a la seva classe del Conservatori del Liceu i era tanta l'es¬
timació que sentia pel Conservatori que, en morir, li ha llegat tota la seva biblioteca
musical i tots els manuscrits de les obres per ell compostes.

Joan Padró.—Ha estat molt sentida a la ciutat de Sabadell la mort del notable
pianista Joan Padró i Badia, ocorreguda el dia 3 de febrer. Els seus mèrits eren
reconeguts no solament a Catalunya, sinó també a l'estranger, on havia donat molts
concerts amb èxit. Havia fundat el Quintet qtie porta el seir nom i l'Orfeó Cas-
tellarenc. Ha mort als 48 anys d'edat.

(A. C. S.)

TaUers Gràfics: Vicenc Ferrer



Obres del Mestre Lluís Millcl
De la Cançó Popular Catalana 1,50 ptes.•Pel nostre Ideal

5,00 »El Cant Popular religiós 2,00 »Santa Cecília
0,50 »De venda a TAdministració de I'Orfeó Català.

L'Orfeó Català a Roma 1,00 ptes.Historial de VOrfeó Català 2,00 »A la mateixa Administració.
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LENCERIA
CASA MACIÀ

Vídua de * MARCIA PRAT

Ronda Universitat^ 22
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Joan Bonastre
SASTRE

Gèneres del pais i estrangers

S'han rebut les novetats
per a la present temporada

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

Foníanella, 20, pral
BARCELONA
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PURES, FORMATGES, MANTEGUES, ETC.

ANTIGA CASA NONELL B
B

BAIX DE SANT PERE, 38
TELEFON 20566 BARCELONA B
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LA

REVISTA MUSICAL CATALANA
LIA DEDICAT NUMEROS ESPECIALS A

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

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

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

Festa de la benedicció i inauguració del
Palau de la Música Catalana (Esgo¬
tat). (Febrer de 1908). ^

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

Festa de la Música Catalana.—Any IV.
(Maig de igo8).

Excursió artística de I'Orfeó Cat.ii.A a
València. (Juny de 1909).

Antonio de Cabezón (1510-1623). (Març
de 1910).

Festa de la Música Catalana. — Any V.
(Gener de 1911).

L'Orfeó Català a Madrid i Saragossa.
(Abril-Maig de 1912).

Franz Liszt (1812-1886). (Octubre de
■1912).

Ricard Wagner (1813 - 1883). (Juny de
1913)-

Excursió artística de FOrfeó Català a
París i a Londres. (Juliol-Agost de
1914).

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

VI Festa de la Música Catalana. (No¬
vembre de 1915).

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

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

■

Vint-i-ciíiquè aniversari de la fundació
de POrfeó Català. (Setembre de 1916).

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

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

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

IX Festa de la T'úsica Catalana. (Juliol
de 1922).

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

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

Pelegrinatge de POrfeó Català a Roma.
(Maig de 1925).

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

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

La commemoració del centenari de la
mort de Beethoven a Viena. — La

Missa Solemnis per POrfeó Català.
(Maig-Agost de 1927).

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

Festival d'Orfeons de Catalunya a l'Es¬
tadi de l'Exposició. (Agost de 1930).

Excursió artística de POrfeó Català a

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

PER A L'ADQUISICIO, DIRIGIR SE A L'«ORFEO CATALA»
Carrer" Alt de Sant Pere, 13. = Telèfon 17661

\



Coaccfisiomim «sclusius por a la
propaganda a l'estranger; «Pablici=
dad Ibero*Americana». Ap. 1190,

Barcelona

La col·lecció completa de «Revista Musical
Catalana», ¡mt consultar*se a l'Arxiu Històric
de la Ciutat, Plaça de la Catedral i carrer
de Santa Llúcia, 1 (Casa de l'Ardiaca), tots

els dies feiners de 9.30 a 13.30.
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NOVA PUBLICACIÓ

.[.C A P T A N T
a .
a

S Poema choral a veus soles (chor mixt)
a

■ )
a
a
a

B Poesia de Mossèn Jacinto Verdaguer
a

B ^ (Traducció francesa per Á. M. i F. P.)
u . S
E ■ B
H ' .

a
H ■ •

Música del mestre

ANTONI NICOLAU

DIPÒSIT-

U N IÓ MUS IC A L ESPANYOLA
Passeig- de Gràcia, 54 BARCELONA

PREU: 12 PESSETES


