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1. Introducció.

Dins l'àmbit de la moderna historiografia musical catalana han estat

tractats diferents temes: l'òpera, les agrupacions simfòniques, les masses

corals, etc. Entre ells cal esmentar la música de cambra, -una disciplina
amb prou entitat i transcendència per constituir un important tema a de¬

bat-, que sorprenentment no ha estat encara objecte de cap estudi en pro¬

funditat.

Si examinen l'evolució del país, podrem veure que tot sovint a Barce¬

lona, mós que en altres indrets, en llur lleure les persones han observat

una tendència plural, que els ha portat a agrupar-se en entitats diverses

per tal de realitzar afeccions i de bastir projectes. Potser contràriament
al que era d'esperar, aquests s'han caracteritzat per una vitalitat conti¬

nuada i també per un nivell i una qualitat encomiables.

Aquest associacionisme, que es manifesta en diferents àmbits, implica
en el si de la música una contribució molt important. La Barcelona i la

Catalunya del segle XIX contemplen la necessitat sempre més pregona d'es¬
coltar amb més assiduïtat les obres de Bach, Beethoven, Mozart, Schumann,

Schubert... i també de Falla, Stravinsky, Schônberg. El sorgiment d'una acti

vitat simfònica i camerística ve mediatitzada per aquestes associacions.

Música "da Camera" -coneguda popularment com la"Camcra"o també per

les sigles inicials A, de M. da C.- fou precisament una d'elles. Aquesta

aplegava el públic musical interessat bàsicament pel concert. El sorgiment

de l'entitat fou celebrat pels compositors i els intèrprets, per tot el

que suposava i pel que aportà a l'activitat musical del país. L'Associació

comptà no tan sols amb llur interès sinó també amb llur participació direc

ta en la seva ininterrompuda tasca durant 23 temporades.

M. da C. neix el 1913 í desapareix ducs dècades més tard amb els es¬

clats primers de la Guerra Civil. Són les primeres dècades del segle XX

que es caracteritzen per la transició d'un sistema econòmic, social, polí-
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tle i cultural, a un nou indn fràgil, encara sovint en plena gestació, però
a la vegada fecund i ric en tota mena de propostes. ís un món encara pròxim
a nosaltres. Per alxo hem. tingut la gran sort que alguns dels seus protago¬
nistes fossin encara avui amb nosaltres per evocar-nos les seves vivències.

En cada ocasió el record d'aquells anys joves els ha estat emocionant i en¬

yorat.

L'esforç per aconseguir cada un dels projectes om.plia de satisfacció
tots ells; homes i dones que tenien com a comú denominador pertàr^-er a l'al
bada d'un nou segle: el Nou-cents.

Abans de donar pas al contingut del nostre estudi, ens agradaria as¬

senyalar la metodologia que hem observat en la seva realització. En primer
lloc ens hem documentat àmpliament sobre l'època en què'stió. Com historia¬

dora de l'art no ens hem cerqrit a les fonts literàries habituals, sinó que

hem intentat abastar la imatge plàstica i vital del període, sia mitjançant
l'observació de l'obra de pintors, escultors, arquitectes, orfebres, etc.,

sia a través de la premsa diària i revistes, la fotografia, el cinema, la

moda, etc.

La catalogació de cadascun dels concerts que realitzà la Camera i la

seva secció Audicions Intimes constitueix una segona etapa del treball.

Finalment hem procedit a una recopilació sistemàtica de la crítica mu¬

sical dels concerts mós assenyalats, apareguda en la premsa de l'època.
Tambó caldria advertir que, en certes ocasions, portats per la inèrcia ma¬

teixa del treball i de la recerca, hem pervingut a una anàlisi més detalla

da i precisa dels fets i de les circumstàncies en què s'esdevingueren. Som

conscients, doncs, del desequilibri que això pot suposar en front de la

dinàmica de la resta del treball. Tanmateix consideràvem ineludible concre¬

tar i posar a l'abast del lector aquest ampli ventall d'informació recopila

da, tal vegada marginal, però sempre d'interès per la comprensió plena de

l'època i dels seus protagonistes.
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llarg del present estudi la riquesa intrínseca dels diferents ca¬

pítols que hem anat plantejant, ens ha condicionat a fixar uns límits con

crets i precisos. En efecte, molts d'ells requiririen un estudi en profun
ditat que comportaria 1'articulació de tantes altres monografies.

No volem cloure aquestes línies introductòries sense expressar el nos

tre agraïment a totes les persones que ens han ajudat. En primer lloc al

Dr. Oriol Martorell per la seva direcció i els seus suggeriments en l'orien

tació i realització de la tesina. Als professors Roger Alier i Xosé Aviñoa

per la documentació i les aportacions sobre el tema, a Francesc Fontbona

per les seves indicacions sobre els il·lustradors de les portades dels pro

grames de mà de l'Associació, a Josefina Sastre (bibliotecària de l'Arxiu de

l'Orfeó Català) per haver-me facilitat la consulta de la col·lecció de pro¬

grames de l'Associació de Música "da Camera", a Rosa Clausells pels records

i documents que m'ha aportat sobre el seu pare Manuel (secretari de l'enti¬

tat), a Josep M^ Lamaña i Lluís Bou per evocar-me els seus records com a

membres de l'Associació, al Pare Florensa (de l'Escola Pia) per haver posat

al meu abast les seves investigacions sobre l'Acadèmia Calassància, a Rafael

Solanic, soci de l'entitat i artista que va decorar alguns dels primers pro¬

grames de mà, a Carme i Francina Martí els records i documents sobre el seu

pare Francesc Martí i Marfà, responsable junt amb Clausells de diverses

iniciatives musicals, a Alfonsina Janó per tota la informació sobre Joaquim

Pena i l'Associació Wagneriana, a Josep Torres per la revisió del text i,

finalment, a les meves germanes Anna i M^ Lluïsa que constantment m'han aju

dat i animat.

f



2. Barcelona i el context cultural d'una fepoca,

2,1, Aspectes socials i culturals,

Barcelona, any 1913, Després d'una etapa de desvetllament, inquietud i

recerca, la cultura catalana ha assolit la maduresa, la consciència clara

d'esdevenir l'expressid d'una col,lBctivitat i d'un pafs,

L'impuls vital dels moviments anteriors (Renaixença i Modernisme) ha
estat assumit per l'actuació mesurada, reflexiva i ordenada del Noucentisme,

La ciutat, ttes de fa temps, ha aconseguit de sobrepassar els limits de

les muralles (l84S) que circumscrivien i ofegaven encara la seva voluntat

de ser lliure i ampliar horitzons.

Amb el canvi de segle, amb el nou-cents, assistim a l'albada d'un mo¬

viment qi» és el ressò de nous anhels. La ciutat es constitueix en el marc

idoni d'aquest canvi,,, i planifica i basteix els edificis, els teatres,
les places que acolliran els nous ciutadans.

Un manifest sentinent d'optimisme recorre l'esperit d'aquesta generació.

Si bé cal edificar encara els principis fonamentals d'una societat moderna,

hi ha un entusiasme clarivident per l'inici d'un temps "nou",

Enric Prat de la Riba i Eugeni d'Ors en són els principals artífexs.

Tots dos, el primer, en l'àmbit de la política (Diputació i Mancomunitat),
el segon en el camp del periodisme i la literatura filosòfica, estableixen i

proclamen obertament els mots claus d'aquesta nova etapa. Etapa que -^er

entendre'ns- hom ha acordat d'anomenar "NoucentLsme", però que estrictament

no respon ni a una escola, ni a una determinada tendència. El terme, formulat

per Xènius, compràn en un sentit ampli totes aquelles manifestacions i ten¬

dències que prenen via amb el nou segle: el Nou-cents, Manifestacions i ten¬

dències que, sense tenir un caràcter definit, el glossador anomena "palpita¬

cions del temps".

Per uns, el mot Noucentisme té unes connotacions exclusivament culturalsî
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psr altresI un sentit més ampli, que abasta també el component po3itic, és
a dir la Mancomunitat. Nosaltres, en conjunt, creiem que el Noucentisme com¬

pren molt més... ja que és una manera de pensar, de divertirle, de fer i,
en definitiva, de viure. Cronològicament parlant, el terme Noucentisme ve de

limitat pels anys 1906 i 1911, pezrfode durant el qual Xènius publica, a "La
Veu de Catalunya", les seves "Glosses". En veritat, però, i tot tenint pre¬

sent que el moviment implica també aspectes socials i polítics, a més de cul

turáis, el Noucentisme perdura en anys successius fins la dècada dels trenta.
El primer període suposa la ideacid i l'anunciacid dels continguts teòrics
del moviment, així com de les seves directrius. La ciutat primer, i la tota¬
litat del pals més tard, assistiran, després, a la plena assimilacid d'aquests
components.

Per part dels responsables es fa present la voluntat que tothom participi
d'un mateix esperit. La col.lectivitat protagonitza l'esdevenir d'aquests

anys. L'anhel d'una Catalunya ideal és la fita que hom aspira d'aconseguir.
Es, en concret, el model europeu aquell que s'imposa, ja que més enllà dels

Pirineus, segons Enric Prat de la Riba, "plana l'aire autònom, lliberal, culte
i cosmopolita dels països europeus".

L'escola -fiaraula màgica del Noucentisme- és un^dels intruments fonamen¬

tals de reorganitzacid d'aquesta societat. Sempre desatesa pel govern, inicia
ara una nova etapa amb el suport de la Coraissid de Cultura de l'Ajuntament de

Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, La seva ronovacid, total, comprèn
no solament la constmxscid de nous edificis -encarregats a l'arquitecte Josep

Goday-, sind també la formacid dels mestres a la llum d'un veritable esperit

pedagògic. Ja des dels seus primers anys, l'infant ha de familiaritzar-se amb

l'esperit cfvic que caracteritza un poble. La renovacid no es limita a l'en¬

senyament primari, sind que comprèn també l'ensenyament mitjè (amb la craacid
de l'Institut Escola l'any 1932) i l'ensenyament superior (amb la fundacid

l'any 1933 de la Universitat Autònoma da Barcelona).

L'optimisme és general. Hi ha un entusiasme inusitat. El desvetllament



cultural de la col,lee ti.vitat, una de les imposicions del moviment, en el
transcurs d'aquells anys esdevé una realitat,

L'interés, la curiositat, la imaginació,,, són algunes de les cons¬

tants que Xônius anota en el seu "Glossari", Mitjançant aquests escrits,
d'una manera periòdica, Eugeni d'Ors assenyala les directrius que han de re¬

gir el nou segle. No es tracta d'un manifest, ni d'un veritable programa; la
seva vaguetat i freqOents contrarietats ens sorprenen, Tarmeteix, conscient
de la importància de la paraula com a instrument demagògic, Eugeni d'Ors

aconsegueix d'imposar-se i d'esdevenir el responsable mèxim del moviment. Mal

grat que "no prediqui amb l'exenple", la seva habilitat és prou gran per tal

d'influir profundament en el Noucentisme; tenacitat i rigor s'imposen en el

treball de la col,lectivitat,

Enric Prat de la Riba parteix d'un criteri similar en definir que l'ei

na indispensable per al desvetllament del pafs és: "voluntat, disciplina,
submissió a la norma, continuïtat en l'esforç, preparació tècnica i rigor en

el treball, enfront de la genialitat i de la inprovisació" (1),

Deixen entreveure aquestes premisses la tal vegada constant més caracte¬

rística del NoucentLsmeí el sentit de "l'obra ben feta".

El punt d'inflexió d'aquest procés és, però, la llengua. Si bé no n'és

l'ónic element identificador, n'és el centre vital i la font de comunicació

i expressió. En aquest sentit, entre d'altres tasques, el moviment es proposa

la codificació de la llengua catalana. Rompeu Fabra és l'encarregat de dur a

terme aquesta feina que té com a primer fruit la publicació, l'any 1913, de

les "Normes Ortogràfiques", Fabra completa la seva labor anys més tard amb

l'edició del "Diccionari Ortogràfic" (1917) i del "Diccionari General" (1932),

No voldria, però, que aquestes Ifnies esdevinguassin una simple enumera¬

ció de les principals activitats i entitats sorgides en aquest periods. De

fet, al marge d'unes institucions -que tingueren evidentment un important

pes especffic-, el seu interès rau en la plena consolidació cultural del pafs.



Si els anys de la Mancomunitat veien l'evolucid del país conjuntament
amb les institucions, la Dictadura de Primo de Rivera, més tard, fou testi¬
moni de llur progressiu distanciament. Així, s'imposa la consigna de Joan
Estelrich "Catalmya endinsi". El país continua endavant. La tasca és silen

ciosa, encoberta,,, però eficaç. El desvetllament cultural no és, doncs, una

imposicid exterior, sind una voluntat i ir» il,lusid intrínseca d'una socie¬

tat que, a despit de les circunstôncies, lluita per un futur ideal,,, sempre

millor.

Estadístiques i premsa sdn instrunents que ens permeten de corroborar

aquest ritme ascendent que presidiré l'esdevenir de la societat, Edicid de

llibres, diaris i revistes en català, celebracid d'actes culturals, visites
de destacades personalitats,,, Barcelona esdevé aquella tan desitjada ciutat

cosmopolita.

L'associacionisme serà un altre instrument vertebrador d'aquest present

que mira al futur, Eduard Escarrft afirma: "és digne de ser remarcat que els

catalans s'associen amb gran facilitat, sind per raons purament econòmiques,
si almenys amb finalitats polítiques, musicals i literàries,,," (2), de fet
existeix el convenciment que han d'ésser ells mateixos els qui han de conduir

el país endavant. Tanmateix en més ocasions el govern havia demostrat la seva

incapacitat de control i coordinacid, especialment en els grans nuclis urbans.

Teatre, cinema, mdsica, poesia, pintura, escultura,,, a poc a poc s'eri¬

geixen en portadors d'aquest esperit, Erwnarcat per un espai i una atmosfera

singulars vinculats a la Mediterrània, l'art adquireix a Catalunya, una nova

forma i un nou contingut, pel fet d'accentuar com més va més el seu específic

caràcter i els trets que el diferencien de l'art i la cultura d'altres países.

Recuperada així la seva imatge, la seva singularitat, l'art inicia la seva

col.laboracid en aquesta etapa, L'artista no s'aïlla com en altres ocasions,
sind que participa amb plena responsabilitat en la transformacid global de

la societat del Noucents, L'obra artística es converteix en una eina cívica.

En el si d'aquest àmbit cultural i determinat per les inquietuds vigents
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sorgeix un nou personatge: és la figura de l'intel·lectual. Alguns d'ells

sdn els qui freqCtenten els cenacles de les grans penyes que tenen la seva

seu social a l'Ateneu Barcelonés, a la Granja Royal, al Lion d'Or... Mal¬

grat la crida de Xènius "Au, de pressa, de pressa, vinguen Museus, vinguen

Acadèmies, vinguen Exposicions, vinga Educacid, vinga Cultura, vinga Vida

Civil, vinga Urbanitat, vinga Frivolitat, vinga Galerla de Catalanes formo-

ses.,," (3), la tertúlia, s'imposa corn l'espai on es plantegen i es perfi¬

len els ideals del moment. Tot bebent la taça de café o els cèlebres còctels

de Miquel Boadas a les sales del Continental, sorgeix "La Revista"; mentre

en un racé, unes taules més enllà, els membres de "Les Arts i els Artistes"

celebren la seva reunid habitual presidits pel seu secretari el filòsof

Francesc Pujols... al said "doré" de la Granja Royal (4), amb la presència

d'Eduard Toldré i les seves concurregudes sessions musicals, tampoc no defa¬

lleix l'ambient. Instat per aquest clima sorgeix, anys més tard, el grup dels

"Amics de la Poesia" amb la finalitat d'aproximar el mdn elegant de Barcelona

a les manifestacions més refinades de l'art.

Paral.leleunent a la interessant i enigmàtica figura de l'intel.lectual,
sorgeix una actitud diferent, nova, i trja paraula que la defineix: esnobisme.

En efecte, si bé n'hi ha molts que desitgen aproximar-se a aquest moviment i

viure-hi d'acord, sdn pocs els qui d'una manera certa i conscient hi perta¬

nyen. S'aparenta més, que no pas s'és. Aquest és el paper de l'esnob que,

amatent a acollir tota novetat en el gust i en la idea, celebra cenacles li¬

teraris i artístics, cercant nous al·licients en la seva activitat social.

Aquest és precisament l'esperit que anima alguns dels personatges de la no¬

vel·la de Josep M9 de Segarra: "Vida Privada".

Els anys tirenta, amb l'adveniment de la República, mantenen aquest sen¬

timent entusièstic, vigent fins llavors, sempt"^ en constant "crescendo". Hom

no escatima els termes i els adjectius per a definir l'excepcionalitat d'a¬

quest període. El projecte imaginari fonamentat en l'ideal europeu captiva

encara l'entusiasme i l'atencid de totes les classes socials. Aquesta Europa



sempre anhelada quant a ideal ás observada com una unitat que cal imitar qua¬

si cegament en la seva totalitat, a despit d'evidents contradiccions. Si bâ

el programa fascina al públic en general, la burgesia continua essenixie el

grup social més clarividentment beneficiat. La iBianimitat d'interessos es dú-

na només en un primer moment; poc després s'evidencia la negligència i l'oblit
del mún obrer en el pla de reconstruccid del Noucentisme, malgrat fos procla¬
mat que "La burgesia donaria forma al pafs i el pafs faria seva la solucid

burgesa per a una existència coherent" (s)•

Es evident que la buirgesia és tal vegada el grup més actiu,,, ens refe¬

rim no tan sols a la seva activitat professional, sind també social i cultu¬

ral, El canvi experimentat pel nou sistema de mercat repercuteix en l'activi¬

tat de l'individu i en el seu temps lliure. En efecte, és ara per primera ve¬

gada que es perfila la nocid d'oci i de temps lliure, com un component més de

la vida de cada cüa. Esport, col.leccionisme, els "hobbys" més diversos,,, se

ran els instrunents encarregats d'omplir aquests "buits" de temps. L'especta¬
cle esdevé també un focus d'atraccid. El Noucentisme, un cop més, materialit-
zeurè la seva influència determinant la metamorfosi d'un simple divertiment,
en una festa intel·lectual (6).

Es clouen aquf les presents Ifnies, no sense advertir que aquests trets,

quasi com una àmplia panoràmica de l'època, ho han estat sempre en funcid de

llur vincle amb la "Camera", Incidint en postulats "inèdits", com ara "ciutat",
"intel.lectual", "esnobisme",,,, que el moviment incorporó, creiem haver deli¬

neat els trets fonamentals de la societat que ens interessa, és a dir la socie

tat que es gestaré al voltant de Música "da Camera" i viceversa.
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2.2, Vida musical barcelonina (la fi del segle XIX i el cotnençâment .del XX).

La tracücid cultural espanyola ha anat reconeixent com més va més Madrid

com a cenacle de les lletres i del teatre, Baircelona en canvi com a ciutat

d'ambients eminentment musicals. Una breu anàlisi del passat recent d'ambdues

ciutats ens permet d'entreveure un Madrid que, afavorit pel proteccionisme

reial, acull en els seus teatres actors d'arreu, mentre Barcelona, vinculada

a Nàpols i Gènova, esdevé un actiu centre d'òpera italiana.

L'estudi i l'anàlisi del gust i de l'activitat musical a Barcelona re¬

vela -<)el que fa a les primeres dècades del segle XIX- una assenyalada prefe¬

rència per l'òpera. De fet des del començament del segle XVIII l'activitat

musical barcelonina havia estat polaritzada pels medis operístics, sensa ofe¬

rir -en general- l'altemativa a cap altra mena de manifestacid musical, fos

simfònica, concertistica, dedicada al lied o al cant coral. En moltes ocasions

es tractava d'una "aficid" operística cenyida exclusivament al nom d'un can¬

tant, a l'ària concreta d'una òpera o al simple virtuosisme tècnic d'una veu.

La panoràmica de l'actualitat musical esdevenia, per a particulars sec¬

tors del pdblic, depriment. Aquesta situacid crítica, tanmateix comportaria

un replantejament general del fenomen musical a la ciutat, sia a nivell ar¬

tístic sia pedagògic,

D'entre les mdltiples tasques dutes a terme, es contempla la fundacid

d'entitats diverses per a la formacid dels futurs músics, L'Escola Municipal

de Música, sorgida l'any 1886, serà una de les aportacions de l'Ajuntament

de Barcelona, També l'Ajunteiment de la ciutat és qui, paral·lelament, porta

a terme la reestructuracid de la Banda Municipal, Josep Rodoreda, director de

l'Escola Municipal de Música, és un dels qui contribueix a aquest canvi orien

tatiu del moviment musical.

La tasca acondulda per escoles i acadèmies fou important no tan sols

amb vista a la imperiosa necessitat de formar nous professionals, sind per

tal d'educar m públic entusiasmat de debò per la música. Resta imprescindible



transcriure aquf un passatge de les exquisides memùrles d'Aurora Bertrana,
'

en recrear l'atmosfera d'una d'aquestes acadèmies, la d'EnrLc Ainaud.

"L'Enric Ainaud, director de l'Acadèmia, era un home fi, ben educat, compli

j mentús, un poc esnob, molt complaent amb les noies de bona famflia. Ell era
violinista; tenia com a alumnes el bo i millor de la burgesia barcelonina.

Dirigia una orquestra de la qual, molt aviat, vaig entrar a formar part.

Al meu entendre, aquesta orquestra composta únicament d'alumnes de l'Acadè¬

mia, donava goig d'escoltar"(7). De manera similar a l'Aurora Bertrana o a

la Roser Matheu, que guiades pel westre Reventes i Frasquita Victel, respecti-

vament, aprengueren a tocar el violoncel, molts joves d'aquesta societat bar¬

celonina pervingueren al mdn de la música i n'esdevingueren -molts d'ells- pú

blic entusiasta.

Mentre els èmbits pedagògics verificaven aquesta metamorfosi, tambá

l'espectacle musical experimentava, ja des de mitjan segle XIX, un canvi

d'orientacid, aproximant-se a les formes simfòniques, corals, concertístiques

i al lied.

I Es evident que els estaments oficials no participaren d'aquest moviment

de renovacid. Fou la iniciativa privada i pública, amb la celebracid -ger

exemple- dels entusiastes però ruïnosos concerts Nicolau (1886) o els de la

Banda Municipal iniciativa de l'alcalde Rius i Taulet (1886) projecte poste-

j riorfflent renovat (1915) per Joan Lamote de Grlgnon, allò que desvetllà a par¬
tir del 1915 un nou interès de crítica i públic.

La descoberta de Wagner assenyala una altra fita en aquest camí evolutiu

i determina la metamorfosi dels plantejaments estètics vigents fins llavors

en l'activitat musical de la ciutat: el drama musical, així com el gust pel
r

mdn instrumental, en seran dues de les novedoses aportacions. En efecte, d'en

çà d'aquesta descoberta, la música instrumental assoleix un nou protagonisme
en els concerts que esporàdicament se celebren.

Pel que fa al mdn de l'òpera, hom hi constata en el segle XIX un dilatat

interès per part de tots els públics, independentment de la classe social a
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la qual pertanyen; el davallar del Nou-cents ens assenyala, en canvi, una

progressiva diversificacií i jerarquitzacid de l'espectador que desitja dis¬

posar dels elements que responguin més adequadament al seu gust i a la seva

sensibilitat.

El cant coral és una altra de les aportacions i característiques d'a¬

questa època. Agrupacions de menestrals i obrers sorgeixen arreu del pafs.

Les activitats dutes a terme pel mdn coral contribueixen notablement a un

sempre creixent dilettantisme. Temps enctevant, aquests entusiastes conrea¬

dors de la música esdevindran fins i tot llurs propis mecenes. Ells seran,

l'any 1908, els creadors del Palau de la Música Catalana; l'Orfed Catalè en

serà l'entLtai^ patrocïnàdòraT Ben aviat, donada la manca -« Barcelona- d'edi

ficis amb un carácter similar, el Palau esdevindiil l'escenari i el cor bate¬

gant dels principals esdeveniments musicals de la ciutat... i mantindré el

seu destacat protacpnisme fins als nostres dies.

Delinear els trets d'una histèria de la música a Catalunya suposa evi¬

dentment tractar compositors i intèrprets com els seus principals responsa¬

bles. Tanmateix creiem necessari delinear també els continguts d'un fonamen¬

tal capítol dedicat a les associacions i entitats que protagonitzaren l'esce

na musical en finalitzar el XIX i el primer quart del segle XX. En efecte,

ens adonsti que llur acciú i presència fou decisiva en l'evolucid i accepta-

cid de les diferentes propostes musicals avantguardistes. Donaren llur su¬

port, de manera significativa, a determinats intèrprets, compositors i obres,

actitud aquesta sovint aplaudida per la premsa i la crítica especialitzada.

Capdaventera en aquest moviment i en la qual va tenir un paper destacat

fou la "Sociedad de Conciertos", creada l'any 1680 per Jesús Monasterios.

En aquest sentit, és simptomàtic ressenyar que tan sols un any després de la

seva constitucid s'interpretava per primera vegada a Barcelona, al Teatre

Principal, una òpera sencera de Richard Wagner: "Lohengrin". La proposta tin¬

gué continurtat amb més o menys regularitat i persistència fins ben entrat

el segle; se succeeixen en aquesta entitat els "Concerts Nicolau" (1886),
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1'"Associació Musical de Barcelona" (1888-1924), La "Sociedad Catalana de Con

ciertos" (1892-1897), "Sociedad Filarmónica de Barcelona" (1897-1903),,, Llur

denominador comú, atemptant perillosament a llur supervivència, fou la manca

de suport econòmic. Tanmateix aquestes singulars temptatives demostraven -si

més no- que l'interès persistia i que hom intentava d'una manera o d'una al¬

tra aconseguir la seva viabilitat com a espectacle musical.

Amb l'arribada del nou segle, sirailarment a la resta d'Europa, sorgeix
a Barcelona 1'"Associació Wagneriana", el secretari de la qual fou el conegut

musicòleg Joaquim Pena, L'Associació (1901), molt activa els primers anys,

contemplava com un dels seus principals objectius, donar i oferir un major i

més proftrjd coneixement de l'obra wagneriana. Per eiixò, traduf i publicà en

català l'obra teòrica de Wagner, texts literaris (entre els quals els lli¬

brets i les òperes adaptades a la música) i estudis de les seves òperes.

Entre altres dificultats, associacions i aficionats veuen afeblir llur

entusiasme per la manca d'orquestres i grups instrumentals estables, situa¬

ció que es repeteix actualment, fet que es contradiu amb el notable nombre,

quantitativament i qualitativament parlant, de solistes instrumentals i vo¬

cals que donà el pafs (b). Les escoles d'instrumentistes, en efecte, foren

sempre deficitôrles. La manca de seguretat econ&nica hauria estat factor de¬

terminant d'aquesta situació pertinent eils instrumentistes, als quals s'exi¬

gia, d'altra banda, una dedicació i una professionalitat absolutes. Malgrat

tot, hi hagueren diferents intents per a dotar la ciutat d'una orquestra

simfònica, Aqi«st fou el cas de l'Orquestra Simfònica de Barcelona fundada i

dirigida pel mestre Lamote de Grlgnon, Sorgida l'any 1910, comptà amb l'es¬

forç i la dedicació d'uns vuitanta instrunentistes que, guiats per l'entu-

siasme del mestre Lamote, oferiren nombrosos concerts a Barcelona -en moltes

ocasions al desaparegut Palau de Belles Arts-, i a les principals viles i

capitals de comarca. Dificultats d'ordre econòmic i la manca de cooperació

en general determinaren la suspensió dels concerts de l'orquestra l'any 1924,

Sorgiren altres temptatives com l'Orquestra de l'Associació de Música



"da Camera" que desapareix en ser substLtuTda per l'Orquestra Pau Casals

i l'Orquestra dels "Amics de la Música" que mor per inanició conjmtament

amb l'Associació (1916-1929),

Enfront d'una situació com aquesta, la intervenció de les institucions

esdevenia apressant. Com en altres ocasions, però, fou la iniciativa privada

la que emprenguó una resolució. El gest fou degut, eira, exclusivament a la

voluntat de Pau Casals quL, veient reiterar-se la situació critica dels nos¬

tres conjmts orquestrals, decidí de crear una orquestra que portaria el seu

nom i estaria formada per tna qualificada selecció dels instrumentistBs més

importants del moment. La iniciative ccmiptâ amb l'ajuda de Joaquim Pena com

a secretari i d'un Patronat format per les personalitats més destacades de

la societat i la cultura catalana del moment, L'orquestra, que iniciava les

seves activitats el 13 d'octubre de 1920, esdevingué ben aviat el conjtmt

instrunental de Catalunya i participà activament en els esdeveniments més im¬

portants, sota la direcció dels grans mestres internacionals que fins l'any

1936 visitaren Barcelona,

En aquest marc la música de cambra va anar piagressivament incidint,

intentant d'aconseguir una estabilitat i una periodicitat. Un cop més les

associacions de música van ésser l'instrunent que permeté la consolidació

d'aquesta forma musical, "Música da Camera" (1913), "Amics de la Música"

(1916) i la "Intima de Concerts" (l92ü), oferiren a la ciutat una programa¬

ció regular de concerts, combinant petits conjunts de cambra o recitals d'un

instrument solista amb les grans agrupacions simfòniques.

Si "Amics de la Música" centra el seu esforç en la presentació dels mú¬

sics i dels intèrprets del pafs, "Música da Camera" intenta donar un caire

internacional a les seves manifestacions.

Conjuntament amb altres teatres d'òpera, el Liceu entra, després de la

mort de Puccini (1924), en un període d'estancament, de "crisi". Els compo¬

sitors italians no aporten noves produccions (9) i les temporades es limiten,

com més va més, a una reduïda i sistemàtica reiteració de llurs repertoris.



El mdn wagnerià, que s'havia imposat plenament en le primera dècada, experi¬

menta ara una obertura envers el mdn musical i l'art alemanys en general, i,
en conseqüència, fora del camp operístic la descoberta de Bach, Hândel i Bee¬

thoven, Les temporades contiractades per l'empresari Joan Mestres i Calvet

(10) veuen ampliar llurs repertoris amb la incorporacid de diverses òperes

de Mozart; "Les noces de Figaro" (l916), "La flauta màgica" (l925), "El rap¬

te en el serrall" (l928) i "Cosí fan tutte" (l930). L'obra de Mozart, malgrat

un petit grup de seguidors, no aconsegueix però encara el favor general del

públic. Contràriament, l'òpera (1915) (estrena Boris Gudonov de Musorgski)
i els ballets russos (1917) ressusciten una gran curiositat ja des de llur

primera presentacid al públic de Barcelona.

Amb el favor d'uns i la desaprovacid d'altres -"Ara és moda desenterrar

coses estranyes sota pretext de cercar les fonts de la música pura... Un

Gounod, un Bizet, un Verdi fan menys ombra en un programa que un JanequLn,

un Couperin o un Rameau..." (11)- l'àmbit musical continua expansionant—se.

La música antiga serà l'objecte d'un d'aquests múltiples interessos.

El curs de música antiga de Wanda Landowska (l92l), així com la creacid

a Barcelona de l'"Associacid de Música Antiga" (1934) i la celebracid, també .

a Barcelona, la primavera de l'any 1936 del III Congrés Internacional de Mu¬

sicologia de la S.I.M. (Societat Internacional de Musicologia), sdn prova

evident de l'interès per la música i la seva evolueid.

Contràriament l'A.D.L.A.N., és a cür els "Amics de l'Art Nou" (l932),
centra el seu interès en la divulgacid dels moviments de l'avantguarda ar¬

tística (pintura, escultura, ajrqttí. tec tura, poesia, música); fundada per Joan

Prats i J. Lluís Sert, en les seves files compta amb les més destacades per¬

sonalitats: R. Gerhard, J. Mird, J. Prats, J, LI. Sert, J.V. Foix...

Una resposta i un reconeixement al clima assolit per Barcelona en aquest

camp específic fou l'eleccid d'aquesta com a marc del XIV Festival de la

S.I,M.C. (Societat Internacional de Música Contemporània) la primavera del

1936, que retnf els pri^ncipals compositors del moment. (12).



No podem cloure aquesta panoràmica de l'activitat musical a la ciutat

sense assenyalar la reveladora entrada del disc i dels aparells mecànics de

reproducció en el mercat. L'Associació pro-mósica "Discàfils", sorgida l'any
1935 dins el marc de I'A.D.L.A.N., amb la finalitat concreta de potenciar i

aconseguir una màxima difusió de la música per aquest mitjà, n'ós testimoni.

Novament Barcelona demostra el seu interès melòman, el seu esperit atent i

el seu dinamisme com a centre cultural. La música deixa enrera les seves

connotacions exclusives d'espectacle i entreteniment i entra a formar part

del patrimoni i els continguts artístics de la ciutat i tambó de tot Cata¬

lunya,



_1¿U

3. L'Associació de Música "da Camera".

3«1. L'Associació de K/!Osica "da Camera" (formació i procés evolutiu de

l'entitat).

a. Els testimonis de l'orlçren.

"La manca en la nostra ciutat de Barcelona d'una entitat exclusivament

dedicada al conreu i propaganda de la música "da Camera", ha determinat a un

agrupament d'amics i aficionats a constituir 1'Associació de Música "da Came

ra" (•••)" (13), Amb aquestes paraules preliminars, el 14 d'abril del 1913

es presentava a Barcelona l'Associació de Música "da Camera", Els qui en són

socis fundadors aixf com els intèrprets i les obres d'aquesta ocasió tan me¬

morable, venen ressenyats en un acurat programa de mè (14),

Afeccionats a la música i joves instrumentistes "amateurs" des de fa

temps anhelen aconseguir una veritable normalització de l'activitat musical

a Barcelona mitjançant la creació d'm cicle anual de concerts.

Molts d'aquests joves, nucli inicial de l'Associació, estudien i col,la

boren a les Escoles Pies de Barcelona i a l'Acadèmia Calassância (fmdada
pel pare Eduard Llanas el 1888), Es precisament al voltant d'aquestes dues

institucions, que cal cercar els antecedents de l'Associació, Fonts diverses

així ens ho revelen. Lluís Lamaña a la "Barcelona Filarmónica"^ en explicar-nos
els inicis de l'entitat, diu; "Unos cuantos jóvenes aficionados, pertenecien¬

tes a la Academia Calasancia, fundada i dirigida por los Padres Escolapios,

formaron hace algunos años m pequeño conjunto instrumental, que sin preten¬

siones de ningún género organizaba veladas musicales en el local de la Acade¬

mia y en el Centre obrero Calasancio, tomando parte también en algún concier¬

to de cairácter benéfico, (,,,) En el año 1913, después de ma excursión artís

tica r-ealizada con satisfactorio resultado a los vecinos pueblos del Vendrell,

Igualada y Kíanresa, acordóse por iniciativa del prefesor Sr, Rabentós, fmdar

una Asociación de Música, a base de la orquesta de aficionados y del cuarteto

de cuerda, que podría disponer en muy ventajosas condiciones de la magnífica

sala del OrfeÓ Català", (is)
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E1 testimoni de Roser Matheu, filla de Francesc liíatheu, cèlebre escrip

tor i editor, i esposa d'Antoni Gallardo (socis ambdós de l'Associacid de

Música "da Camera"), ens aporta nous detalls d'aquesta gènesi, record llu¬

nyà, a la vegada però tan vinculat a la personalitat del seu marit. "Les

arrels musicals d'Antoni Gallardo i els seus germans cal buscar-les a la

primera infantesa. Els tres germans van rebre de bona hora lliçons de piano.

El petit Antoni, a sis anys, va harmonitzar un toc de campanes que l'havia

impressionat, però encara no el sabia escriure. Va ésser la seva primera

composicid. Se'n seguiren les que va haver de fer als Escolapis (...) Vin¬

gué després mestre Rabentds, que es va trobar a les mans una orquestra ple¬

na de bona voluntat i va organitzar tna sortida per poblacions de Cataltnya;

en aquestes ocasions l'Antoni hi actuava de timbaler. Animats amb els èxits,

van acollir la suggestLd de Ptdg i Gairalt i d'Enric Casals de fi*idar una

Associacid musical que donaria vuit concerts anuals, i despits de molts càl¬

culs, i amb l'ajuda de l'Ignasi Folch i Torres, que formava part de la Junta

de l'Orf'ed, acceptat que amb vuitanta socis a cinc pessetes Ja podien comen¬

çar, quedà formada l'Associacid. Aquest va ésser el naixement de l'Associacid
de Música de Camera, que tants anys actuà amb èxit al Palau de la Música i

portà grans artistes." (is)

Pel que fa a la formacid de l'entitat cal esmentar també l'obra inèdita

de l'escolapi Josep Poch "Escuelas Pias de San Antonio"; en l'apartat "Fies¬

tas Escolares" diu; "Al margen de la severa y mondtona vida escolar y como

compensacidn merecida, eran frecuentes en el Colegio las veladas científico-

literarias y musicales, donde los escolares más adelantados lucían sus méri¬

tos, alternando con los que de vez en cuando celebraba la Academia Calasancia
y la Academia de Santo Tomás de Aquino. De estas veladas musicales nacid la
fundación da la "Asociacidn de Música de Camera" que tanta fama adquirid en

Barcelona, organizando conciertos que la catástrofe de 1909 interrumpid, pero

que continud más tarde, gracias el entusiasmo de uno de sus fundadores, D.

Antonio Gallardo..." (l7). De l'etapa de l'Associacid de Música "da Camera"

anterior al 1909 desconeixem qualsevol altra informacid o referència, i per
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aixô hem iniciat la nostra recerca l'any 1913,

Abans perú voldria citar encara un document vinculat als inicis de Mú¬

sica "da Camera": el discurs que pronuncià el "Sr. Pujol" (la) el 14 de

juny de 1933 en commemorar el XX Aniversari de l'Associacid, En aquesta oca¬

sió en Francesc Pujol evocà "els orígens, en les reunions musicals a casa

el Sr. Gallardo, on un grup d'amics de la Universitat Industrial, entre els

quals hi havia l'entusiasta artista Francesc Gall i l'Orfe'o Català, del qtel

formava part el malaguanyat Ignasi Folch i Torres..." (l9)

Aquests sdn els únics testimonis que hem trobat que ens parlen de l'eta

pa inicial. En tots ells podem ja entreveure quin serà l'esperit i el caràc¬

ter que presidirà el futur de l'Associacid. La lluita inicial se cenyeix en

la consolidacid i l'estabilitat econòmica de l'entitat; poc desprès serà la

lluita per salvaguardar i respectar el criteri i la volmtat inicial.

Aquesta actitud de fidelitat i respecte aporta a M. da C. el suport i

l'afecte de les personalitats culturals i polítiques del pals. Pau Casals

en la revista "Fulles Musicals" així ho manifestava: "El que voldria que di—

gudssiu als socis de Música "da Camera" és la meva actniracid per l'obra rea¬

litzada pels seus dirigents..." (2ü). No tan sols personalitats, sind també

institucions, van reconèixer la tasca duta a terme per Música "da Camera" (21).

i

b. La prograroacid de l'entitat.

Per a parlaixios de la història de l'Associacid qui millor que ella ma¬

teixa I La inercia d'un simple fullejar els seus programes ens permet copsar,

fins i tot des de la nostra perspectiva actual, les inquietuds, els anhelats

projectes, els encoratjadors èxits. Pas a pas, notes al peu del programa pri¬

mer i un complet noticiari més tard, ens ressenyen amb constància el funciona¬

ment de l'entitat durant aquests anys. Redactades en un estil directe, de

"gazetilla", en llur major part aquestas notes posen dé manifest un cop més

la voluntat d'informar i de fer partícip al soci. Sanpre que ens ha estat
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possiblB, doncs, la veu de l'entitat serà present i serè el fil conductor en

el nostre discurs,

1913

(l Temporada)

1913, La primera temporada»

Com indica el nom de l'entitat, la programació de M, da C, en un primer

moment s'encaminà especialment vers l'obra de cambra. Aquest fet significa
ben aviat l'inici del renaixement a Barcelona i a Catalunya d'aquest gènere
i la formació d'un important nucli d'afeccionats. El lied i la cançó ben
aviat ocuparen la programació integra d'un concert, L'excel,lent cantant Ma¬

ria Freund, de Breslau, fou quL desvetllà amb cançons de Brahms, Schunann,

Debussy,l'entusiasme d'un públic que tan poc temps abans i per manca d'in¬

terès havia allunyat dels escenaris de la ciutat la soprano Maria Gay, En el

si de la programació d'aquest primer any caldria assenyalar encara el recital

que oferí Mercè Plantada als socis de l'entitat. De fet aquest concert consti¬

tuía la presentació oficial de la cantant als seus 21 anys. Vint anys más tard,

en celebrar Música "da Camera" el seu aniversari Mercè Plantada va voler feli¬

citar l'Associació i recordar que fou precisament amb el si^Dort d'aquesta ins¬

titució que havia iniciat la seva carrera artística,

Mathieu Crickbooffl, l'eminent músic belga d'adopció catalana, participé

tambá en el cicle de concerts inaugurals. Aquesta presència significà l'inici

d'una estreta col·laboració del músic amb l'entiLtat que culminà en la celebra

ció del XXXÔ aniversari dels seus primers concerts a Barcelona, el 29,XI,1925,
En el programa del concert, Adrià Gual glossà la personalitat i l'activitat

musical de Crickboom a Barcelona posant de manifest com aquest s'havia nvico—

rat "en el sòl de les nostres aspiracions i dels nostres anhels fervents"

(22), De fet, sia amb el seu quartet sia individualment, Crickboom havia

treballat jintament amb la Societat Catalana de Concerts per tal que "els
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nois d'aquells temps -poguessin- saber què cosa era la impressió produïda

per una orquestra" (23),

En fer balanç d'aquest primer any, apareix tan sols un grup estranger:
"La Scpiété des Concerts d'Autrefois", Recordem que anys a venir la presèn¬
cia internacional seria molt important en la programació de l'entitat,

L'experiència d'aquest primer any fou positiva. Per això amb entusias¬

me l'associació es llançè a preparar la segona temporada,

191^1915

(ll Temporada)

Segon any d'activitats,

"L'Associació de Música "da Camera" oferiré el present curs als seus

socis nou concerts (24); sis d'ordinaris i tres d'extraordinaris (,,,), Pels
concerts extraordinaris l'Associació procurarà artistes de renom a fi de que

constitueixin una solemnitat", (25) Tot seguint les directrius traçades, fo¬
ren especialment els intèrprets del pafs els qui es feren càrrec de les ses¬

sions; Conxita Badia, "la resalada intérprete de las Tonadillas de Granados",
Frarcesc Costa, Gaspar CassadÓ, el Trio Barcelona,,,, i el Quartet Renaixement,

Aquest darrer després d'un viatge d'estudis per Europa, pensionat per la "Jun¬
ta de Ampliación de Estudios", s'havia incorporat de nou a l'activitat barcelo¬

nina, A partir d'aquest momenf'va mantenir sense defallença llur acció aduira—

ble, que podrfem anomenar croada, perquè realment tenia un caràcter de lluita,
tractant d'imposar el gust per la música "da Camera" en un país de sensibili¬

tat poc afinada per la tradició", (26) El Quartet Renaixement feu el seu darrer

concert el 14,VI,1921,

Música "da Camera" sabia molt bé que per a una tasca com la seva calia

la col,laboracid dels intèrprets i petits grups del pafs. Molts d'ells, d'al¬
tra banda, sentiren el compromís i des d'un començament li donaren llur sLport,

L'orquesta de l'Associació sota la direcció de Josep Rabentós continuava
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la seva consolidació. Una prova del nivell assolit és la nota apareguda en

un dels programes del 15 d'abril de 1915: "L'orquestra de l'Associació aca¬

ba de realitzar l'excursió artística que li fou contractada per la Unió de

Filhannòniques d'Espanya, havent visitat València, Saragossa, León, La Coru-

ña, Oviedo, Gijón, Burgos i Logroño, L'èxit obtingut ha estat més gran del

que ens esperàvem. Aquesta institució no sols ha realitzat corœerts al Palau,

sinó també a Tarragona, Manresa, Reus i Terrassa,"

1915-1916

(lll TefUporada)

Enric Granados: primer Director artístic de la M, da C,

Com moltes altres institucions i associacions musicals. Música "da Ca¬

mera" en finalitzar el segon any de vida, s'enfronta ella també a 1'etern

problema econòmic. De fet l'Associació veia efectada la seva continuïtat si

no aconseguia d'augmentar el nombre de socis i fer una reorganització total

de la programació,

A punt d'embarcar cap a Amèrica per a l'estrena de la seva òpera "Goyes¬

cas", Enric Granados és la persona que a través d'un memorable concert,,, acon

segueix equilibrar econòmicament 1'entitat. De fet, la seva presència és sem¬

pre motiu d'atracció per un públic encara consagrat als noms d'unes quantes

personalitats i no pròpiament a la música.

Ningú no imaginava que aquest seria el darrer concert de Granados a Bar¬

celona, El dia assenyalat (l4,XI,1915) "El pati del Palau oferia un aspecte

brillant, reunint la més selecta concurrència desitjosa d'aplaudir un cop més
l'eminent compositor", (27),

Sorprenentment si bé la tercera temporada s' havia iniciat amb l'alt pa¬

tronatge de Granados, en la seva sisena sessió, i per causa de la seva mort.

Música "da Camera" li dedicava un emotiu homenatge amb la participació de la

seva principal intèrpret, la soprano Conxita Badia, Al piano, tres notables
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deixebles del mestre; Mercè wtoner, Ferran Via i Frederic Longàs.

En iniciar el curs 1915-1916 «ûsica "da Camera", entusiasmada per la

presència de Granados entre els setas membres, inicia també un replantejament

general de les seves activitats. En primer lloc, eleva el nombre de concerts

a dotze. En segon lloc decideix d'actuar a porta tancada; "tots els concerts

seran reservats als socis de l'entitat, quedant sLçirimida la classificacid

d'ordinaris i extraordinaris i encara que alguns dels anunciats tinguin un

caràcter extraordinari, tots se celebraran a porta tancada. Anteriorment,

segons una nota apareguda en el programa inaugural de l'entitat, els concerts

extraordinaris restaven oberts al públic". L'altra novetat és que "Els con¬

certs a partir d'aquest any se celebraran en les tres sales de concerts que

compta la ciutat: Palau, Sala Mozart i Sala Granados" (28). Finalment comuni

ca que "Els socis ingressats fins el 30 de Jmy de 1915 sdn considerats com

a fundadors i seguiran amb les mateixes condicions dels cursos passats". (29),

La tercera temporada aporta l'inici i 1'organització de concerts mono¬

gràfics que, amb el nom de sessid o festivals, es dediquen als principals

compositors de tots els temps. El primer de tots (l9.XII.1915), dedicat a

Schumann, va anar a càrrec del Trio Barcelona -avancem que aquestes sessions

ben aviat tindran una gran importància i transcendirà fins als nostres dies

el seu record-.

Com ja hem assenyalat, el concert de Granados en l'Associacid havia

donat una certa estabilitat a Música "da Camera" per l'afluència de nous so¬

cis, Amb la seva desaparició el problema es plantejava de nou. Faltava l'a-

tractlu d'm nom, d'una personalitat internacional que motivés certs sectors

del públic a formar-ne part. Afrontat, doncs, aquesta greu situació Música

"da Camera" va cloure les portes de la seva tercera temporada.

1915-1917

(IV Temporada)

Pau Casals.
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De temps Pau Casals no actuava a Barcelona. Malgrat tot, el seu nom so¬

nava insistentment a Catalunya, fruit dels seus èxits internacionals. Ell
, i

semblava ser, segons la junta, la persona idònia per a aconseguir el renai¬

xement de l'entitat.

Així, tot just iniciada la quarta temporada, l'Associacid amb gran sa-

tisfaccid anunciava; "El gran artista, glòria de la nostra terra, reputat

universalment com al 1er. dels millors violoncel.listes, l'eminentissim Pau

Casals, ha accedit a encarregar-se d'un dels concerts del curs", "Aquest con¬

cert serè, com tots els nostres, reservat rigorosament als Srs. Socis i, es—

sent limitada la cabuda al Palau de la Música Catalana, no s'admetrà més

inscripcions de socis que les que permeten el nombre de localitats de què es

pot disposar" (30),

Com imaginava la junta, la celebració d'aquest concert va significar la

consolidació definitiva de l'entitat; poc temps després, ja no s'hi admitien

nous socis, perque llur nombre venia determinat per la capacitat del Palau,

seu dels concerts de la "Camera".

Paral·lelament a l'estabilitat en el nombz^ de socis. Música "da Camera"

aconseguia de sanejar la seva economia, ampliar els seus horitzons quant a la

I programació i participar en el tan desitjat "concert europeu".

Arthur Rubinstein i Jadwiga Lahowska són les figures de renom interna¬

cional que visiten l'Associació aquella temporada.

1917-1918

(V Temporada)

Consolidació de l'Associació.

L'entrada a la Unió de Societats Filharmòniques d'Espanya és una de les

primeres accions que emprèn la junta en iniciar el curs 1917-1918. A partir

d'aquell moment l'acord permetrà als socis d'assistir als concerts de qual¬

sevol de les entitats que formen la Unió: Bilbao, La Corunya, Oviedo, Sara-
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gossa, Gijcîn, Santander, Lied, Burgos, València, Logronyo, Alacant i "Oroheon

Portuense" de Porto,

Quant a la programacid de la temporada, l'entitat tot sabent que dis¬

posa ja d'un públic estable i entusiasta, presenta instrunentistes i can¬

tants d'un alt nivell artfstic; la soprano Aga Lahovska, el pianista Vienna

da Motta, el violinista Joan Manen, el director E. Fernández Arbds, en aques

ta ocasid encara com a violinista, el guitarrista Miquel Llobet, etc. A sem¬

blança de Pau Casals, Miquel Llobet feia molts anys (l8 en concret) que no

havia actuat a Barcelona, mentre a Europa i Amèrica era aclamat pel seu art

i per la seva tècnica. Amb la presentacid que li tributà Música "da Camera"

el seu nom finalment començà a significar quelcom per al nostre públic i fou

aplaudit com al principal mestire de la guitarra,

L'exclusivitat dels concerts de Música "da Camera" creà una gran expecta

cid a tota la ciutat. De fet, gràcies a la seva gestid Barcelona havia asso¬

lit un nivell comparable al dels principals d'Europa, Les comunicacions com

més va més ràpides contribuïen a aquest desplaçament d'intèrprets i composi¬

tors per tot el mdn. Camí de pas entre Europa i Amèrica, Barcelona, amb el

seu port marítim, acollia i presentava els qid arribaven del nou continent

i acomiadava els qui amb afany i curiositat cercaven l'aplaudiment en nous

escenaris,

L'orquestra de l'Associacid no és un cas a part i inicia ella també la

seva "tournée" artística per Espanya i Portugal,

Definitivament en tots els aspectes l'Associacid havia aconseguit aque¬

lla consolidacid i normalitzacid tan desitjada,

1918-1919

(vi Temporada)

"Escoltar és el pràmer dels drets de qui desitja assistir a un concert".

En els programes de l'any 1919 un avís ens assenyala que la situacid
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no ás la que tots podíem imaginar. "El primer dels drets d'aquell que as¬

sisteix a un concert ás el de poder escoltar atentament les obres que sdn

executades. La junta directiva d'aquesta Associació de Música "da Camera"

no desconeixent aquest dret essencial, està disposada a fer-lo prevaldré.

Tota persona que, durant els nostres concerts, es vegés molestada per con—
(sic)

verses agenes o qualsevol altre inconveniència, 6s pregada de donar-ne co¬

neixement immediat als acomodadors de la Sala, els qui ho comunicaran a la

Junta Directiva. Comprovada la deníhcia, la Junta posarà en pràictica els

acords qte té presos per tal d'aconseguir aquell sever recolliment que ha

de caracteritzar un públic intel.ligent i selecte" (31),

Es evident que no tot el públic que assisteix a Música "da Camera" de

sitja escoltar el concert. Un petit nucli, sembla que atret per les perso¬

nalitats i l'ambient esnob i intel.lectual que s'hi respira, n'és membre,

per tal com suposa pertànyer a un brillant grup social.

La lluita per a imposar silenci i respecte general a tots els concerts

va ser llarga i en certs moments fins i tot violenta. La junta, però, esta¬

va disposada, i així ens consta (32) a eradicar dels seus concerts aquella

gent que havia causat tants comentaris negatius en la premsa de l'època.

Si bé la situació era difícil, això no va ésser obstacle per a conti¬

nuar el camí iniciat, "Amb el present programa (29,XI,1919) comencem a dur

a terme una innovació de la que segurament en seran grats els devots musicals,

que consisteix en la publicació, per separat, de l'estudi d'obres que figuren

en el programa. El propòsit és d'anar donant a aquesta publicació tota l'am¬

plitud possible, no limitant-la a les primeres audicions, sinó estenent-la

àdhuc a aquelles obres que essent sovint executades no tenen en el públic més

que un sentit emocional, sense conèixernie les meravelles de la seva perfecta

arquitectura.

Per a la realització d'aquest projecte anií^ essent sol.licitat el con¬

curs de diversos dels nostres músics i rausicògrafs, encarregant-se a cada un

d'ells l'estudi de les obres que entrin dins llur especialització. Ens perme-
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(sic)tem recomanar als Srs, socis que guardin cuidadosament'aquests estudis, car

además de constituir una excel·lent referència, que el curiós haurà de con¬

sultar sovint si vol augmentar la seva il·lustració musical, ás possible que

la mateixa "Associació", cuLdi dintre d'un temps d'enquademair-los anant-ne

formant voluns, amb diversos Índexs que permetin fer amb facilitat qualsevol

consulta" (33)•

L'activitat musical d'aquesta temporada se centra en la presentació a

Barcelona de l'Ojrquestra Filhannônica de Madrid dirigida per Bartolomá Pé¬

rez-Casas, del violoncel·lista gallec Manuel Qtdroja, de la pianista fran-

cesa d'origen brasiler Magda Tagliaferro, dels recitals de piano de Ricard

Vines (34) i de cant de Susan Metcalfe, esposa de Pau Casals, acompanyada per

aquest, insòlitament, al piano-j

1919-1920

(VII Temporada)

MÓsica "da Camera", i la seva plena consolidación

L'interès i l'afecció creixn Música "da Camera" obra ma segona llista
d'aspirants per a ingressar el curs 1920-^1, S'organitzen de nou cicles de

conferències on es debat la música com a fet estètic, així com les diferents

formes musicals• En conjmt "La vida sempre ascendent de l'Associació de Mú¬

sica "da Camera" s'errenena en el curs 1919-20 cap a noves eficàcies. 12 con¬

certs era el màxim de les nostres manifestacions artístiques en els passats

cursos• En el vinent seran catorze concerts els que es donaran i más quatre

conferències amb il·lustracions musicals, fent m total de divuit" (35),

Com l'any anterior grans intèrprets visitaren l'Associació; Wanda Lan-

ctowska , Marya Freundowa, Miecio Horszowski,. repetí m. Crickboom i es pre¬

sentaren per primera vegada el London String Quartet~i el Quartet Rosé de

Viena•

i-
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1920-1921

(VIII i IX Temporades)

AuctLclá integral dels Quartets de Beethoven. L'Orquestra Pau Casals,

El 1921 l'Associacid inicia un nou camí amb l'aucücid integral dels

Quartets de Beethoven. "Amb aquestes audicions -l'entitat es proposa comen¬

çar- una nova via d'activitats, fugint de l'ample mart: de la sala grandiosa

i l'auditori densíssim, per obtenir una comunicacid més íntima i directa de

les obres i de llurs intèrprets i oients, ço que permet una major severitat

i ordenament en els programes. D'aguaste manera pot anar-se a les sèries
(sic)

orgàniques d'audicions, sota m plan'*'preconcebut, somni daurat de tots a-

quells quL en 1'organització de concerts cerqi»n eficàcies més complertes

que la del simple gaudi momentani" (36).

L'auctLcié havia estat confiada al Quartet Rosé de Viena "considerat

com el primer dels quartets actuals sobretot en la interpretació beethoviana.

L'adhesió dels Srs. socis farà, segurament esplendorosa aquesta nova acció de

l'Associació de Música "da Cai»lera", donant a aquestes audicions un aire d'a¬

plec selectíssim i devot" (37).

Les cinc sessions que integraren l'audició se celebrarpn la Quaresma

de l'any 1921 i, en la recerca del clima d'intimitat d'una sala petita, s'in

terpreteren en la Sala Mozart.

La inauguració de la temporada 1920-21 aportava també al soci una impor¬

tant novetat: l'Orquestra Pau Casals. De fet l'orquestra, feia poc que havia

iniciat les seves activitats agripant un selecte grup d'instrunentistes sota

la batuta de Casals. M. da C. sent la necessitat de donar síport al mestre

en la seva iniciativa i no dubta en cap moment d'oferir a l'orquestra un lloc

privilegiat en la seva programació. Així, si d'una part a l'O .P.C. li és con

fiada la inauguració de cada temporada, de l'altra es manifesta com la nova

agrupació instrunentel de l'entitat, en substituir l'antiga: L'Orquestra de

l'Associació de M. da C. dirigida per Josep Rabentós.
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"La junta (conscient del seu deure vers Pau Casals) fa una crida als
, , ^ (sic)membres de l'Associacio remarcant-lis el deure que tots tenen de proaulsar

l'obra de Casals. Si a tots lliga aquest deure, encara més als membres de

M. da C. pels vincles d'amistat, de veneracid i jerarquia que, per honor

nostre, ens lliguen amb el mestre. La cooperacid que demana la junta és

l'assistència a les audicions de l'orquestra inscribint-se a la llista d'abo

naraent a la dita orquestra" (38).

La col.laboracid entre Pau Casals i l'Associacid fou mútua fins els

darrers anys de vida de 1'entitat. Així ens consta per les manifestacions

que féu Pau Casals a la revista-portaveu de M. da C. "Fulles Wusicals" i per

l'homenatge que l'any 1933, amb motiu del concert CCC de l'O.P.C., va pro¬

moure l'Associacid a la figura del mestre (39).

El 17 de desembre del 1920 M. da C. inaugura el vuitè curs, amb la sa-

tisfaccid, doncs,"de que siguL el nostre venerat Pau Casals, el Mestre, el

quL, en un gest d'afecte i consideracid a l'A. de M. da C., hagi accedit a

encarregar-se d'aquest concert inaugural. Aquesta deferència i la simpatia

que envers nosaltres tan eloqDentment ens manifesta 1'il.lustre artista,

ens fa expressar>-li una vegada més la nostra sincera i profunda devocid ara

exaltada d'un agraïment fervosissim".

Els cursos 1920-21 com ja començava a ésser habitual a M. da C., comp¬

taren amb una llista important d'intèrprets.

Entre d'altres recordem el Quartet Rebner de Francfurt, amb la presèn¬

cia, d'entre els joves integrants, de Paul Hindemith (viola), Alfred Cortot,

Ninon Vallin, George Enesco, el Trio Cortot, Thibaud i Casals, el Cor Nacio¬

nal d'Ucraïna (precedit per grans èxits a Paris i a Berlín), Georg i Eisa

Walter, Wilhem Backhaus, etc, (El Tilo Cortot-Thibaud-Casals es presentava

per primera vegada a l'Associacid "en el zenit de la seva cai-rera com a so¬

listes i després d'anys de no haver actuat en trio") ('iO).
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1922-1923

(X Temporada)

El desfe aniversari.

Tot coincidint amb el desè aniversari de la creacid de 1*Associació,

aquesta perdia el 3 de desembre de 1923 m dels seus principals orientadors

i impulsors i president de l'entitat durant nou anys; Jeroni de Moragas i

Rodás.

Com ás cos tun en els aniversaris, aquest desè any de vida de M. da C.

representà un repàs de tot allò que s'havia dut a terme. Un repàs per a mi-

I llorar el que ja s'havia fet i iniciar nous projectes.

En el concert conmemoratiu l'Associació feia el balanç d'aquests anys

dient: "Deu anys acaben de transcórrer. Deu anys a través dels quals l'obra

iniciada, no tan sols ha anat desenrotllant-se sense interrupció, sinó que

cada vegada ha pres tna amplitud i esplendorositat gairebé insospitades, for

mant un total de 130 manifestacions musicals (...}. A prosseguir-lo hem d'es

merçar el més fervorós daler. En aquest desè curs que ara estem acabant, hem

procurat concretar els límits dintre dels quals creiem que l'A. de M. da C.

deu produir—se i que són: divulgació de les velles òperes i de totes aquelles

que càpiguen dintre de l'ambient de concert, visita dels grans autors de la

nostra època, contracta dels artistes de major crèdit mundial. Déu faci que,

passat deu anys més, poguem tornar a comentar breunent l'obra feta, i que

representi, damunt del moment actual, la mateixa distància a que veiem avui

aquella modesta primera sessió, que ens hem complascut a commemorar en el

concert d'avui" (41).

Molts dels propòsits que M. da C. ens anunciava en aquest programa, en

el curs desè ja eren una realitat evident,

Sergei Prdcofiev, el jove compositor rus, és el primer compositor de

talla internacional que visita l'Associació, on interpreta alguties de les

seves obres. La seva presència, però, no és encara tan celebrada, ni per
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l'entitat ni per la premsa, com les que tot seguit es presentaren.

En el concert de Prokofiev col·laborà tambá el violoncel·lista armeni

Diran Alexanian (col·laborador de Pau Casals) i el pianista Ricard Vives,

Una de les altres novetats que ens aporta aquest curs és la "Sessid de

Música del segle XVIII" i la representacid de "La Serva Padrona" de Gian

Battista Pergolesi,

Dins el grup de recitals de lied i de cançd, que cada any acostuma a

presentar M. da C», hem d'assenyalar la presència de Carlota Dahmen i Maria

Davidoff. Aquesta última en el seu concert delectà l'auditori amb un extens

repertori de cançons russes. Finalment volem recordar novament Miquel Llo¬

bet, de retorn de les seves dues darreres i triomfals "tournées" per Europa

i Amèrica, que presentà m selecte programa exclusivament de peces per a

guitarra i Joseph Szigeti, el violinista nord-americà d'origen hongarès

col·laborador de Pau Casals, que entre altres peces interpretà la Sonata en

La major d'Ildebrando PizzettL,

La Sessid Schunann i la Sessid Beethoven a càrrec del Trio Cortot,
Thibaud i Casals van ser la brillant cloenda d'aquest any commemoratiu,

1923-1924

(XI Temporada)

El primer festival; Maurice Ravel»

El 1923 l'Associacid, afflb un bon currîculun a les seves espatlles, ini¬

cia un nou perfode.

Atenta a les darreres tendències, reunirà a Barcelona els principals

representants musicals del moment; Bela Bartdk (dins la programacid d'Audi¬

cions Intimes), Arnold Schflnberg i Igor Stravinsky, els grans promotors de

l'evolucid i del canvi en l'estètica musical del segle XX• Noves prepostes i

noves tendències sorgeixen dels diversos nuclis creadors, que determinen

d'una banda una gran desorientacid entre el públic, però de l'altra preparen
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i enriquexxen i'atmoslera, la climax musical.

En l'onze curs un aels primers concerts que crida la nostra atenció és

el Festival Beethoven, que reuní insòlitament l'Orquestra Pau Casals i l'Or¬

feó Català, dirigits pel gran violoncel·lista. Diem insòlitament, perquè una

de les clàusules establertes per l'Orfeó Català en les seves actuacions pú¬

bliques, eia que navia ue ser dirigit pel seu propi director.

La vetllada dedicada éil compositor germànic comptà també amb la pre¬

sència, entre els solistes, de la prestigiosa cantant de lieder alemanya
Elisabeth Schumann.

Els festivals o les sessions monogràfiques començaven a ser un capítol

important dins la programació de M. da C. Precisament dins aquesta tempora¬

da hem d'assenyalar el Festival Ravel, que comptà amb la presència del com¬

positor francès. En deferència a Barcelona i a l'entitat, hi estrenà la ver¬

sió per a piano i violí de la "Tzigane" i l'obra per a cant i piano "Ronsard

à son âme" (temps més tard en serien estrenades les respectives versions or¬

questrals) .

El Cor de Cossacs de Kuban és un dels grups que, sota la direcció de

Serge Sokoloff, es presenta aquest curs. La seva actuació venia precedida .

per una llarga sèrie de concerts per tota Europa amb un gran èxit. Cançons
eslaves i russes constituïen el repertori d'aquest grup, en un moment en el

qual la música d'aquests països suscitava gran interès (42).

Persisteix la nostra associació en el seu propòsit de reservar una

part, la més important possible, de les seves activitats a la música i als

músics catalans. Així M. da C. en el concert número 10 d'aquell curs presen¬

ta i estrena les darreres cançons d'Eduard Toldrà "Les garbes dormen al camp",

"Romanç de Sta. Llúcia" i "Vinyes verdes vora el mar" sobre textos de Josep

de Sagarra i "L'ombra del Lladoner" sobre un text de Tomàs Garcés.

L'intèrpret seleccionat per a aquesta audició fou Emili Vendrell qui

acompanyat al piano pel mateix compositor, segons crítiques de l'època, oferí
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una excel·lent versid de les cançons.

Els grups estrangers que visitaren en aquesta temporada l'Associació
foren el Quartet Zimmer de Brussel·les, el Quartet Léner de Budapest i l'Or¬

questra de la "Société des Concerts du Conservatoire" de París que interpre¬
tà per primera vegada en la programació de l'Associació una obra de Paul

Dukas, "L'aprenent de bruixot".

1924-1925

(XII Temporada)

Els festivals; Manuel de Falla i Arnold Schflnberg.

En el seu sisè concert, el curs 1924-25 ens presenta una sessió dedica¬

da a Manuel de Falla. En aquest acte ima vegada més es posa de manifest l'es¬

tima entre el mestre i Catalunya, on compta amb un gran nombre d'amics i d'ad

miradors de la seva obra.

Per això en el marc de M. da C. el mestre gadità decideix, amb la col .la

boració de Wanda Landowska en el clave, l'estrena mundial, el 5 óe novembre
de l'any 1926, de la seva obra "Concerto", en deferència a aquell públic tan

entusiasta que amb mot;iu de cada audició l'acull a Barcelona.

Retornem, però, a l'any 1925 en el qual Falla es presenta per primera

vegada als espectadors de M. da C. entre d'altres amb la seva obra "Psiquis"

(estrena mundial) interpretada per l'Orquestra Bètica de Cambra. Un jove dei¬

xeble, Ernesto Halffter, l'acompanya i col·labora com a director en el concert.

Un dels festivals que despertà més enrenou en la vida de M. da C. fou el

que dedicà al compositor vienès Arnold Schfinberg el 29 d'abril de l'any 1925. En

aquest, el públic de l'Associació escoltà en primera audició "Simfonia de Cam¬

bra" i "Pierrot Lunaire". Cora en altres ciutats em^opees, el treball i l'obra
de Schònberg foren durament criticats i rebutjats per un ampli sector del pú¬
blic i també de la premsa especi-al-itzada. Sols un petit grup li demostrà el
seu interès i li demanà que finalitzés el concert (43)*
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1925-1926

(XIII Temporada)

La mort de Juli Carreta, Els nous ritmes nord-^erleans.

En la temporada número tretze, la inesperada mort de Juli Garrota deter¬
minà l'Associació a retre-li un concert d'homenatge pòstum. En aquesta ocasió
la "Camera" comptà d'xina forma especial amb la col·laboració de Pau Casals i

la seva orquestra, ja que precisament per mà del gran violoncel·lista. Carre¬
ta darrerament s'havia incorporat a l'àmbit musical català. Malgrat el breu
catàleg de la seva obra. Casals havia intuït ja en Garreta un creador excep¬
cional.

Si en el primer concert de la temporada anterior s'havia estrenat el

"Concert en Sol menor" per a violí, amb Francesc Costa com a solista, en aque
ta audició de nou es reuniren els protagonistes de la vetllada per a interpre
tar les principals obres del músic recentment desaparegut.

Un incís sobre la decoració que presidia cada un dels programes de "La
Camera". Des del seu primer any de vida M. da C., havia comptat amb la parti¬
cipació de diversos artistes per a decorar els seus programes de mà. Francesc

Galí, Joan Caxqrelles, Rafael Solanic... eren algunes de les firmes que signa¬
ven aquests programes. En el curs 1925-26 per primera vegada i de forma ofi¬

cial, ens comunicaven que els programes havien estat il·lustrats per Josep de
Togores (44)» Com en moltes altres ocasions els propòsits de M. da C. no sols

es mantingueren durant aquell any, sinó que es van superar.

M. da C. des d'un principi havia demostrat sempre una mentalitat oberta,
uns horitzons amplis, interessant-se i acollint música ben diversa.

Els anys vint tot Europa en ima mesura o altra havia vist arribar en

els seus escenaris el jazz, el blues, els espirituals negres... interpretats
per joves de color nord-americans. A Barcelona també havia arribat el jazz.
Unes sessions celebrades al Teatre Olympia suscitaven una viva polèmica sobre
la qualitat i l'interès d'aquesta música. Així, mentre uns el consideraven
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"un art infantívol, una moàa passatgera" i en definitiva "un art inferior,
encara no propi d'ima sala de concerts", els altres -una minoria- hi veien

una aportació "una nova vida a l'art dels sons dels nostres dies" (45).

En aquest any i en anys successius M. da C,, malgrat que els entusias¬

tes per aquesta música fossin un petit nucli, va incloure en la seva progra

maciú les primeres audicions d'espirituals negres.

Cridats per l'Associació de M. da C. arriben, doncs, a Barcelona els

primers cantants de color,

Roland Hayes, tenor, és un dels primers a visitarhios després dels grans

èxits obtinguts a París, i ens ofereix, paral.lelanœnt al tradicional reper¬

tori italià i alemany, l'audició de diversos espirituals negres. Per a la se¬

va contractació havien calgut tres anys d'intenses negociacions per part de

l'Associació, que tindrien com a resultat l'exclusivitat del seu concert a

Barcelona.

1926-27

(XIV Temporada)

Diverses Propostes.

L'any 1926-27 l'Orquestra Pau Casals, interpretant "Empúries" d'Eduard

Toldrà, inaugurà el curs número catorze.

"The risk Jubilee Singers" dels Estats Units és una de les aportacions

de l'any. Aquest grup era format per cinc joves de color de la Universitat

de Fisk, els quals, amb la finalitat precisa de recollir diners per al seu

centre d'estudis, s'havien posat a recórrer món. La qualitat de les-veus i

el treball conjunt, els havia ajudats al seu admirable triomf davant els pú¬

blics més selectes d'Europa, on havien aparegut a la primeria de l'any 1924»

L'any següent havien tomat, per a una llarga "tournée" per França, Anglaterra
i Alemanya, "Gom en les actuacions de Roland Hayes, aquests veritables artis¬
tes posaven en el seu art algima cosa més que les il.lusions normal s de tot

concertista. Ells, en cantar pensaven en la seva raça i volien mostrar al món

que també posseiexen una ànima que vibra a mercè de sentiments i passions, que
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els fan germans d'altres races superiors o més sortoses. En aquesta croada

la seva ànima es presentava especialment en l'aspecte místic amb una fe cons¬

tant en la redempció suprema com a consol de les penes d'aquesta vida. Tot

això expressat amb un ritme obsessionant i una ingenuïtat adorable" (46).

L'any 1926-27, a part el Festival Falla, que, com hem dit, suposà l'es¬

trena mundial de la seva obra "Concerto", ens presentà per primera vegada a

Barcelona el violinista de renom internacional Fritz Kreisler, Considerat el

millor violinista del moment, les seves interpretacions despertaren un gran

interès entre els afeccionats.

M. da C. en el programa de mà del concert publicava la següent nota:

"... Podem ben dir, després d'aquesta prova (recitals Kreisler), que una se¬

lecció important, pel nombre i qualitat dels senyors socis, coincideixen en

creure que la nostra associació ha de continuar essent l'instrument que per¬

meti a Barcelona la realització de les més gosades gestes artístiques, crite

ri compartit amb tot entusiasme per la Junta Directiva, gràcies a la qual es

tem segurs de que podem esperar molts moments de glòria per la nostra associa

ció de M. da C." (47).

Música "da Camera" vol esdevenir, doncs, conscientment un dels instru¬

ments civilitzadors i organitzadors de l'activitat cultural. Donat que fal¬

ten unes institucions oficials que actuïn, l'entitat pren la iniciativa i s'e

rigeix en un dels principals responsables.

1927-28

(XV Temporada)

1er. Festival de Música Catalana.

En el curs 1927-28 M, da C. inaugura les seves activitats amb el Fes¬

tival Jaume Pahissa. Amb aquest l'entitat anuncia l'inici d'una sèrie de con

certs dedicats als compositors catalans de més relleu. Els festivals que se¬

rien dedicats exclusivament en cada sessió a un compositor, pretenen donar
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una visió retrospectiva de l'obra de cada un d'ells. Per això en el Festival

Jaume Pahissa foren programades obres d'anys diversos amb la finalitat de

mostrar l'evolució de l'obra del compositor.

Els festivals de música catalana que amb tan bon peu semblaven iniciar,
no tingueren però continuïtat. Potser l'èxit relatiu del Festival Pahissa en

fou la causa determinant, (Hem d'assenyalar que el compositor era una perso¬

na polèmica que amb la seva actuació crítica a la premsa havia aconseguit
"adversaris" i s'havia anat aïllant).

La recent redescoberta a començament de segle del gran músic de Salzburg,
Wolfang Amadeus Mozart, i la posada en escena de les seves principals òperes
al Liceu dóna actualitat al nom d'aquell compositor. El clam de moda, segons

Josep Subirá, ós: "Tornem a Mozart", Si bó en un principi la seva obra no

desperta gaire interès, -i és desconeguda-, amb l'arribada dels grups inter¬

nacionals, aquesta s'incorpora habitualment en molts programes.

El 30 de gener de 1928 és una d'aquestes ocasions en la qual el grup

d'òpera de cambra "La Petite Scène" presenta "Hastian i Bastiana".

Aquesta temporada M, da C, compta de nou amb la presència de Sergei Pro¬
kofiev. En el concert l'acompanya l'Orquestra Pau Casals amb la qual interpre
ta per primera vegada a Barcelona el seu Tercer Concert op. 26 per a piano.

Finalment en aquest any 1928 M. da C,, com en altres ocasions, és promo¬

tora d'un homenatge a l'Orfeó Català i al Mestre Millet, En aquest acte l'Or¬

feó, dirigit per Lluís Millet i amb la col,laboració d'Andreua Fornells, Con¬

cepció Callao, Hermann Bruning, Emili B, Fargas, Eduard Toldrà i Vincenç Mà
de Gibert, interpreta la "Missa Solemnis" de Beethoven, (Una làpida de mar¬

bre de l'escultor Joan Rebull situada al replà de mà dreta de l'escala prin¬

cipal del Palau de la Música, ens recorda encara avui l'homenatge).
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1928-29

(XVI Temporada)

Sessions; Turina, Respighi i Honefiger.

El curs 1928-29 és presidit per les sessions monogràfiques dedicades a

Joaquim Turina, Ottorino Respighi i Arthur Honegger.

L'obra de Turina ocupà dues sessions. En la primera, fou estrenada, a

càrrec de l'Orquestra Pau Casals, l'obra "Ritmos", En la segona, dedicada

íntegrament a la seva obra camerlstica, fou estrenada "Evocaciones", En a-

quest concert, en el qual participaren Concepció Callao i Francesc Costa

les intervencions del piano van anar a càrrec del mateix compositor.

Quasi totes les sessions organitzades per l'Associació de M, da C,, a

part de presentarlos monogràficament l'obra del compositor, gaudeixen gaire

bé sempre de l'atractiu de la seva presència, sia com a director, sia com a

instrumentista.

Aquest és també el cas de la Sessió d'honor al compositor italià Otto-

rini Respighi, el qual compta, entre els seus col.laboradors en el concert,

la seva esposa, la cantant Eisa Respighi,

La darrera sessió del curs fou dedicada a Arthur Honegger, El músic francès,

en el concert, dóna a conèixer la primera audició a Barcelona del seu oratori

"Le roi David", La part orquestral, com ja era habitual en l'època, fou inter¬

pretada amb el concurs de l'Orquestra Pau Casals, i hi participà la coral de

l'Orfeó de Séints,

El curs 1928-29 M, daC, des d'un pxmt de vista organitzatiu introdueix

el sistema de reserva de butaques. Efectivament l'entrada lliure de tots els

socis a la sala havia comportat sovint incòmodes situacions, donat que algu¬

nes persones reservaven uns quants seients, que eren ocupats una vegada ini¬

ciat el concert 0 bé quedaven lliures.

Per evitar aquest enrenou de seients reservats, que ha quedat reflectit
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en els comentaTis de la premsa, i també per evitar que les principals files

quedessin sense ocupar, la jimta decidí, a 1'inici de cada curs, repartir

per sorteig les localitats de la sala.

Aquest any també la seu social de M. da C. fou traslladada del Carrer

de Sant Josep lletra E a la Via Laietana ns 46, ben a prop del Palau.

1929-1930

(XVII Temporada)

Sessié Robert Gerhard.

En la seva dissetena temporada, demostrant com més va més la seva gran

capacitat d'organització o gestió, M. da C. inicia el seu curs acompanyant

cada un dels programes amb un conipletíssim noticiari. A través d'aquest, una

vegada més, els organitzadors pretenen donar una àmplia informació sobre els

actes que té en curs d'estudi i de realització.

Un dels projectes immediats que ens dóna a conèixer el recentment estre¬

nat Noticiari és el concert dedicar a Robert Gerhard.

Des de feia poc el jove compositor vallenc havia arribat a Barcelona,

després d'haver cursat estudis óimb Arnold Schónberg a Viena i a Berlín. En¬

tre el públic hi ha un gran interès per a conèixer la seva darrera obra que

ha estat premiada internacionalment.

En els programes de mà que ofereix als assistents l'entitat podem llegir

aquest text: "Heus ací l'associació de Música en un dels moments més justifi¬

cats de la seva existència. Un autor català, home de cultura extraordinària,
personalitat interessantíssima, toma entre nosaltres, portant dessota el

braç una quantitat d'obres. Aquest bagatge representa cinc o sis anys d'estu¬

di i de treball (...). La responsabilitat d'una associació com la nostra, era

ben evident en aquest cas. I, resolts els obstacles inicials, oferirem, al

mestre, els millors elements que teníem a les nostres mans i totes les faci¬

litats factibles, per tal que ens volgués fer sentir aquestes obres (...).
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E1 judici de les obres serà probablement contradictori. Quin autor, fins els
de més fàcil comprensió, no han tingut els seus detractors? Reconeixem, àdhuc,
que les obres de Robert Gerhard, precisament per ésser denses de sentit i len¬

tes d'elaboració, no són fàcilment comprensibles de cop i volta. Sapiguem és¬
ser dignes d'aquest moment, de tan accentuada importància per a la vida musi¬

cal de Catalunya i si la nostra comprensió no arriba a penetrar en el sentit

i la bellesa positiva d'aquestes obres, acoUim-les almenys, amb el nostre mà¬
xim respecte, amb la nostra efusiva cordialitat, amb la qual ja haurem fet la

meitat del camí per a la seva comprensió" (48),

Amb la lectura de la introducció al concert ens adonem ja, de les preven¬

cions dels membres de la junta de l'Associació, davant la possibilitat que

l'acollida de les obres no fos del tot favorable.

Per testimonis del concert i també per la crítica, sembla ser, que efec¬

tivament hi hagué diversitat d'opinions i que el concert finalitzà amb l'aplau
diment d'una minoria i les protestes i la indignació de la majoria.

Engrescada en la programació de nous concerts M. da C. anuncia en el seu

noticiari per al mes de març d'aquell any 1930 la celebració d'xm festival de

dicat a Igor Stravinsky. S'hi pretenia, amb la presència del gran compositor

rus, donar la primera audició a Barcelona de la seva obra "Les Noces". Poc

després, però, M. da C. es veia obligada, amb gran decepció, a suspendre el

concert per l'augment extraordinari del "cachet" del compositor i per haver po

sat obstacles a la presentació de "Les Noces".

Tres grans sorpreses ens preparava encara aquesta temporada. Segons el

noticiari eren previstes; la presentació d'una Sessió Nin (que per motius

que nosaltres desconeixem no es va dur a terme), la Sessió Paul Hindemith

(en aquests moments ja no sols un excel .lent viola, sinó també un dels compo¬

sitors capdavanters de l'escola alemar^'a) i la Sessió Oscar Espià (que per

indisposició del compositor va3.encià, tampoc no es va celebrar) •

Atenta a les celebracions musicals nacionals i internacionals, M. da C.
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es planteja que aquestes tinguin també una repercussió en la seva programacié.

Per això, amb motiu dels actes commemoratius del primer Centenari del Roman¬

ticisme, s'adhereix i dóna a Barcelona la primera audició de la llegenda "La

dcunnació de Faust" de Berlioz,

L'Orfeó Gracienc i l'Orquestra Pau Casals foren els intèrprets de la

Sessió, que delectà plenament tot el públic assistent.

1930-1931

(XVIII Temporada)

La Moderna Escola Espanyola.

Dins el grup de concerts celebrats el curs 1930-31, volem recordar es¬

pecialment el dedicat als Compositors de la Moderna Escola Espanyola. Espe¬

cialment en els cimbients intel.lectuals de la ciutat, el concert despertà un

gran interès. Josep de Sagarra fou el mestre de cerimònies en l'acte de

benvinguda que M. da C. tributà als compositors castellans a l'Ateneu Barce¬

lonès.

A les para'oles de benvinguda del poeta, Gustavo Pittaluga, en nom de

tots els seus companys, donà les gràcies i digué que a Madrid esperaven la

visita i la presència d'xina ambaixada de compositors catalans, que serien re¬

buts amb el mateix afecte i interès. (Podria ser que el grup C.I.C. "Compo¬

sitors Independets de Catalunya" fos la resposta catalana a la invitació de

Pittaluga?).

En el concert que comptà amb la presència de 1'Orquesta Clásica de Ma¬

drid, cada obra fou dirigida pel seu compositor (Bautista, Mantecón, Remacha,
Pittaluga, Bacarisse i E. Halffter) excepte "La Suite" de Rosita García, que

fou dirigida pel titular de l'orquestra, el mestre Antonio Saco del Valle.

Encara en aquest curs ens agradaria recordar el director de l'Opera Na¬

cional de Bucarest, Georges Georgesco, dirigint, en els dos darrers concerts

de la temporada, l'Orquestra Pau Casals.
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En finalitzar la presentació d'activitats dutes a-terme durant el curs

1930-3i> hem d'assenyalar també la'inauguració de la secció Audicions Inti¬

mes, dins el context de K, da C. La seva programació va configurar-se sempre

independentment de la de M, da C. Per aquest motiu hem cregut oportú de pre¬

sentar-la independentment d'aquest capítol dedicat al procés històric de M.

da C.

1931-1932

(XIX Temporada)

L'Orquestra Clàssica de Barcelona i la presència d'Anton Webem.

Un nou curs i noves activitats a ressenyar. Anunciem en primer lloc el

concert de presentació de l'Orquestra Clàssica de Barcelona dirigida per Jo¬

sep Sabater (pare de la recentment desapareguda Rosa Sabater).

El fet que M. da C. comptés amb una participació més elevada d'intèr¬

prets internacionals, especialment a partir dels anys 20, no suposà un desin-

tej-ès pels de casa. Per això la formació d'ima entitat com l'Orquestra Clàs¬
sica de Barcelona era motiu d'una gran satisfacció per l'entitat. Aquest en¬

tusiasme no era manifestat exclusivament amb paraules de felicitació i d'enco

ratjament, sinó que comportava la contractació i la participació de grups ca¬

talans en els seus concerts.

En l'àmbit musical gosaríem dir que mai no havia existit un acord més

plàcid entre vina entitat musical i els intèrprets i compositors. L'amistat

professada per Manuel Clausells i Eduard Toldrà, Pau Casals, Robert Gerhard,
Conxita Badia, Francesc Costa... n'és un exemple evident.

A nivell europeu continuava l'interès per la música russa (49). Ens vi¬

sita el quartet vocal "Kedroff", qualificat per Chaliapin com "un miracle de

l'art vocal" i per Kussewitzky, el gran director, com al "fenomen més mera¬

vellós de l'art vocal d'avui dia". Presentat cl 9.XI.1931 al públic de la

"Camera", fou acollit amb un gran entusiasme.



També el tan anunciat i preparat Festival Darius Milhaud fou finalment

Xina realitat. El conç»ositor es féu càrrec personalment de la direcció gene¬

ral del concert que representà l'estrena a Espanya de l'obra "Le pauvre Ma¬

telot",

Aquest curs ens ofereix encara dues manifestacions importants. En pri¬
mer lloc l'actuació de la Banda Municipal dirigida per Joan Lamote de Grignon
i en segon lloc la presentació a Barcelona del compositor Anton Webem,

D'acord amb la tendència imperant de rehabilitar aquest tipus de forma¬

ció instrumental (la banda), l'Associació organitzà xin programa que comprenia
obres per a aquest conjunt antigues i modernes i un himne al,legòric escrit

per Antoni Nicolau, La proposta fou acceptada per Joan Lamote de Grignon que

n'era el director. El concert fou un homenatge de la Camera a la Banda pel

seu important treball de divulgació musical,

Anton Webern, deixeble de Schô'nberg, fou el responsable de dues memora¬

bles audicions. El compositor hi donà a conèixer per primera vegada al públic
de Barcelona les seves obres "Passacaglia" Op, 4I i "Peces per a orquestra",
així com "Música d'acompanyament a una escena de cinema" de Schónberg,

.A

Es probable que la nit del concert, Webern comptés entre el públic amb

la presència del seu mestre (50)* Si fou així, en una feliç coincidència i
de segur per darrera vegada mestre i alumnes (pensem també en Gerhard) es re¬

trobarien, Després l'exili, la guerra i les malalties els separarien per sem¬

pre més.

1932-33

(XX Temporada)

XXè Aniversari,

En el curs 1932-33, M, da C, arriba a la seva edició número vint. El

balanç dels anys anteriors és d'intens i conscient treball i, per
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tant, altament satisfactori. De fet gràcies a l'Associació, Barcelona ha

esdevingut un veritable centre filharmònic. Compositors i intèrprets proce-
■ dents dels més diversos països hi han presentat llur obra. Par¿Ll.lelament

la ciutat gaudeix finalment d'una veritable afecció musical.

Si exceptuem el sopar commemoratiu que se celebrà a l'Hotel Ritz amb

la presència de les personalitats culturals més destacades del moment, aquest

XXè aniversari, musicalment parlant, continuà la tònica dels cursos anteriors.

El curs fou iniciat amb el segon i darrer Festival Manuel de Falla.

(Recordem que l'anterior s'havia celebrat l'arq^ 1926). Com en altres oca-
V

siens, en aquesta edició fou inclosa la primera audició d'una obra del mes¬

tre gadità "La vida Breve". L'Orfeó de Sants, l'Orquestra Pau Casals i Con¬

cepció Callao, dirigits per Toldrà, Casals i Falla, foren els intèrprets.

En aquest curs, en què hi hagué una preponderància de concerts simfò-
i

nies (a part l'O.P.C., ja esmentada, participen en aquest curs l'O. Clàssi¬
ca de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Madrid i per primera vegada l'Or¬

chestre Féminin i Lamoureux de París, aquesta darrera agrupació simfònica
va comptar en diverses ocasions amb la direcció de Pau Casals), com de fet

començava a ésser habitual, la darrera audició fou dedicada a la commemora¬

ció del 50è aniversari de la mort de Richard Wagner. El Festival Wagiœr,

comptà amb la presència de 1'Orquesta Sinfónica de Madrid que, dirigida per

E. Fernández Arbós, oferí un programa de fragments i obertures dels seus

drames musicals.

En l'entreacte, M. da C. va voler recordar l'entitat que més havia vet¬

llat per la difusió de l'obra musical i teòrica del compositor alemany a Bar

celona; l'Associació Wagneriana. Per això li féu ofrena d'una làpida comme¬

morativa treballada per l'escultor Josep Granyer.

/
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1933-34

(XXI Temporada)

Festival Igor Stravinsky.

Un dels propòsits de M, da C. més insistentment perseguits era aconse¬

guir la presència d'Igor Stravinsky en un dels seus concerts. Després d'in¬
tenses gestions aquest "somni" finalment va esdevenir una realitat. El 16

de novembre del 1933 era organitzat el Festival Stravinsky, que representava

la primera audicié a Barcelona del "Concert en Re per a violí", "La Simfonia
dels Salms" i "Capriccio", En l'audició col·laboraren l'Orquestra Pau Casals,
l'Orfeó Gracienc, Sviatoslav Stravinsky (que es feu càrrec de la part de

piano) i el compositor que fou l'encarregat de la direcció general.

Un altre festival monogràfic coronà aquell any novament l'interès de

les sessions de l'Associació, Fou el festival J, Sebastià Bach que comptà amb

la participació de l'Orfeó Català dirigit pel mestre Millet i comportà per

primera vegada a Barcelona l'audició de les cantates ne 50 i I6I, Andreua

Fornells, Concepció Callao, Emili Vendrell i Ricard Fuster en foren els des¬

tacats solistes.

Finalment en aquest any, recordada com una'gran efemèride, tenim la

presència del violinista austríac Fritz Kreisler, En aquesta ocasió l'intèr¬

pret demostrà novament l'art i la tècnica de les seves audicions reconegu¬

des internacionalment i aquesta vegada davant el públic de Barcelona,

1934-1935

(XXII Temporada)

1935-1936

(XXIII Temporada)

Els darrers anys.

Dins el curs 1934-35 podem assenyalar com a actes principals l'audició
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de madrigals anglesos a càrrec del grup "The Nev English Singers" de Lon¬

dres, el Festival Richard Strauss (que va excusar la seva presència a causa

del seu delicat estat de salut), el recital de cançons russes de Maria Ku-

renko i l'actuació especicil dels "Infants Cantaires de Viena",

Les actuacions d'Otto Kemplerer dirigint l'Orquestra Pau Casals i de

la contralt de color nord-americana Maria Anderson són algunes de les altres

oportunitats que ens brindà la temporada.

Finalment sols ens resta comentar el cnrs 1935-36 que comptaria, per

primera vegada a M. da C,, amb un recital de dansa a càrrec de Clotilde i

Alexandre Sakharoff. Promogut ben segur per Joan Llongueres, aquest acte po¬

sava en evidència tina vegada més l'amplitud de criteris que caracteritzava

la progrcimació de l'entitat. A sembléinça del gran coreògraf Balanchine que

defensava que en els ballets de dansa no hi ha llibret, ni força interior,
sinó senzillament másica, Llongueres en el programa de mà comenta; "En les

nostres sales de concert i en els llocs on la música es cultivada, en un o

altre dels seus múltiples aspectes, ben rarament hi trobem la dansa conside

rada com una veritable activitat musical". Tanmateix la dansa veritable en¬

tra de ple en els dominis de la música i és per les seves qualitats d'ordre

estrictament musical que assoleix la seva màxima bellesa i, amb ella, la
més alta i més pura significació artística. Aquest recital aportà, com en

comptades ocasions, la dansa professional en els escenaris del Palau.

Paral.leíament a l'organització dels concerts de la temporada, en aquest

any 1936, recordem que M. da C. participà activament en l'organització dels

actes del Congrés de la Societat Internacional de Música Contemporània i que

el seu secretari general, Manuel Clausells, fou membre vocal del comitè exe¬

cutiu.

Com a novetats de la temporada, hem de resseiQ^ar també la presència del

violoncel·lista francès Pierre Fournier, que tenia aleshores 20 anys, i el

director alemany Hermann Scherchen. Aquest im mes abans (19-IV-1936), dins



-44-

el marc dels actes de la S.I.M.C., havia estrenat el concert pòstum per a

violí d'Alban Berg, dedicat "A la memòria d'un àngel". En la seva actuació

a M. da C. Scherchen dirigí el darrer dels festivals monogràfics dedicat a

W. A, Mozart.

Aquest curs finalitzaria regularment amb la intenció de reprendre les

activitats després de l'estiu. Il·lusions i propostes, iniciatives diferents

sempre noves eren ben segur, a punt. Impacient, el primer noticiari de la

temporada s'atansava a informar de les novetats al soci... Malauradament la

desti*ucció i la guerra no ho permetrien.

En el darrer compàs de l'cbra de Música "da Camera" la veu glaçada del
silenci s'havia imposat.

r

T
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3.2, Associació de Músics "ds Camera", seccid; Audicions Intimes,

"Als Senyors Socis de l'Associació de M. da C.: en la Junta General

extraordinària del 31 de març darrer -1930-, va ésser pres l'acord de crear

dins l'Associació, una secció dedicada a organitzar selectes audicions de

caràcter íntim". Amb aquestes paraules l'Associació de U. da C. dóna la ben¬

vinguda a un dels seus projectes més entranyables ideat des de feia temps;

crear una entitat musical orientada exclusivament "als vertaders devots de

la música". D'altra banda, amb la seva constitució, Barcelona acolliria de¬

finitivament "una institució d'estricte caràcter musical, on les obres tin¬

drien una preponderància per damunt dels intèrprets i respondrien a m cri¬

teri d'intimitat i exquisida qualitat artística" (51),

"Sessions íntimes", "audicions íntimes", "actes íntims"... prosperen

arreu amb el desig d'aconseguir una veritable comunicació entre l'art i el

públic. L'intimisme envaeix tots els àmbits de la sacietat (l).

Un esperit similar instava Arnold Schónberg l'any 1918 a crear a la ciu

tat de Viena, la Societat de Concerts Privats, La seva finalitat era aconse¬

guir d'introduir petits sectors del públic, als renovadors continguts in-

tel.lectuals i artístics de la música contemporània. En efecte, donat que

els camins evolutius de l'art es movien i es mouen via experimentació, es¬

devenia imprescindible dur a terme una tasca didàctica d'ensenyament de nu¬

clis reduïts de persones. Els mateixos seran després l'element catalitzador

i mediatitzador en front d'ma societat, sempre amatent a rebutjar tota pro¬

posta, si més no diferent.

Cal limitar els espais massa grans que ofereixen habitualment les sa¬

les de concerts, per a possibilitar ma commió entre públic i intèrpret!

S'estableix així, entre protagonista i espectador, un vincle inmediat, més'

intuTtiu, receptiu i obert. L'interns per l'obra, jmtament amb els seus

continguts renovadors s'erigeix per damunt de tot particularisme,

L'aldaroll que s'organitza a la Sessió Robert Gerhard de l'any 1929
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ás precisament, la resposta d'un públic estrany a aquests plantejaments.

Constatem així com Audicions Intimes sorgeix de la necessitat que sent

M. da C. per tal de poder disposar d'un nucli receptiu a les seves propos¬

tes.

Des de feia tefflps, Barcelona observava la desercid del públic als con¬

certs, el mateix públic que anys enrera havia permès a la ciutat atorgar-se
el títol de gran centre musical.

Baltasar Samper en un article a "La Publicitat" es feia ressò d'aquesta

preocupant realitat: "La situacid que s'ha produit i s'ha agreujat a poc a

poc, gradualment, sembla que sigui acceptat com la cosa més natural del mdn.

Almenys no protesta ningú, llevat dels músics que viuen la trista realitat

últimament i en toquen les conseqdències de manera directa. Nosaltres fa

temps, que venim clamant contra aquest estat de coses {,,,) Mentrestant en¬

mig de la més depxúment i culpable indiferència han desaparegut ací associa

cions de concerts i orquestres de bell historial, els concerts per empresa

particular s'han fet impossibles i bon nombre dels nostres millors artistes

han hagut de refugiar—se en els cinemes i els cafès, I encara hem de dir

ben clar, per tal que tothom puguL assabentar-se'n, que l'única orquestra

que avuL funciona gràcies a una tenacitat i abnegacid que ens hauria d'om¬

plir de rubor (,,,) no ens sorprencüa gens que teimbé plegués, si les circuns

tàncies no canvien i no ve aviat l'esperada reaccid" (52),

Sembla que una de les primeres reaccions contra aquella situacid va ser

la creacid de la seccid d'Audicions Intimes dins els context de M, da C,,

l'entitat musical més prestigiosa d'aquells anys,

1930-1931

(l Temporada)

Curs inaugural.

Audicions Intimes va començar les seves activitats el 29 de novembre



del 1930 amb un concert de cambra a cèrrec del Trio Barcelona (53), Aauesta
audicid va anar precedida d'un breu diseurs a cèrrec de Josep Bofill i Ma¬
tes sobre: "La música i la intimitat". En ell l'escriptor assenyalava, que
aquest nucli, i altres de semblants, "són els qui han d'anar preparant el

terreny, perquè a la curta o bé a la llarga, la música, en el sentit més

general del terme, pugui ser corrupresa per tots els filharmûnics",

"L'existència d'organismes conreadors de la música és una necessitat
per l'espiritualitat del nostre país"; així doncs, "qui contribueixi en

poc o en molt al sosteniment d'aquest organisme, compleix un alt deure pa¬

triòtic" i al mateix temps "demostra ser un amic de la civilitat de Cata-

Imya" (54) ,

Amb aquestes paraules, una vegada més, es posava de manifest, l'actL-
tud que s'esperava de l'incüvidu en tots els seus actes.

El curs inaugural, que se celebrà a la Sala Mozart, compté amb 8 ses¬

sions .

Ja des d'aquest primer moment. Audicions Intimes programà una sèrie
de concerts complementaris, que tenien lloc els diumenges al matí, per tal
de prTJmocionar les joves generacions d'intèrprets catalans, £1 primer d'a¬

quests concerts anà a càrrec del pianista Armand Salas, que presentà una se¬

lecció d'obres de compositoirs contemporanis.

Malgrat l'interès de les audicions incloíen l'obra d'Amold SchíJnberg,
Manuel de Falla, Darius «ilhaud i la Moderna Escola Espanyola, Audicions In¬
times no obté la resposta i l'acolliment esperat. Es d'immediat, doncs, que

comença a necessitar i a demanar "més entusiasme i cooperació dels bons ama¬

teurs a fi a compte de poder tenir els elements necessaris perquè la seva

actuació assoleixi l'amplitud i permanèrcies necessàries per fer-ne un dels

millors elements de divulgació musical" (51),

D'altra banda les promeses ofertes als socis en la inauguració d'A.I,
ben aviat deixaven de ser exclusivament bons propòsits. Així, en el seu se-
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gon concert la seccid presentà al compositor hongarès Bela Bartók, com e in¬

tèrpret, al piano, d'algunes de les seves obres.

La seva actuació fou molt aplaudida per la critica de l'època. Robert

Gerhard, des de la seva colunna musical a la revista "Mirador", considerà

l'esdeveniment com "una clariana enmig de la grisor alarmant que va prenent

la vida de concerts barcelonina aquesta temporada! (55),

Malgrat aquest ambient reticent i amorf per part de certs sectors del

públic, el ritme i l'interès d'Audicions Intimes no defalleix ni en aquest

primer any d'activitats, ni en els següents.

Així, a la sessiú dedicada a Bartók, seguiran les actuacions del "Quai>-

tet Belge è Clavier" de Brussel·les, la sessiú dedicada a Ildebrando Pizzetti

i la primera i potser darrera actuació del grtp recentment constituït. Com¬

positors Independents de Catalunya (C.I.C.), que clogué el curs, amb la qual

cosa es palesava una vegada més l'interès que demostrava M. da C. per a aco¬

llir els compositors catalans i fornir-los el marc idoni de presentació pú¬

blica de les seves darreres obres.

1931-1932

(ll Temporada)

Sessió Darius Milhaud.

"Tot procurant que cap de les modalitats i tendèrœies de la música no

sigui exclosa" (sia clàssica o moderna, sia romàntica o ultramoderna). Au¬

dicions Intimes inicia el segon curs amb la primera de les Sessions Clàssi¬

ques, dirigida per Eduard Toldrà. Tampoc en aquest segon any no hi manca una

sessió monogràfica dedicada a un compositor d'avantguarda; Darius Milhaud, ni

la presència d'una de les grans cantants del moment; Vera Janacopulos.

Les sèries matinals complementàries continuaren; d'entre elles volem

esmentar la que presentà Lluís Millet, nebot del mestre, com a violoncel·lista.
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• En acomiadar-se d'aquest curs, Audicions Intimes continua demanant col,la

boracid dels aficionats per a assegurar-ne la continuïtat, "Les necessitats

artístiques de Barcelona, èdhuc l'interès cultural de la nostra ciutat, reque

reixen d'una pluralitat d'institucions dedicades al conreu de la música, cada
una de les quals tingui una matisacid especial",,, "Per l'audicid normal de

l'opus pròpiament de Música "da Cafflera" el contacte del nostre públic musical

amb les obres del passat o les contemporànies més inèdites, requereixen un

marc adequat, Inscriviu-vos a Audicions Intimes" (56)•

Com és habitual a M, da C,, Audicions Intimes també demana la col,labo-

racid de figures internacionals, bé que a vegades sense gaire èxit. En un no¬

ticiari del dia 9 de desembre del 1931, ens consta que durant aquell curs la

SBCcid va intentar la programacid d'una sessid en honor de Manuel de Falla,
en ocasid de l'estrena de "La Vida Breve de Falla" a Barcelona, Un altre dels

projectes era la sessid dedicada a Arnold SchOnberg, el qual convalescent

d'una malaltia i abans de l'exili, residí durant un breu interval de temos a

Barcelona, Tanmateix, no fou possible de conduir les propostes més enllà,

1932-1933

(ixi Temporada)

r
Casal del Metge, nou escenari d'Audicions Intimes,

L'inici de la tercera temporada ens aporta com a novetat un canvi d'es¬

cenari, Finalitzada la magnífica Sala d'Actes del Casal del Metge, obra de

l'arquitecte Adolf Florensa (soci de M, da C,), Audicions Intimes decideix

de traslladar tots els seus actes de l'antic escenari de la Sala Mozart al

nou auditori.

El curs és inaugurat oficialment pel "Quartet é Cordes PasquLer" de Pa¬

rís, en aquell moment en una "tournée" organitzada conjuntament amb la Lliga

d'Associacions de Música, La temporada continua amb la presentacié al públic

de Barcelona de la violinista Mina Krokowsky i finalitza amb el "Quartet Gen-

zel" de Leipzig, que interpretà el cicle complet dels Quartets de Beethoven,
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1933-1934

(iV Temporada)

Alfred Cortot.

Dins la programacid de la quarta temporada, creiem d'interès ressenyar

tares recitals d'Alfred Cortot dedicats a l'obra pianística de Chopin,
Schumann i Liszt.

1934-1935

(V Tanporada)

"Història d'un soldat" d'Igor Stravinsky.

En la cinquena temporada l'activitat es caracteritza per la presència

dels "The New English Singers" de Londres, del "Quartet Galimir" de Viena i

del pianista de renom internacional Arthur Greff, que il·lustrà el seu con¬

cert desenvolupant l'evolucid de la sonata. Entre la resta d'actLvitats d'a-

quest any figuren l'estrena de l'òpera de cambra "Dafnis i Cloe" d'Antoni

Marquès i les commemoracions del 250è aniversari de la naixença de HSndel
i el del 25Ô aniversari de la mort de Francesc Tàrrega, així com la posada

en escena de "La Història d'un soldat" d'Igor Stravinsky al Teatre Studium

(propietat del pintor orfebre Lluís Masriera).

Aquestes sessions ens demostren una vegada más la inquietud per part

dels organitzadors perquè Audicions Intimes sigui una entitat viva i flexible,

especialment en donar suport als intèrprets, als Compositors i a les obres

que es presenten.

1935-1936

(vi Temporada)

Federico García Lorca•

La darirera temporada d'Audicions Intimes s'inicià, com era habitual, el

mes d'octubre. Una de les manifestacions que adquirí major importància aquest



any fou el recital de cant i piano que oferf el poeta Federico García Lorca.

Segons explica Manuel Clausells en una carta adreçada a Eduard Toldré, fou

Gregorio Marañdn, molt amic d'August Pi i Sunyer, el qui va influir prop del

poeta perquè vingués a Barcelona a fer "uns comentaris, unes evocacions o el

que fos sobre el cante jondo". En efecte a partir de 1932, la fama de Lorca

havia travessat fronteres i oceans. Així, tant d'obscures i silencioses que

havien estat les seves primeres estades a Barcelona, ara eren triomfals i ce

lebrades.

El 17 de setembre de l'any 1935, García Lorca havia tornat de nou a

Barcelona per estrenar "Yerma". En l'acte es reuniren l'ambient litertrio-

mundâ del "Conferencia Club", del "Lyceun Club", dels "Amics de la Poesia"

(57), El 12 de desembre, set dies abans del concert a Audicions Intimes, el

poeta estrenava al Principal Palace, amb la col.laboracié de Margarida Xirgu,

"Doria Rosita la soltera o el lenguaje de las flores".

Evidentment, la presèrcia de García Lorca a Audicions Intimes representà

un gran esdeveniment i un èxit més que confirmà el prestigi artístic de l'en¬

titat.

Segons Sebastià Gasch, García Lorca era un bon intèrpret que acostunava

a cantar i tocar el piano entre amics i companys. Tots dos -García Lorca i

Gasch— sovint anaven a casa de l'amic l'escriptor Josep Carbonell a Sitges.

Allí, una tarda assegut al piano, García Lorca va tocar i va cantar "El ro¬

mance de los peregrinitos", unes "Sevillanas" del segle XVII i una llarga

sèrie de velles cançons andaluses. Aquestes continua dient Gasch: "impressio¬

naren pregonament el petit nombre d'oients, tant per llur extraordinari sabor,

tant com per la manera d'ésser interpretades (...). Paral·lelament en un cli¬

ma d'intimitat i cordial amistat, els socis d'Audicions Intimes van gaudir de

les interpretacions del poeta.

Completaren la programacié d'aquest darrer curs el grup d'òpera de cam¬

bra "Intimitate Opera" de Londres que interpretà obres de Purcell, Arne i

G.B. Pergolesi, la sessié dedicada a la música de l'Escola de Viena, que
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compta amb la col·laboració especial de Krenek i el recital de Leonor Meyer.
El concert de Josep Cubiles (12.VT.193Ó) fou la cloenda de les activitats du

tes a terme per Audicions Intimes i també el darrer acte patrocinat per M,
da C.
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3.3. Els scacis; la junta, el director ertistic, el director musical, el pre¬

sident i el patronat

"Unos cuantos jdvenes aficionados, pertenecientes a la Academia Cala-

sancia, fundada y dirigida por los Padres Escolapios, formaron hace algunos

años m pequeño grupo instrunental..." (sa) així es perfilen l»any 1913 els

inicis de l'A. de M. da C.

Barcelona, tal com hem dit, ês una ciutat en plena ebullicid, que de¬

sitja recuperar el seu lloc en els temps moderns, tant en l'àmbit econòmic,

com en el polític, o el cultural... La ciutat anhela de convertir^se en una

capital europea i defugir dels vells esquemes que de temps l'han "ofegat" i

limitat.

Corrents culturals d'arreu penetren i intenten fer-se presents. En

l'àmbit musical, la vinguda dels grans virtuosos instrunentals com ara Liszt,

Rubinstein, Isaye... havia començat a variar sensiblement aquest panorama.

D'altra banda l'orquestra simfònica, la música de cambra, el quartet, el

"lied"... esdevenien el centre d'interès dels nous filharmònics.

El medi exterior, però, no els hi acompanya. La inexistència d'estruc¬

tures, grups, entitats que promoguin la música instrumental al país, és una

realitat que inquieta exclusivament un petit grup de persones. Sén, però,

aquests nous filharmònics els quL crearan M. da C. Entre d'ells, hi ha mú¬

sics excel.lents, que si bé frueixen trobant-se per tocar, tanmateix desit¬

gen una programació regular de concerts a la ciutat.

L'abril de 1913, amb uns objectius molt concrets i amb el suport mate¬

rial i artístic de 128 socis actius, professionals i executants, l'A, de M,

da C, inicia una vida apassionant, plena d'encerts, controvèrsies, elogis i

crítiques.

Des del primer any fins al darrer, centenars de persones, melòmans al¬

guns i d'altres no tant, desfilen com a socis pels annals de l'entitat.

La constatació dels socis del primer any de M, da C. ens assenyala ja
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clarament el tipus de soci que es ddna quasi permanentment en l'Associació.

Són homes i dones d'un nivell intel·lectual elevat, de formació università¬

ria en llur majoria, que troben en la música una de llurs principals afœ-

cions•

Aquest caràcter es reflecteix precisament en la primera crònica que

"La Veu de Catalunya" els dedica; "... es tracta d'una nova entitat, d'una

agrupació de joves que ve a dir-nos que per fi l'actual generació de joves

vol interessar-se també amb quelcom més que "tennis" o "foot-balls". Ja era

hora, car I'aficid no havia pas prosperat gaire. Entre el jovent actual hi

V vèiem ben poques iniciatives que enfilessin el camí de l'art... Grat sia a

Déu que podrem comptar des d'ara eimb nous elements joves que estimulin

aquest especial art..." (59).

La joventut dels membres de M. da C. sobta positivament tots els crí¬

tics assistents en aquest concert inaugural. El "Diario de Barcelona" defi¬

neix en aquest sentit l'entitat en la seva presentació: "... trátese de una

obra de juventud, que responde a entusiasmos artísticos y por eso ha encon¬

trado el apoyo que manifestaron bien claramente anoche, en esa sesión inau¬

gural" (eo).

Segons Millet és l'era de "la joventut somniadora" que desitja aires

nous i propostes diferents. Són els joves d'una Barcelona en plena "eufòria"

que miren i planifiquen amb optimisme el futur. Han rebut una educació nota¬

ble i participen amb amics i companys de noves inquietuds i nous entusiasmes.

Detinguem-nos en la figura d'un soci que podria considerar-se com el mo¬

del dels qui desfilaren per M. da C.; Antoni Gallardo i Garriga, durant molts

anys soci n? 1 de l'entitat.

A. Gallardo neix a Barcelona l'any 1889 i estudia el batxillerat al

col·legi de Sant Antoni de les Escoles Pies de Barcelona i la carrera d'en¬

ginyer industrial, de la qual obté el títol l'any 1913.

Sia per la seva esposa Roser Matheu, sia pels seus amics, Gallardo és

i



-55-

considerat i qualificat com un giran melòman. Maurici Serr^hima el recorda

precisament en el seu llibre "Coneixences" tot fent memòria de Francesc

Matheu, el seu sogre. "L'última vegada que vaig veure el Sr. Francesc Matheu

va ser a casa d'ell en el principi de la Granvia on havia viscut tants anys.

Devia ser cap el gener o febrer de 1938... Els temps eren difícils i plens

d'incertitud. Hi vaig anar -i no va ser l'única vegada- perquè el seu gendre
i bon amic meu, Antoni Gallardo, hi organitzava unes petites tertúlies en

les quals posat al piano, ens donava unes audicions comentades de les obres

de Wagner (61).

L'instrunent musical de Gallardo era pròpiament, però, la trompa. Així

ens consta con a membre de l'Orquestra d'Estudis Simfònics, que fundà con¬

juntament amb altres amics el maig del 1919 i que fou dirigida per Antoni

Ribera i Eduard Toldrà. Els veritables inicis d'aquesta orquestra, cal si¬

tuar-los, però, al 1918, a les sessions musicals que s'organitzaven a cada

d'Alfons Miqiœl, al núm. 24 del Passeig de Gràcia.

Segons ens diu Manuel Capdevila, "l'Orquestra d'Estudis Simfònics" era

LTi conjunt format per "amateurs", predominantment de l'anomenada "bona so¬

cietat", que entusiastes de la música, tingueren 1'excel.lent idea de passar

agradablement l'estona reunint-se per executar música simfònica... Natural¬

ment, la formacid no podia ésser completa... així a l'hora del concert, es

completava amb estudiants de música i amb algun professional. Però la base

era sempre amateur i no pot negar-se que era admirable l'entusiasme que po¬

saven en aquesta espiritual expansid. ¿On sdn avuL els equivalents de l'ad¬

vocat Nolla fent de concertino, l'enginyer Gallardo tocant la trompa, l'ar¬

quitecte Serra de Martínez i el catedràtic Alcober amb llurs trombons, l'en¬

ginyer Lamanya fent de primer trompeta, per no esmentar más que uns quants

noms que ens vénen a la memòria?" (52).

La presència de Gallardo a l'entitat no es redueix exclusivament a

l'assistència als concerts, sind també a la seva partíLcipacid directa en

l'organitzacid. Així, el seu nom ens consta gairebé sempre en la junta, en



el càrrec de secretari el primer any i de bibliotecari els anys següents,

A semblança de Gallardo, altres joves de l'època, Pratsmarsd, Puig

Gairalt..., malgrat que llur activitat professional sigui llunyana de l'àm¬

bit artístic, porten a terme una intensa activitat musical.

Els joves de M. da C, s'organitzen en tant que hi ha una voluntat i

un interès en majúscules per la música. Tot sorgeix per pròpia iniciativa

i fruit d'aquesta gran aficifl.

Professionalment parlant, molts d'ells s'alineen dins el grup que Ale¬

xandre Cirici descriu com a gent cultivada, essencialment metges, advocats,

arquitectes, escriptors, artistes, joves empresaris o fills de vells caps

d'empresa i algunes noies d'estament benestant, en les quals predomina:

l'aspecte liberal, cosmopolita i cultural de la Catalunya ideal", (63)
En termes polítics sún els representants d'AcciÚ Catalana,

Identificada més o menys eimb aquest nou partit, sorgeix "una joventut

irònica, sovint mofeta, que ja no llegeix el Glosari de Xènius a "La Veu",

sind el Meridià de Focius (j, V. Foix) a la "Publicitat", i que s'interessa

almenys platònicament, per tota mena de revolucions forànies, Sdn la gent

que ja no ddna "En Patufet" als infants, sind "ta Mainada" . (o,,més tard, el

"Jordi"); que ja no va a l'Orfed Català, sind a Música "da Camera"; que pre¬

fereix el Conferència Club a l'Ateneu; que enlloc de l'Escola Montessori ha

fet el Bienquerría, i que en lloc de l'excursionisme arqueològic comença a

practicar l'esquí. Seran els lectors del "D'AcI i d'Allà" i del "Mirador",

"L'home ben educat" de Carles Soldevila, i els qui, seguint Sebastià Gasch,

descobriran el Jazz, el flamenc, el circ, els films de l'U.F.A, i "El creuer

Potemkin". Moblen les cases amb mobles de Badrinas, ornen les dones amb

joies de Sunyer i Mercadé i compren laques de la Benigani, arquestes de

Fargnoli i tapissos de l'Aymat" (64),

Hem reproduït íntegrament aquest text de Cirici perquè considerem que

s'hi reflecteix perfectament el tarannà habitual del públic que assisteix a



a H. da C. (Mercader, Sunyer, Badrinas, Benigani, Aymat, etc.)» Malgrat que

Caries Soldevila parli d'esnobisme a la Sala Parés (1926), la societat ha

entrat dins un nou ordre cívic on tot està perfectament institucionalitzat
des dels moments de formació i treball, a les hores de lleure i diversió.

Tot forma part de l'eina cívica que ha de construir el país.

Aquests anys un ordre estètic també és present, i s'imposa i acompanya

l'infant en donar els primers passos, en dibuixar les primeres lletres i en

entonar les primeres cançons. L'escola es converteix en el centre bàsic i

fonamental de la cultura.

Enumerar tots els socis que van pertànyer a M, da C, és una tasca im¬

possible, Centenars de barcelonins i també alguns estrangers apareixen alfa¬
bèticament en les seves llistes. Recordem-^ cilguns del grup inicial de l'en

titat. Així, tenim d'una banda els noms d'Antoni Fuig-Gairalt, Josep Carner,
Jaume Bofill i Ferro, Josep Bartomeu i Granell, Josep M^ Bonet i Garí, Igna¬
si Folch i Torres, Adolf Florensa, Francesc Galí, Lluís Guarro, Josep Llimo¬

na, Francesch Matheu, Joan Mirambell, Joan Miró, Joaquim Cabot, Jeroni de Mo

ragas i Jacint Raventós, i de 1'altra Vicenç MS de Gibert, Joan Lamote de

Grignon, Frederic Lliurat, Joan Llongueres, Frank Marshéill, Lluís Millet,
Blay Net, Joaquim Pena, Francesc Pujol, Joan Salvat i Josep Rabentós,

En recordar totes aquestes personalitats, volem fer constar el fet si£
nificatiu que, en comptades ocasions, professionals de diferents àmbits i mú¬

sics es reuniren en la constitució d'una entitat musical. Les diferències,
especialment amb el gnip de l'Orfeó Català es manifestaran tot seguit. Mal¬

grat tot, l'impuls inicial ja havia estat possible.

M. da C. esdevé ràpidament una de les principals institucions musicals

del país. Per això, passats els anys inicials, el bo i millor de Barcelona

hi assisteix,com a signe de distinció i complint un acte social d'un caire

intel.lectual. L'entitat es converteix, doncs, en el nou escenari de les se

ves manifestacions socials.
O ^ O

^
-7
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y Mentre per a uns l'assistència als concerts continua essent motiu

d'un gran interès musical, per als altres és signe d'agradable vetllada so¬

cial i de trobada entre els ajnics. El comportament d'aquests socis, que en¬
tren a la sala una vegada iniciat el concert i continuen plàcidament la con

versa durant l'audicié, determina en la premsa l'aparició de dures crítiques
En aquests anys, doncs, es converteix en un dels principals objectius

de la jimta aconseguir un silenci total a la sala, durant el concert. Pam¬

flets i notes de totes mides i de tots colors acompanyen cada un dels pro-
. grames de mà, com és axa aquest: "No és digne d'utilitzar aquesta invitació

^ aquell qui no sàpiga callar dvirant el concert. Ja que has entrat, vol dir
que t'en consideres digne, com així deu ésser. Tingues, doncs, ara la genti
lesa de demostrar-ho: Calla,,, i fes callar".

Evidentment, aquest malestar s'havia d'erradicar completament i, per

tant, els esforços havien de ser constants per part de tots,

I Per exemple Carles Soldevila redactà uns petits contes, en els quals
posava en evidència i en ridícul el comportament d'aquestes persones.

Fou tan sonat l'enrenou, que acudits de tota mena sovintejaren en

l'època. El mateix Josep Carner dedica "a les gentils conciírrents als con¬

certs de l'A, de M, da C,", en el seu llibre "La creació d'Eva i altres con-

tes" (1922), "Els Hostes del convent": "Permeteu-me, admirades amigues, que

us destorbi vin moment per explicar-vos una vella història. Però, abans que

tot, he d'expressar-vos la meva gratitud. Sempre m'ha plagut la mósica en
'

plena naturalesa, i, en assistir en els concerts que vosaltres agenceu, re¬

trobo, a més de la música, el murmuri de les fulles, el gorgolament de les

aigües i el xiu-xiu del ventet.

Amb les vostres converses tendres, amb les vostres confidències a cau

d'orella, difumeu una mica la música, li lleveu cruesa. La vostra col.labo-

ració al plaer de les nostres oïdes és tan deliberada i conscient que, tot
^ seguit que s'acaba xma de les peces del concert, calleu, en part, perquè ja
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nc se us acut res, i en part, perquè compreneu que el parloteig aleshores

ja seria inútil.",,, continua la història; Carner clou així el seu conte:

"Això us vinc a dir jo, admirades amigues. Als concerts hi anem alguns a

sentir música i d'altres hi van a festejar. Ambdues coses són finissímes

moxaines de l'esperit. Però en el concert vinent, al qual assistirem de bell

nou -vosaltres amb els vostres capets volubles, i ulls que alternativament

intimiden els jovençans i els prometen delícies, i boquetes atrafagades, i

jo amb la meva maturitat melangiosa i encara indefensa-, o bó vosaltres es¬

coltareu la música, o bé jo, a la meva edat, i amb algun cabell blanc (pre¬
matur), no tindré més remei que festejar," (65).

No voldria finalitzar el present apartat recreant únicament el record

"d'aquests socis", petit nucli que evidenment no havia creat l'Associació

i ni molt menys havia aconseguit de desprestigiar-la. Ells esdevenen un ca¬

pítol a part en la història de l'entitat. Entitat que ha suposat molt més

del que ens podem imaginar en un primer moment, A Barcelona, gosem dir que

amb el suport dels socis, es formà un caliu per a la música i tota activi¬

tat creadora. De fet, el somni daurat d'algims ciutadans, convertir la ciu¬

tat en un centre filharmònic, era una realitat admirable.

El reconeixement internacional, al nivell assolit durant aquests anys,

fou la celebració dels congressos de Música Contemporània i de Musicologia

l'any 1936, Era gairebé el ribet daurat, l'homenatge públic a aquell nucli

d'aficionats, que tímidament l'any I888 fonnaven la "Asociación Musical de

Barcelona" i després l'any 1913 l'A, deM, daC,

La junta.

Des de la seva fundació l'any 1913 l'Associació de M. da C. va comp¬

tar amb ima junta directiva. Aquesta era l'òrgan encarregat de coordinar

les diferents activitats: elaborar la programació, contractar els intèrprets,
decidir els homenatges i restar amatent als principals esdeveniments artís-
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tics de l'any.

D'entre les persones que integraren habitualment els diferents càrrecs
de jimta recordem: Jeroni de Moragas, August Pi i Sunyer, Ignasi Folch i

Torres, Alexandre Galí, Josep M5 Bonet i Garí, Antoni Puig Gairalt i Higini
Anglès.

Segons els estatuts de l'entitat (66) la junta es componia de president
vicepresident, secretari, tresorer, bibliotecari, dos vocals, un secretari,
general, un director musical i un director artístic. A continuació transcri¬

vim la relació de les diferents juntes que presidiren M. da C., assenyéilant
que ens ha estat incessible de localitzar les llistes corresponents als

anys 1914-1915, 1916-1917, 1920-1921, 1923-I924, 1926-1927, 1927-1928, I928-
1929 i 1932-1933.

1913-1914

P. Carles Jordà

V.P. Francesc Galí

S. Antoni Gallardo

I. Antoni Puig Gairalt

B. Santiago Salvat

V. Ignasi Folch i Torres

V. Miquel Carbó

D.O. Josep Rabentós

D.Q. Marià Perelló



1915 -1910

P. Jeroni de Moragas

s. Ramon ReArentós

T. Antoni Puig Gairalt

B. Antoni Gallardo

V. Eladi Homs

V. Manuel Martorell

D. Josep Rabentós

D. Marià Perelló

D.A. Enric Granados

1918-1919

P. Jeroni de Moragas

V.P. Josep M& Bonet Garí

S. Ramon Reventós

T. Antoni Puig Gairalt

B. Antoni Gallardo

V. Manuel Martorell

V, Josep Bartomeu

S,G. Manuel Clausells

D. Josep Rabentós

D. Marià Perelld

D.A. Pau Casals

1922-1923

P. Jeroni de Moragas

V,P, Antoni Puig Gairalt

S. Ramon Reventes

T, Jaume Mercadé

B. Antoni Gallardo

V. Ricard Vives

V. Josep M^ Lamaña

D. Marià Pei-eUd

S.G. Manuel Clausells

-ól-

1917-191S

P. Jeroni de Moragas

V.P. Josep M^ Bonet Garí

S, Ramon Reventó s

T. Antoni Puig Gairalt

B. Antoni Gallardo

V. Manuel Martorell

S.G. Manuel Clausells

D. Josep Rabentós

D. Marià Perelló

D.A. Pau Casals

1919-1920

P. Jeroni de Moragas

V.P. Antoni Puig Gairalt

S, Ramon Reventós

T. Manuel Martorell

B. Antoni Gallardo

V. Ricard Vives

V. Josep Grau i Sabat

S.G. Manuel Clausells

D.A. Pau Casals

1924-1925

P. Avigust Pi i Sunyer

V.P. Antoni Puig Gairalt

S, Ramon Reventós

T. loœàs Aymat

B. Antoni Gallardo

V. Ricard Vives

V. Josep Mâ Lamaña

D. Marià Perelló

S.G. Manuel Clausells
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V

1922-1923 (continuacid)
C.A, Pau Casals

1925-1926

P. Aiigust Pi i Sunyer

V.P. Antoni Puig Gairalt

S. Ramon Raventós

T. Tomàs Aymat

B, Antoni Gallardo

V, Ricard Vives

V. Josep Lamaña

D, Marià Perelló

D.A. Pau Casals

S.G. Manuel Clausells

1930-1931

P, Aiogust Pi i Sunyer

V.P. Antoni Puig Gairalt

S. Ramon Reventós

T. Josep Rigol

B. Antoni Gallardo

V. Ricard Vives

V. Francesc Pujol i Germà

D. Marià Perelló

D.A. Pau Cas£ils

S.G. Manuel Clausells

1933-1934

P. August Pi i Sunyer

V.P. Ricard Vives

S. Antoni Armengol

T. Josep M& Rj^ol

B. Ramon Raventós

I924-I925 (continuació)
C.A. Pau Casals

1929-1930

P. August Pi i Sunyer

V.P. Antoni Puig Gairalt

S. Ramon Reventós

T. Josep Rigol

B. Antoni Gallardo

V. Ricard Vives

V. Francesc Pujol i Germà

D. Marià Perelló

D.A. Pau Casals

S.G. Manuel Clausells

1931-1932

P. August Pi i Sunyer

V.P. Ricard Vives

S. Josep M^ Bonet

T. Josep Rigol

B. Antoni Gallardo

V. Antoni Armengol

V. Francesc Pujol i Germà

D. Marià Perelló

D.A. Pau Casals

S.G. Manuel Clausells

I933-I934 (continuació)
V. Miquel A. Baltà

V. Francesc Pujol

D. Marià Pei^elló

D.A. Pau Casals

S.G. Manuel Clausells
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1934-1935

P. August Pi i Sunyer

V.P. Ricard Vives

1935-193Ó

P. August Pi i Sunyer

V.P. Ricard Vives

V

S. Antoni Armengol

T. Josep Rigol

B. Ramon Re ventós

V. Higini Anglès (pvre.)
V. Francesc Pujol i Germà

D.A. Pau Casals

D. Marià Perelló

S. Antoni Armengol

T. Josep Rigol

B. Antoni Laporta

V. Higini Anglès (pvre.)
V. Francesc Pujol

D.A. Pau Casals

D. Marià Perelló

S.C. Manuel Clausells S.C. Manuel Clausells

El director artístic o conseller artístic.

Música "da Camera" va actuar sota l'alt patronatge de dos grans músics
catalans: Enric Granados i Pau Casals. Per a ells, l'entitat establí el

càrrec de director artístic, fet que donà un gran impuls i prestigi a l'As¬
sociació.

El primer d'ells va ser Enric Granados concretament durant el curs

I9I5-I9I6. En aquest any la col.laboració de Granados es féu present com a

pianista en el primer concert de la temporada, interpretant conjuntament
amb l'Orquestra de l'Associació dirigida per Josep Rabentós, el "Concert en

La menor" d'Edvard Grieg, que ell mateix l'any 1892 havia donat a conèixer

per primera vegada a Esparqra.

Poc despits Granados iniciaria el seu viatge fatídic als Estats Units,

per a l'estrena al Metropolitan Opera House de New York de la seva obra

"Goyescas". La seva dramàtica mort en l'enfonsament del vapor "Sussex" el

24 de març de 1916 determinaria, a nivell inteniacional, l'organització d'una
sèrie d'homenatges. A Barcelona l'A. de M. da C. fou la responsable de l'ac

te que reuní amics, deixebles i públic en general. Tanmateix l'entitat par¬

ticipà en la subscripció internacional d'ajut als orfes del matrimoni Grana-
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y* dos (amb una quantitat de l.OOC.- ptes), i August Pi i Sunyer, el seu fu¬
tur president, entrà a formar part del consell de família, ün últim detall
ens evidencia la relació entre el músic i l'entitat: es tracta de la parti¬
cipació de l'Orquestra de l'Associació en els funerals del matrimoni Grana¬
dos.

El buit que deixava la figura de Granados en l'entitat difícilment
podia ser reemplaçat.

Pocs mesos després, però, gairebé providencialment, la presència de
Pau Casals a Barcelona donava noves esperances a la jove entitat. CasalsV
semblava ser la persona idònia, puix que èxits i crítiques internacionals
des de temps es feien ressò del seu nom.

Com preveia la jvinta, l'anunci del concert de Casals i l'acceptació
per part d'aquest del càrrec de director artístic suscità una gran especta-
ció i interès.

Cal precisar que el càrrec de director artístic, contràriament al que
hom podria pensar, suposava -paral.lelament al seu sentit honorífic- dispo
sar d'unes excel.lents credencials per a obtenir la col.laboració en els
seus concerts d'intèrprets de primera línia. En aquest sentit ens consta

que la influència de Casals en més d'una ocasió va ser decisiva i determi-
nant. Per aquest motiu M. da C. professà vers el mestre un constant agraí-
ment, que el juny del 1934 es materialitzà promogut pels directius de l'en¬
titat en un homenatge ciuta,dà.

Director musical.

Paral .lelament al càrrec de director artístic, M. da C. des del primer
any instituí el càrrec de director musical. Aquest, en els primers anys fou
ocupat d'una banda per Josep Rabentós, com a responsable de l'orquestra, i
de 1'altra per Marià Perelló, com a responsable del quartet.V

Malgrat el nostre interès, com en altres ocasions, ens ha estat difícil.



trobar informació sobre la vida de Josep Rabentós i Canals, que morí, des¬

prés d'una llarga i penosa malaltia, el I7 de febrer de 1932. En aquesta 0

casió (són les úniques dades de què disposem) M. da C. publicà un petit re

cordatori sobre la vida i l'obra del músic.

Nascut al Vendrell l'any I887, Josep Rabentós estudià el violoncel a

l'Institut Crickboom amb Bonaventura Dini i fou un dels deixebles predilec
tes de Pau Casals. La presentació del músic a Barcelona fou en un concert

dirigit pel mestre Lamote de Grignon, al Teatre Principal. Ben aviat però
es deccintà pel conreu de la música de cambra. El primer quartet del qual
formà part era constituït per López Naguil, López Casals i Josep Ribas.

Aquest al poc temps es convertí amb quintet amb la col.laboració del pianis
ta Josep Sabater. Més tard formà part d'un altre quartet, juntament amb Ma¬

rià Perelló, Enric Casals i Joan Forns. Col .laborà esporàdicament éimb Ri¬

card Vives, Blai Net, Enric Ainaud, Joan Brossa, Gracià Tarragó d'entre al

tres.

En constituir-se M. da C., la comissió organitzadora es va veure en la

necessitat no tan sols de formar una petita orquestra, sinó també un quar¬

tet de corda que va ser format per Marià Perelló primer violí i director,
Alfons Vila segon violí, Joan Ribas viola i Josep Rabentós violoncel. Marià

Perelló durant uns quants anys compartí la direcció musical de M. da C. amb

Josep Rabentós. Amb la malaltia i la mort de Rabentós, restà sol en el càr¬

rec fins l'any 1936.

En parlar ara dels músics que col.laboraren des de la junta en l'asso¬

ciació, voldria recordar bretiment la figura de Ricard Vives. Per a mi, el
seu record és particular perquè tot just iniciava aquest treball. Vives

desapareixia el 28 d'abril de 1982 i amb ell la possibilitat de conèixer

vivències i records que compartí amb M. da C.

Violinista, Vives havia estat un dels membres fundadors l'any 1913

del Trio Barcelona conjuntament amb Marià Perelló i Pere Marés, violoncel.
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La seva presència en 1'Associació no fou tan sols en el terreny musical,
sinó tambó en la junta directiva, com a vocal en un primer moment i a par¬

tir de 1931 com a vice-president.

Havent presentat els membres músics de la junta, passem ara a recordar

algunes de les altres persones que formaren part en múltiples ocasions d'a¬

quest grup directiu.

En primer lloc se'ns manifesta el nom i la personalitat d'Antoni Puig

Gairalt, ben segur "el millor pianista-arquitecte que ha donat Catalunya",

^ segons testimonis de l'època.
Nascut l'any I887 és un dels joves estudiants de "Can Galí" i del Con¬

servatori del Liceu que participa en la formació de M, da C, Inicia els

seus estudis d'arquitectura als anys 1919-1920 i se situa entre els primers

de la seva generació. En l'àmbit musical, com dèiem, les seves audicions

despertaren un gran interès i expectació, Col,laborador en diverses ocasions

amb Pau Casals, són recordats especialment un concert a quatre mans amb

Wcinda Landowska i una audició amb Mercè Plantada,

Antoni Puig Gairalt, segons el testimoni de Rafael Solanic, paral,le-

lament als seus càrrecs de tresorer i vice-president, fou durant uns quants

ai^s, per causa de la seva activitat professional, l'encarregat de donar la

benvinguda als músics que, cridats per M, da C,, arribaven a Barcelona,

Un altre dels noms que apareix amb freqüència en la documentació de

l'entitat fins al 1927, any en el qual mor, ós el d'Ignasi Folch i Torres,

Gràcies a la seva ajuda i en tant queraembre de la jmta de l'Orfeó Català,
l'Associació va aconseguir el suport de la principal entitat musical del

país,

Ignasi Folch i Torres ós un dels grans impulsors i animadors de l'ac

tivitat musical a Catalmya, no tan sols en tant que va participar en la

fundació de M. da C,, sinó també en tant que fou un dels iniciadors de l'As-
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sociació d'Amics de la Música, on segons testimonis de l'època: "hi abocà

tots els seus estusiasmes i sabd conduir-la amb un encert remarcable...

pels camins de l'èxit" (Ó8).

Aquest testimoni al voltant d'Amics de la Música provinent de "Fulles

Musicals" (portaveu de M. da C.) conjuntament amb la presència d'alguns so

cis en les dues entitats, ens permeten considerar novament la relació i la

col.laboració entre A, de la M. i M. da C. Moltes vegades han estat jutjats

els contactes i les relacions entreaquestes dues associacions com d'oposats.

Nosaltres, especialment en un primer moment^ creiem que ambdues, independent

ment de possibles diferències personals, es complementaren i que entre l'u¬

na i 1'altra oferiren al públic de Barcelona un éunpli repertori musical.

El president.

La presidència de M. da C. entre els anys 1913 i 1936 fou confiada a

tres personalitats de la vida política i cultural del país.

Carles Jordà i Fages fou durant un curs, el primer president. Ens con¿

ta que va néixer a Figueres l'any 1883 i que la seva activitat professional

fou la política. Afiliat a la Lliga, actuà al costat de Josep Carner i Jau¬

me Bofill i Mates i va ser diputat provincial l'any 1914 i regidor per Bar¬

celona l'any 1917* Posteriorment participà a la conferència Nacional de

l'any 1922 i fou un dels responsables d'Acció Catalana.

Durant la dictadura de Primo de Rivera s'exilià a Casp (1924) i morí

l'any 1935 a Pont de Molins.

El segon president de M. da C. fou Jeroni de Moragas i Rodés. Ell fou

qui pròpiament consolidà la vida de l'entitat durant els nou anys que osten

tà el càrrec. De fet en aquest període l'entitat aconseguí una consolidació

quant al nombre de socis i quant a les directrius de la seva programació.

La seva mort inesperada el 3 de desembre de l'aiq^ 1923 el privà de
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continuar aquesta tasca qualificada per tots d'exemplar, brillant i fecunda.

Antoni Puig Gairalt com a vice-president de l'entitat presidiria amb

un caràcter accidental la resta del curs 1923-24,

El 1925 August Pi i Sunyer és nomenat president de M. da C. Pi i Sunyer,
si bé és una de les principals personalitats científiques del país, és per

vida un enamorat de la música. L'amistat que l'xmeix amb Granados i Casals

ho evidencien -encara més-, en oferir, en diverses ocasions, llur col.labo

racié a l'entitat.

V L'orientació ascendent de l'entitat seguia, doncs, després de la mort

de Moragas, el ritme establert els ai^^s anteriors. Malgrat les múltiples

ocupacions professionals. Pi i Sunyer amb afaity i interès es dóna a la pre¬

paració de cada concert. La seva gestió i influència és sempre més indispen
sable per tal de conduir endavant els projectes ideats per Manuel Clausells^el secretari general.

Són hores intenses de dedicació que omplen el seu temps lliure. Reu¬

nions a casa, visites als amics perquè vulguin influir prop d'un determinat

artista, etc., constitueixen la seva tasca habitual els dies de president

de l'entitat.

Tenacitat, donació i il·lusió caracteritzen l'acció d'August Pi i

Siuayer al capdavant de l'entitat. Una entitat ans que tot viva, però que va

sofrir un cop mortal amb l'assasinat d'una persona essencial en el seu fun¬

cionament: M. Clausells. Era el 10 d'octubre de l'any 1936. Com a represen¬

tant de M, da C. August Pi i Sunyer presidia el darrer "acte públic" de

l'Associació: l'acomiadament de Manuel Clausells... i tanmateix el de K.

da C.

El Patronat.

Com a entitat privada, M. da C. a més de la junta disposava d'm patro¬

nat. Aquest era format per prohoms de la ciutat (habitualment deu) la missió
' dels quals era donar suport material a l'activitat de la jmta.
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En transcrivim a continuació les llistes de què tenim constància;

1917-1918

Martí Armangué

Lluís Bonet

Joan Camps

Rossend Carrasco

Josep Grau

Jesús Pérez

Josep de Reynoso

Francisco Rivière

Josep Sandiumenge
Ricard Vives

1918-1919 •

Martí Armangué
Lluís Bonet

Joan Ccimps

Rossend Carrasco

Josep Grau

Jesús Pérez

Francesc Rivière

Josep de Reynoso

Josep Sandiumenge
Ricard Vives

1924-1925

Lluís Arbós

Josep M& Bonet

Miquel Carbé

Josep Coral

Emili Echevarria

Alfons Miquel

Jeroni de Moragas

Ramon Parramon

Francesc Pujol i Germà

Pere Sensat

1929-1930

Antoni Armengol

J. Bosch Devesa

Josep Capella

Joan Corominas

1925-1926

Lluís Arbés

Josep Coral

Emili Echevarria

Victor Jové

Ricard Martínez

Jeroni de Moragas

Ramon Parramon

Francesc Pujol i Germà

Pere Sensat

Josep Tarmella

1931-1932

Eusebi Bertrand i Serra

Josep M5 Bosch

Juli Gay

Lluís Guarro
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1929-19^' (continuació)

Joan Fort

Josep Gaya

Lluís Guarro

Joan Puig Surera

Josep Rifà

Joan Sangenís

I93I-I932 (continuació)
Antoni Laporta

Isidre Magriñá

Higini Negra

Josep Rifà

Salvador Solar

Josep Garí i Gimeno

1933-1934

Maria Valls i Taberner

Teresa Ametller

Eusebi Bertran i Serra

Josep Mà Bosch

Joan Corominas

Antoni Gallardo

Josep Gaya

Antoni Laporta

Josep M® Moragues

Josep Rifà

1934-1935

Maria Valls i Taberner

Teresa Ametller

Eusebi Bertrand i Serra

Josep Mà Bosch

Joan Corominas

Antoni Gallardo

Josep Gaya

Josep Mà de Moragues

Ramon Reventós

Josep Rifà

V



LLISTA DE SENYORS SOCIS
DE LA

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA :DA CAMERA:
DE BARCELONA

EN ACABAR EL CURS 1920-21

Abadal i Soldevila, Ignasi
Adrocr, Bencl
Aguadé, Jaume
Aguilar, Narcis
Alabem i Julià, Elisa
Albanell, Francesc
Albanell, Joan
Albinyana, Josep M."
Alcántara i Gusart, Manuel
Alcobé, Eduard
Alcobé, Santiago
Alcover, Guillem
Alesan i Nogués, Lluis
Alexandre, Clémence
Altisent, Joan
Amat, Joan
Amatller, Teresa
Amigó i Sastre, Antoni

Andreu, Dr.
Anet i Mallol, Joan
Anglada, C.
Anglada, Miquel
Aparicio, Ignasi
Aparicio, Isidre
Arañó, Claudi
Arañó, Josep M.'
Arbós i Pagès, Lluis
Arenas, Joaquim
Ariza i Martino, Salvador
Ariza i Urbano, Salvador
Armangué, Antoni
Armangué, Lluis
Armangué, Marti
Armangué, Paquita
Armengol, Antoni
Armengol i Bas, Manuel

Bach, Ramon
Bach i Bobés, Ramon
Badia, Antoni
Badia, Concepció
Baguer, Esteve
Baixeras, Angel
Baladia, Francesc
Baladia, Jaume
Balaguer, Ramon
Balanzó, Estanislao de
Balanzó, Ignasi de

Arquer, Manuel d'
Arrau, Miquel-Cassimir
Arruga, Ferran
Aymat, Tomas
Ayxelà i Vidal, Pau

V



Balanzó, Josep M.' de
Balanzò i Pons, Josep M.' de
Balcells, Ricard
Ballester i Vigo, Josep M.'
Baltà i Botta, Miquel A.
Baranger i Plaja, Josep
Barba i Miracle, Miquel-Angel
Baró,Josep
Barradas, Josep
Barrera, Alexandre
Bartomeu i Granell, Josep
Bas, Guillem
Bassas, Ramon
Bassegoda, Bonaventura
Basso, Guillem
Bassols i Prim, Joan
Basté, Josep
Basté i IHiran, Andreu
Bastos, Francesc
Batista, Joaquim
Batista, Josep
Batista i Roca, Josep M.'
Batlle, Ramon
Batlles i Fontanet, Josep
Batlló i Bofill, Jesús
Baucis, Rafel
Beleta, Josep M."
Bcllier, l.éon
Berenguer i Sala, Joan
Bergós i Massó, Joan
Bernades, Salvador
Bernard, Ramon
Bertran, Roser
Bertrana, Aurora
Bertrand i Serra, Eusebi
Blanc i Benet, Ramon
Blanch i Bargalló, Josep
Blanch i Planella, Francesc
Boada, Jaume
Boada i Nogués, Francesc
Bofill, Eugeni
Bofill i Ferro, Jaume'
Bonell i Gómez, Vicens
Bonet-Gari, Josep M.*
Bonnin, Gaspar
Bordas, Pau

Borralleras, Joaquim
Borràs, Francesc de P.
Borràs, Manuel
Borràs, Ramon
Borrell i Macià, Josep
Bosch, Herminia
Bosch i Barret, Manuel
Bosch-Labrtís, Pere
Bou i Consolat, August
Bou i Consolat, Lluis
Bourgois, Angèle
Bretó i Nolla, Ernest
Brugada, Josep
Brugarolas, Guillem
Brugarolas, Miquel
Brugarolas, Santiago
Bruguera, Josep M.' de
Bulbena, Apeles
Bulto, Francesc
Bultó i Sert, Isidre
Busquets i Juncosa, Josep M.'
liuxcres i Bultó, Joan
Buxó, Tomas

Casals, Pau
Cabarrocas i Butsems, Carles
Cabré i Vcrdiell, Enric
Cabús, Martí
Campany, Ramon de
Campos i Estrems, Joan
Camps, Lluis
Camps, Manuel
Canals i Tarrals, Ignasi
Canari, Francesc
Canudas, Josep
Cañellas, Damià
Cañellas i Elias, Francesc
Cañellas i Elias, Marian
Capdevila, Felip
Capdevila i Raurich, Joan
Capdevila i Rovira, Joan
Capella, Josep M.'
Carbó, Miquel
Carbó i Pompidor, Albert
Cardellach i Plaja, Pau

Capdenal i Pujáis, Carles
Cardona, Josep M.'
Cardona, Llorenç
Cardunets, Alexandre
Carles, Joaquim
Carner, Josep
Carner i Romeu, Jaume
Carner i Galofré, Josep
Carol i Prat, Joan
Carol i Serra, Joan
Carrasco, Rossend
Carrencà i Tarradellas, Alfons
Carreras, Francesc
Carreras, Joaquim
Carreras i Nolla, Francesc
Carulla, Josep
Carulla, Valentí
Carulla i Riera, Francesc
Casacuberta, Josep
Casacubertai Vilalta, Hermen
Casals, Enric
Casals i Co, Pere
Casas, Lluis
Caselles, Josep
Cassina L. de Olivares, N. de
Castañer, Lluis G.
Castañer i Almarqué, Carles
Castedo, Julià
Castedo, Manuel
Catasus, Vidua de
Celestí i Dupont, Pere
Cènac, Enric C.
Ceron, Maria
Cervera i Astort, Ernest
Cirera i Terré, Lluis
Civera, Joaquim
Claramunt, Fèlix
Clarassó, Enric

: Claret i Soler, Salvador
Clavell i Montiu, Jaume
Cluet i Garcia, Josep M.'
Coderch i Niella, Joaquim
Codina. Marian

Codolà, Josep
Codorniu, Pau
Coll, Ignasi



Coll i Brugada, Marceli Duran 1 Altimira, Josep I^ont, Ignasi
Coma, Francesc Duran i Ventosa, Lluis Font, Joaquim
Coma i Soley, Vicens Duran, Vda. Basté, Maria Font, Miquel de
Comalat, Josep Durban, Jaume Font i Aleu, Josep M.*
Comamala, Joan Font i Pedrosa, Francesc
Comas, Ferran Echevarria, Emili Font i Rovira, Lluis
Comas, Francesc Elias, Pere Font i Utgés, Manuel
Comas, Vídua de Errando, Josep Fontanals, Antoni
Comas ¡ Janer, Ramon Escofct i Andreu, Josep Fontanet, Feliu
Comas de Mora, Enric Escola Superior dels Bells Oficis Fontoba, Tomas
Company, Miquel Escriche, Tomas Forcada, Joaquim
Conde i Garriga, Eduard Escrivà i Blasco, Ferran Forcada i Ramoneda, Ramon
Conde i Garriga, Mario Escrivà i Cantos, Ferrau Fort i Romeu, Joan
Conforto, Francesc Escudé i Puig, Ricard Forteza i Piña, Miquel
Conill, Bonaventura Espinal, Marian-Anton Fournier i Cuadros, Adolf
Conti i Garcia, Josep Espinós, Andreu Fradera, Josep
Coral, Josep Estanillo, Lucrècia Fradera i Butsems, Joan

Comelles, Ermengol Estasen, Josep M Frankfürter, Berthold
Corominas, Joan Estela, Francisco Freixa, Josep M.'
Corominas i Mendoza, Rosa Freixa, Lino
Cortés i Buigas, Josep Farga, Onia Freixas, Salvador
Crory, Guillem M. Fargas, Concepció Freixas i Lloret, Càndid
Cuadras, Lluis de Farriols, Antoni Frontera, Lluis
Chassaigne, Ferran Faust, Carles

Felip, Josep
Felip i Solà, Xavier Gali, Francesc

Dachs i Roig, Josep Ferré, Jaume Gall i Laiande, Ricard
Dalmau, Joaquim Ferrer, Francisco Gall, Vda. de Solà, Carolina
Dalmau, Josep Ferrer, Gustau Galofré, Josep M.'
Damians, Eduard Ferrer i Puig, Joan Galofré i Suris, Esteve
Dargallo, Remigi Ferrer i Pérez, Manuel Galofré i Suris, Francisco
Dasca i Mestres, Albert Ferrer i-Piera, Pau Gallardo i Garriga, Antoni
Demestre, Josep Figueras, Jaume Ganzenmüller, Carles
Dieguez, Aureli Figueras, Joan Ganzer, Josep
Domènech, Josep M." de Figueras de Barberà, Francesc Garcia, Jacobo
Domènech i Roura, Eduard Figueras i Cantareli, J. García i Blanco, Manuel
Domingo, Dalmaci Figueras i Riera, Francesc. 1 Garcia de Lenz, Carles
Doncel, Ramon Figueras i Sagués, Joan Gari i Gimeno, Josep
Doncos, Eveli ' Figuerola i Tresols, Josep Garré, Jules
Dorado, Gerard Fiol, Tomas Garriga de Gallardo, Montse¬
Dorgebray, Jean Fisas i Planas, Joan rrat

Dòria, Camil Florensa i Ferrer, Antoni Garriga i Massó, Joan
Durall, Joaquim Fluvià i Borràs, Piu Garriga i Nogués, Josep
Durall, Josep Folch i Girona, Ignasi Garriga i Roca, Antoni
Duran, Claudi Fonrodona, Francesc Garriga i Roca, Rafel
Duran i Reynals, Estanislao Fons, Francisco Gasol, Antoni



Gaspar, Miquel
Gaspar i Valenzuela, Lluis
Gassol i Serralta, Francisco
Gay, Esteve
Gay, Juli '
Gay, Ricard
Gay, Victor
Gay i Sens, Josep
Gaya, Josep
Geli, Paul!
Gelpí, Joan
Gerhard, Robert
Gibert i Rabassó, Francisco
Giménez, Joan
Giró i Minguella, Pere
Girona, Daniel
Gisbert, Joan
Godó, Olcguer
Gol, Josep M."
Goletti, Enriqueta
Gomis, Josep A.
Gonzáles, Manuel
Grancll i Rnitomeu, Jeroni
Grases i Uosch, Gaietà
Grau i Julian, Jaume
Grau i Sabat, Josep
Grau i Sabat, Ramon
Grienbach, Wolfram
Gual, Joaquim
Guarino i Mulleras, Ricard
Guarro, Lluis
Gubern i Puig, Carles
Gubern i Puig, Manuel
Güell, Baró de
Güell i Sagas, Ramon
Guilera i Albinyana, Josep M.'
Guitart, Josep M.'
Guitart i Solé, Ernest
Gustà i Mansana, Josep

Haitz, Llucià
Heras i Giberga, Ferran
Herberg, Hans
Herberg, Ricard
Hita, Sergi de

Homedes, Jacinte
Homs, Eladi
Hoyos, Claudi
Hugas, Jaume
Huguet i Casas, Salvador
Húmedas i Barnet, Jacinte

Ilario, Vda. Errando, Delmira
¡rizar, Joan de

Jener, Carles
Jover, Joan
Jover, Lluis
Julià, Vda. de Soler, Dolors
Junceda, Joan
Juvé, Josep
Juvé, Victor

fClamburg, Joan
ICrantz, Ludolf

Lamote de Grignon, Joan
Lahowska, Aga
Lamaña, Lluis
Lamarca, Lluis
Lana i Serrate, Cassimir
Lasarte,'Josep M.' de
La Villa Buxeda, Josep M.'
Layret, Antidi
Lebœuf, André
Lobo i Vidal, Manuel
López i Romà, Miquel
Loverdos, Agamenón
Llina, Gabriel
Luna Pérez, Miquel de

Llibre, Lluis
Lligadas i Vilasau, Josep M.'
Llimona, Josep
Llobet, Adela
Llompart, Joan

Llongueras, Joan
Llopart, Josep
Llopart, Vda. de
Llorens, Ricard
Llort i Forcada, Miquel
Lluc i Arbós, Antoni

Macaya i Sanmartl, Alfons
Madirolas, Santiago
Maier, Heribert
Malvehy, August
Malvehy, Josep
Manen, Carles
Mañé, Francesc
Marcer i Torrella, Melcior
Marés, J. Pere
Marés, Pere
Marfà, Josep
Margenat, j^rístides
Marin i Espinosa, B.
Marin i Llovet, Valentí
Maristany, Francesc
Marquesa de Vilanovai Geltrú
Marquet, Manuel
Marquet i Moreu, Antoni
Marsal, Salvador
Marshall, Franck
Mart! i Beya, Miquel
Marti i Butsems, Carles
Marti i Cabré, Manuel
Marti i Calvell, Jaume
Marti i Gispert, Lluis
Martí i Martí, J.
Martí i Olivares, Lluis
Martí i Padró, Francesc
Martí i Solà, Ramon
Martí i Vázquez, Rafel
Martínez, Joan
Martínez i Gras, Ramon
Martínez i Marquès, Josep M.*
Martinez i Marquès, Ricard
Martínez i Reniu, Antoni
Martir.o i Ariza, Marceli
Martorell, iManuel
Mas, Ramon



Mas i Bovè, Artur
Mas i Bovè^ Francesc
Mas i Calmet, Artur
Mas i Llussk, Emili'
Masaveu, Rafel
Masó, Josep M.*
Masó, Narcis
Masoliver i Arenas, Ignasi
Masoliver i Arenas, Jordi
Masoliver i Ibarra, Salvi
Massip, Josep A.
Massó, Josep M."
Massó i Martínez, Manuel
Massó i Ventós, Josep
Massot, Josep
Mata, Josep M.'
Matas i Ramis, Enric
Matas, Josep
Matheu i Fornells, Francesc
Mayner, Antoni
Mayoral, Diego
Medem, Otto
Medina, Indaleci
Meifrcn, Ricard
Mcisser, Benet
Mercadé, Jaume
Mercader i Marina, Joan
Mercader i Ortega, Narcis
Metzger, Edmond
Metzger, Josep
Meyer, Segimon
Meyerhoff, Ernest
Middelmann, Albert
Millet i Maristany, Joan
Miquel, Joaquim de
Miquel i Almirall, Jordi de
Miquel i Pascual, Alfons
Mir, Josep M.'
Mir i Amorós, Pere
Mir i Pujol, Joan
Mir i Rovira, Ignasi
Mirambell i Ferran, Jaume
Mirambell i Ferran, Joan
Miró, Gabriel
Miró, Ramon
Miró i Sans, Domingo

Modolell, Lluis G.
Moles i Marquina, Joan
Moliné, Manuel
Moliné i Brasés, Ernest
Móller, Ricard
Mompou, Frederic
Moncanut, Alfons
Monegal, Ramon
Monés i Vives, Eusebi
Monroig, Pau
Montaner i Rich, S.
Monteys, Eduard
Monteys, Santiago
Montobbio, Jaume
Montobbio, Joan Bta.
Montobbio, Ignasi
Montobbio, Marian M.
Montobbio, Xavier
Montobbio i Hospital, Manuel
Montoriol, Josep
Mora, Artur
Mora i Barra, Cassimir
Mora de Bastos, Consol
Mora i Gosch, Enric
Moragas, Jeroni de
Moragas, Josep de
Moragas, Vicens de
Morales, Juli
Morató I Scnesteva, Rafel
More, Francesc
Morel, Joaquim
Morell, Enric i

Morera, Enric
Morros, Angel
Mourà, Agostinho
Müller, Walter
Mulleras, Ramon
Muntadas, Mercè
Muiloz Bernabeu, Rafel

Nadal i Moron, Artur
Nandon, Josep
Navarro i Blanco, Robert
Nebot i Roig, Enrfc
Negre, Higini

Negre i Balet, R.
Nicolau d'Olwer, Lluis.
Noèlle, Lluis
Nogués i Caiz, Juli
Noila, Josep v
Nonell, Joan

Oliva de Vilanova
Olivella i Soler, Joan
Oriol, Eisa
Orpi, Ramon
Ortis, Joan A.

Pena, Joaquim
Pala i Ferrer, Francesc
Palau, Isabel Vda. Marfà,
Palau i Duran, Lluis
Palou i Cabot, Ildefons
Pàmies i Xercavins, Jaume
Papiol, Eugeni
Par, Antoni
Par, Joan
Parramon, Ramon
Pascual, Ignasi
Pascual, Vda. de
Pasqualis, Gino
Pastells, Joaquim
Pedrals, Artur
Pedret, Carles
Pella i Tort, Ramon
Pellicer, Estanislao
Peñarroja, Vicens
Perales, Jaume
Pérez, Jesús
Pérez, Manuel
Pericas, Francesc
Pericot, Joan
Permanyer, Josep M.'
Perpiñá, Roman
Petit i Sanromà, Josep
Phillips, Jordi
Pi i Suñer, August
Picabia, Francesca de A. de
Pich, Felip
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Pich, Miquel
Pidelaserra, Antoni P.
Pijoan, Baltasar
Pirretas, Lluis
Pla, Manuel
Plaja, August
Plaja i Tubert, Josep
Plana, Alexandre
Planas, Evald
Planas, iulià
Planas, M. A.
Planas i Calvet, Ramon
Planas i Trias, Alfons
Pobla, Maria de Loreto
Poch, Emili
Polit i Trabal, Jaume
Polit i Trabal, Joan
Pomar, Enric
Pons, Josep
Pons i Domenech, Joan
Pons i Roca, Antoni
Pons i Pla, Francesc
Pons i Caballer, Roser
Portusach i Biscarria, Josep M."
Pratmarsó, Josep
Prats, Joan
Presas i Suarez, Francesc
Puig, Eusebi M. de
Puig, Isidre
Puig, Josep M.'
Puig, Ramir
Puig i Amat, Miquel
Puig de la Bellacasa, Ramon
Puig i Cañameras, Antoni P.
Puig-Gairalt, Antoni
Puig i Marcó, Ramon
Puig i Martí, S.
Puig i Palau, Eduard
Puig i Palau, Jordi
Puig i Sais, Ermengol
Puig i Saladrigas, Ernest
Puig i Sureda, Joan
Puig i Vila, Joan
Puig, Vda. de Caralt, Angels
Pujadas, Josep M."
Pujal, Carles

Pujol, Francesc
Pujol, Joan ,

Pujol, Joaquim
Pujol, Pau
Pujol i Aldomà, Felip
Pujol i Marcè, Josep

Quer, Sebastià
Quera i Fons, Antoni
Quingles i Tous, Pere

Raich, Miquel
Raich i Guitart, Gabriel
Ramon, Celestí
Raspall, Martí
Raventós, Manueí
Reder, Heribert
Regas, Joaquim
Renart, Joaquim
Reventós, Jacinte
Reventósi Farrarons, Ramon
Reynals i Mallol, Estanislao
Reynoso, P. Josep de
Ribalta, Antònia Cuxart, Vda. de
Ribas, Antoni
Ribas, Josep
Ribas, Josep M.*
Ribas i Asencio, Antoni
Ribó, Vda. de Comas, Josepa
Ribot, Santiago
Riera, Antoni
Riera, Fidel
Riera i Cercòs, Antoni
Riera i Clariana, Josep
Riera i Córdoba, Alexandre
Riera i Maynegre, Josep
Riera i Vilaret, Antoni
Rigol, Artur
Rigol i Casanovas, Josep
Rivière, Francisco
Rivière, Francisco Lluis
Robert, B.
Roca, Antoni
Rocamora, Manuel

Rocha, Alfred
Rodés, Manuel
Rodon, Francesc
Rodon i Blasa, Eduard .

Rodon i Pesant, Enric
Rodriguez, Francesc |

Rogent, Josep
Rogent i Massó, Elies
Rogent i Pedrosa, Josep
Romeu i Balet, Eudald
Ros, Josep
Ros i Casals, Joan
Ros, Vda. Malats, Mercè
Rosa, Andreu
Rosa, Eduard
Rosales, Josep . "
Roses, Vda. de
Rosich, Joan
Roura i Peypoch, Jeroni
Roura, Enric
Rovira, Ramon
Rovira i Barbany, Josep
Rovira i Fàbregas, Ramon
Rovira i Quadreny, Ferran
Roviralta, Josep M.*
Rovirosa, Emili
Rubió i Ballver, Joan
Rubió i Tudurl, Marian
Rubió i Tudurl, Santiago
Ruggeberg, Frederic
Ruiz i Garcia, Manuel
Ruiz i Pérez de la Riba, Ernest
Ruprecht, Frederic

Sabas, Montserrat de
Sabater, Cebrià M.
Sabidó, Vda. Palau, Càndida
Sadurní, Lluis
Sagnier, Leopold
Sagué i Marés, Ricard
Sala, Aurèlia
Saladrigas i Freixa, Manuel
Saldaña, Pere ■

Salom, Oriol
Samsó, Francesc
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Sanaüja i Dasca, Francesc
Sánchez i Diezma, Jesus
Sandiumenge i Puig, Josep
Sangenís i Triadó, Joan
Sanjuan i Banús, Josep
Sanpere, Antoni
Sanpere, Claudi
Sans i Marcet, Lluis
Sanianiaria, Albert
Saniasusana, Frederic
Sarasa i Cosp, Josep
Sarrias, Crisiofol
Saulnier, Simone
Saus, Joan
Sayé, Liuis
Sayrols, Francesc
Schwings, Fmita
Seguí, Joaquim
Sellés, Joan
Sellés i Baró, Salvador
Sendra i Casals, Andreu
Sendra i Espinosa, Lluis
Sendra i Soteras, Pere
Sensat, Pere
Serra, Jaume
Serra, Maria Lluïsa
Serra, Pere
Serra, Vicens
Serra i Gurt, Rogeli
Serra i Riera, Josep M.*
Serrat, Francesc
Serrat, Josep
Serrat, Lluis
Serrat i Izquierdo, Josep
Sert, Carme
Silveiro, Rafel
Simal i Vidal, Joan
Simon Ramo, A.
Sintes, Josep
Sivilla, Enric
Sobrerroca i Llop, Joan
Solanas i Jordà, B.
Solanes, Mercè M., Vda. de
Solanic, Rafel
Soldevila, Adolf
Soldevila, Andreu

Soldevila, Carles
Soldevila i Casas, Josep
Soler, Josep
Soler, Pau
Soler, Robert
Soler, Salvador
Soler i Fures, Joaquim
Soler i Oller, Manuel
Soler i Terol, Marian
Sorarrain, Enric de
Sorribas, Blai
Subirana, Emilia, Vda. de
Sunyer, Joan
Sunyer, Ramon
Suñol, Vda. de
Suqué, Artur
Suriol i Torra, Josep
Susi, Josep

Tanganelli, Rafel
Tapis, Maria
Tarragó, Ferran
Tarrés i Piera, J. M.
Tarruella, Josep
Tayà, Ricard
Termens i Mauri, Ramon
Terrades, Esteve
Terrés, Josep M.*
Tey i Boada, Lluis
Thió, Josep M."
Thió i Rodés, Manuel
Tintoré, Carles
Tintorer, Estanislao
Tintorer, Jordi M.
Tomas, Domenech
Tomas, Enric
Tomas i Farell, Ramon
Tomasino, Joaquim
Tornel, Llorenç G.
Torras, César A.
Torras, Oscar
Torras i Clapés, Carme
Torras i Domenech, Salvador
Torrella, Antoni
Torrens, Antoni

Torroja, Antoni
Trabal, Josep M.'
Trias, Joan B.
Trias de Bes, Lluis
Trinxeria, Anton
Trullol i Mas, Josep M.*
Turull i Ventosa, Alfons
Turull i Ventosa, Xavier
Tusquets i Marcet, Joan

Ubach, Antoni
Ubinyana, Dionís
Ubiñana, Jaume

Valentí, Manuel
Valentí i Montague, Dolors
Valon, Josep M.*
Vallés i Moragas, Marian
Vailet, Lluis G.
Vall·llobera, Josep M.'
Vallmitjana, Hermen.
Valls i Arnó, Antoni
Valls i Jordana, Josep
Valls i Martí, Manuel
Valls i Taberner, Maria
Valls i Ventosa, Lluis
Veiret, Carles
Vergés d'Avilés, R.
Vernis, Pere
Via, Francesca
Vidal i Batet, Salvador
Vidal i Casacuberta, Ignasi
Vidal i Gili, Josep
Vidal i Guardiola, Miquel
Vidal i Quadras, Ferran
Vidal i Quadras, Lluis
Vidal Quadras i Villavecchia,

Manuel
Vidal i Riba, Eduard
Vidal, Vda. Babra, Montserrat
Vila, Cassimir

' Vilà Germans
Vilà i Blanco, Joan
Vilanova i Bruch, Antoni



Oliva de Vilinove, impruior • Bereelona

Vilanova i Camps, Francesc
Vilaseca i Bas, Josep
Vilella, Gaietà
Vilumara, Francisco
Villar i Arnaus, Manuel
Villavecchia, Jaume
Villavecchia, Joaquim
Villavecchia i Ricart, Carles

Vintró, Josep
Viñas, Josep
Viñas, Josep Maria
Viñas i Muxl, Jacinte
Viñemata, August
Visa, Pere
Viscarri i Costa, Josep
Vives, Ricard

Wenberg, Joan Gustau

Xicoy, Francesc de P.
Xicoy, Josep

Zaragoza i Pagès, Joan
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3*4« EI secretari; Manuel Clausel·ls.

En comptades ocasions se'ns manifesta la capacitat de donació i entu¬

siasme d'un home en la realització d'una obra col·lectiva. Considerem que

aquesta és la clau i l'èxit en el ftmcionament de Música "da Camera"; com£
tar amb la intel·ligència i la sensibilitat d'un home: Manuel Clausells i

Vilasaló.

Des dels primers moments l'Associació gaudí de la col·laboració d'un

bon nombre de socis. Molts d'ells, a través dels càrrecs de la junta llui¬
taren pel bon funcionament de l'entitat. En justícia, però, cal reconèixer
l'aportació decisiva i determinat del treball de Manuel Clausells.

Abans d'endinsar-nos en l'anàlisi de la seva actuació a Música "da

Camera", ens agradaria considerar l'extraordinària categoria de la persona¬

litat i vida d'aquest home. En delinear els trets de la seva biografia, cal
advertir que, malgrat el nostre interès per a conèixer qui era aquest home,
disposem únicament del testimoni i l'entranyable record dels amics i dels

fills, encara petits en morir el pare.

Hem llegit cimb avidesa tota mena de documentació, escrits, crítiques
de concerts... Ens adonem, però, que malgrat la trascendència de la seva

gestió, el seu treball fou sempre callat, serè i lluny de tot afaity de per

sonalisraes. Si bé reconeixem que és ell qui escriu, qui organitza, qui
col·labora... només en comptades ocasions veiem aparèixer el seu nom.

Clausells era conegut i estimat en els cercles i estaments culturals

del país, on en diverses ocasions representà Música "da Camera" en qualitat
de secretari general. Malgrat tot, es constata que aquesta fou sempre una

presència en segon terme, quasi "música callada".

Manuel Clausells i Vilasaló neix a Barcelona el 9 de maig del 1889.
El seu pare, cerer, mor al cap de pocs anys i Manuel ràpidament es fa càrrec
de la família. Beu jove entra com aprenent a "can Mateu dels ferros" i ac¬

cedeix, després d'im intens treball, al càrrec d'apoderat de l'empresa.
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V

Compaginant el treball diari de matí i tarda, Manuel Clausells, bé

que sense posseir cap mena de formacié musical i artística, s'introdueix

a poc a poc en l'àmbit cultural de la Barcelona d'aquells anys.

Na Montserrat Samsd, filla del Doctor Sams6 de la veïna població de

Gràcia, esdevé la seva muller; Montserrat, Núria, Rosa i Manuel en seran els

fills.

L'any 1916 plenament integrat en l'activitat musical de la ciutat,
Clausells figura en el nucli de socis fundadors de l'Associació d'Amics de

la Música, entitat que sorgeix amb la voluntat de potenciar el jove Quartet

Renaixement, format per E. Toldrà, J, Recasens, Ll. Sánchez i A. Planas, i

promoure la música de cambra i les manifestacions de caràcter íntim.

"Davant la incertesa que el quartet pogués tenir assegurada la seva pervi-

vència sense sortir del país, va ésser creada a primers de gener de 1916,
l'A. A. de la M. que en realitat començà essent com una mena de Patronat

que havia de permetre al quartet de donar dos concerts mensuals durant la

temporada".( 69).

Com a membre de Música "da Camera", sorprenentment el seu nom no apa¬

reix mai en les llistes de socis que periòdicament l'entitat elaborava.

Contràriament en el càrrec de secretari general de l'Associació ens consta

oficialment per primera vegada en la relació de la junta directiva del curs

1917-1918, que presidí Jeroni de Moragas. Des d'aquesta data Clausells té

cura ininterrompudament fins l'an>' 1936 de tota l'organització.

La seva participació en la gestió dels concerts de l'Associació és pe¬

rò possibleBient anterior. Aquest fet ens és revelat en les pàgines biblio¬

gràfiques que Enric Casals dedicà al seu germà Pau, "visitaren (August Pi

i Sunyer, Josep Rabentós i Manuel Clausells) el meu germà per explicar-li la

situació financera d'aquella associació i la impossibilitat de continuar la

seva missió si no es produïa un miracle; i l'únic miracle que ells creien

possible era que Pau Casals toqués un concert per a ells (feia anys que no



havia tocat a Barcelona). EI meu germà, després de pensar-ho i considerar

la pèrdua que per Barcelona representaria la inexistència d'aquella entitat,
accedí al prec d'aquells benemèrits ciutadans, que no sabien com regraciar-lo"

(70), El concert se celebrà amb un gran èxit el 19 de novembre de 19l6j el

programa incloïa obres de Haydn, Bach i Schinnann,

La personalitat humanística de Clausells sent també un gran interès

per les manifestacions literàries, pictòriques, escultòriques, teatrals...

que li són contemporànies. La semblança literària que Alexandre Galí en la

seva "Història de les Institucions Catalanes" feia de Francesc Galí ens ho

fa evident. En una feliç coincidència, veiem que les seves paraules descriuen

l'inici d'ambdós personatges" (...) la seva formació: havia d'ésser precària,
gairebé autodidacta, però en canvi va ésser singularment intensa la seva for¬

mació espiritual 0 generéil des del punt de vista de la sensibilitat, de la
cultura i del gust" (71)•

Plenament integrat en 1'entorn urbà, Clausells passeja la seva sensi¬

bilitat, el seu gust, pels carrers de la seva ciutat.

La llibreria Catalonia és sovint pimt d'arribada d'aquests seus itine¬

raris. Allà Manuel Clausells, àvid lector, es mou a la descoberta de títols

i noves publicacions. L'Ateneu, els Quatre Gats i la Unió Musical Espanyola

(antiga casa Dotesio) són altres fites d'aquest itinerari. En l'esmentada

Unió Musical troba els seus principals amics.

La Sala Parés és també centre obligat de visita, especialment a partir

del juliol del 1925 que esdevé un dels establiments Maragall. D'ara enda¬

vant la Sala acull amb entusiasme i esperit renovador les diferents propos¬

tes que l'art ofereix a la ciutat.

Detinguem-nos, ara, en l'enumeració de les activitats que Clausells

portà a terme individualment o col·laborant amb les diferents institucions

catalanes. Atès que les gestions que vinculen Clausells a l'Associació de

Música "da Camera" tindran un tractament a part, ara iniciem el nostre re-



corregut per la Sala Parés.

L'establiment iniciava una nova etapa "amb el desig d'unir tradició
amb l'avui, però cercant en aquest avui el seu caràcter renovador" (72).
El més important fou "la gran amplitud d'horitzons que la sala abastà i

1'atractiu que per al públic representaven les exposicions, subhastes, con¬

ferències, concerts i altres actes" (73). La Sala desitjava, doncs, conver¬
tir -se en un centre cultural on tinguessin cabuda totes les manifestacions

artístiques del moment,

Manuel Clausells combrega plenament amb aquest ideari i, per tant,
col·labora assíduament en els actes que s'hi organitzen.

La Sala, músicalment parlant, no podia gaudir d'una personalitat més

excel·lent, segons JoanjMaragall. Ell era la persona amb més entusiasme

per la música.que havia conegut. Entusiasme que tot sovint esdevenia passió

per a aconseguir tot allò que havia ideat. Cal reconèixer que, mogut per

aquest esperit, el seu treball tenia sempre una gran efectivitat. Tant és

així, que ben aviat i quasi del no res "es convertí en el pern al voltant
del qual girava en bona part la vida musical de Barcelona" (74).

D'entre els actes organitzats a la Sala Parés recordem l'homenatge a

Manuel de Falla pel novembre de 1926. El mestre gadità hi anuncià el seu

projecte de compondre una obra dedicada als seus amics catalans, sobre un

text de Jacint Verdaguer. "L'Atlàntida", l'obsequi, malgrat el desig de

Falla, restaria inacabada.

Un altre acte important fou el del 14 de maig de 1926 en el qual el

pianista Ricard Vines, un dels principals intèrprets de la música contempo¬

rània, presentà el programa "Cinc quarts de Música Moderna" i estrenà una

de les "Cançons i danses" de Frederic Mompou.

L'any 1927, centenari de la mort de Ludwig van Beethoven, diferents
actes culturals se celebraren a la novella Barcelona Filharmònica. Atenta a

l'efemèride, la Sala Parés acollí el cicle complet de les sonates per a
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violí i piano del compositor alemany, interpretades per Blanca Selva i

Joan Massià. Com ja hem dit, gràcies al testimoni de Joan Maragall, la Sala
Parés va rebre en 1'organització de tots aquests actes la col·laboració i

el consell de Clausells,

Manuel Clausells era qui a Barcelona havia contactât amb més gran nom¬

bre de compositors i intèrprets, tant del país com de l'estranger. Comptant
amb ells, havia confegit al voltant d'uns cinc-cents programes que incloïen
música de tota mena, fins i tot un cèlebre espectacle titulat: "Música blan

ca, música negra, música, música" (75)*

V El programa de mà era un altre de les sorpreses que, en ocasió de cada

concert, Clausells preparava amb molta cura. Gràcies a l'iiiç>ressor Oliva de

Vilanova i a l'artista col·laborador, l'espectacle ja s'iniciava al moment

de rebre el programa. De fet tots els seus actes participaven d'un mateix

I segell. Un segell sense nom ni cognom aparents, però amb un signe de quali-
I tat i distinció.
I
'

Q Infatigable i emprenedor per naturalesa, Clausells cap els anys vint
<3 inicia amb el seu amic Fr£incesc Martí i Marfà una etapa d'estreta col.labo-

conegueren essent^" Martí administrador al Palau. Més tard aquest

^J fou nomenat encarregat de la sucursal a Barcelona de la Unió Musical Espanyo
¡ \

la.

Els concerts Clausells-Í-Iartí, segons ens explica Manuel Capdevila,
"tenien sempre un segell característic de selecció i d'atracció a la vegada

que els feia interessants i... molt concorreguts. En deien "Concerts Blaus"

i se celebraven al Palau de la Música Catalana en dimenge a la tarda. En

el període 1926-27 havien organitzat una sèrie titulada "Els poetes i els

músics"..." (76). Dins aquest cicle, les cinc primeres sessions foren de¬

dicades a Tomàs Garcés, Josep Mi de Sagarra, Josep Carner, Apel·les Mestres

i Joan Maragall. Els texts eren musicats entre altres per: Toldrà, Morera,

Mompou, Blancafort, Gerhard, Pujol, Samper, Lamote i Vives, Totes elles

comptaren amb la col·laboració de les grans figures del moment: C. Badia,
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I

A. Gual, V. de Gibert, K. Plantada, E. Toldrà, E. Vendrell i, en la darrc

ra, 1'actuació especial de l'Orfeó Català dirigit pel mestre Millet.

En cap moment el vincle entre músics i poetes no havia estat tan es¬

tret. La importància del cicle va motivar-ne la projecció d'un altre dedi¬

cat a "Les nostres cançons", que fou iniciat pel gran tenor Emili Vendrell.

Ja anteriorment hem esmentar els actes celebrats per "Concerts Blaus".

Ens adonem d'immediat de la importància del projecte que, sota l'anagrama
d'vina "vela lliscant damunt les ones i una gavina, amb les grans ales este¬

ses" (77)» aplegà un conjunt d'actes i sessions transcendentals per a la
cultura catalana. Seria molt llarga l'enumeració de tots ells aquí, per ai¬
xò hem deixat per a posteriors estudis la seva catalogació. Heus ací el seu

ideari aparegut a "La Veu de Catalunya" (78) amb motiu de la seva presenta¬

ció pública;

"Concerts Blaus venen a fer música, sigui com sigui i de la manera que

sigui. La qè'stió és fer·me. "Concerts Blaus" volen ajudar a fer més intensa

la vida musical de Catalunya, Barcelona i tot, i es proposen organitzar con¬

certs petits, grans i mitjans atot arreu on sigui possible i on sembli per

endavant que no han d'ésser un fracàs. Que faran els "Concerts Blaus"? De

moment el concert d'avui per poc que es pugui un concert cada mes en aques¬

ta Sala Parés que trobem d'un ambient molt propici. Hi vindran grans artis¬

tes nacionals i estrangers... Volem reservar unes quantes sessions a la mú¬

sica de darrera hora, amb totes les seves gosadies, estranyeses, troballes,
encerts i caigudes. Aquestes sessions especials seran purament extremistes

i 0 molt antic o molt modern. Hi ha també en preparació xma sèrie de grans

concerts que començarà el nostre immens violinista Francesc Costa al Palau

de la Música Catalana. Després Jascha Hcifetz, colós violinista que va dei¬
xar blaus als socis de M. da C., Tito Schipa, Maria Barrientes i altres es¬

tels la magnitud dels quals passaran per les nostres audicions".

Volem centrar ara la nostra atenció en un altre acte important i que

fou la conseqüència directa de la sessió dedicada a Josep Carner, el 23



de gener de 1927. Deixem, però, que vin testimoni d'excepció, Manuel Capde¬

vila, ens ho expliqui: "En algun moment en què, amb motiu de l'al .ludida

sessió, es trobaven junts Carner, Toldrà, Clausells i Martí, el poeta expli
cà que tenia pensat un llibret de teatre que li semblava que aniria bé per

fer-ne òpera còmica. Clausells i Martí es comprometeren a muntar-ne pel seu

compte la representació, si Carner es decidia a escriure'l i Toldrà a musi¬

car-lo, Toldrà es comprometé també a compondre'n la música, si Carner l'es¬

crivia. I Carner digué que l'escriuria" (79).

La vetllada tan esperada se celebrà el i gener de 1927 enmig de
l'élite cultural de tota la ciutat. Els elogis quant al text, la música i

l'escenografia (a càrrec de Xavier Nogués) foren generals i la capacitat i

la qualitat de la gestió i coordinació de Manuel Clausells i Francesc Martí

fou de nou confirmada.

Com hem apuntat en diverses ocasions, els projectes eren constants. Se

gons testimoni de les filles de Francesc Martí, Francina i Carme, Manuel

Clausells i llur péire havien ideat fins i tot la possibilitat de construir

un teatre de comèdia, on segurament molts més de llurs projectes haurien es

devingut realitat. Si bé no pogueren dur a terme el projecte, el tema fou

estudiat a fons i tots dos procuraren recopilar una completíssima informa¬

ció respecte d'aquest tema.

L'any 1931 recordem de nou Clausells en la gestió d'un nou espectacle:

el "Poema de Nadal" recitat pel seu mateix autor Josep M^ de Sagarra, al Pa¬

lau de la Música Catalana, La vetllada, eminentment artística, reuní al vol¬

tant de la paraula de Sagarra i l'escenografia d'Obiols un públic entusias¬

ta per gaudir d'un acte entranyable.

Sens dubte en la vida de Manuel Clausells l'Associació de Música "da

Camera" és l'obra cabdal. Tant és així, que la seva vida fou la vida de

l'Associació i la seva inesperada mort fou la mort de l'Associació, Niíígú,
ni tan sols després de la guerra, no instà la continuïtat de l'entitat.



Gràcies a Clausells, Música "da Camera", un cop consolidada, des de
l'anj' 1916 va anar configurant les seves directrius. Manuel Clausells n'era

el principal responsable; ell era qui s'ocupava d'elaborar quasi tots els

projectes, des del seu estat embrionari fins a la definitiva presentació.
Constants eren les seves visites a l'impressor per a atendre al màvim

a la imatge del nou espectacle. Després, el diàleg i la col.laboració entre

amics músics i companys de Música "da Camera" ajudaven a perfilar la progra

mació.

En aquest sentit, gràcies a Rosa Clausells, hem tingut accés a la cor¬

dial i interessant correspondència entre Eduard Toldrà i Manuel Clausells.

Aquesta és un testimoni excel·lent de la gestió viva i espontània en la ment

de Clausells de molts concerts, així com de la vinguda de grans personali¬

tats musicals de l'època»

Si bé el treball l'absorbeix completament, sempre té un petit racó

per a idear quelcom de nou que pugui interessar el públic. La feina li és

vida, perquè mai no esdevé un pur anar fent. Es una inquietud profunda que

no li permet reposar ni aturar-se en cap moment; l'instint, la necessitat

d'indagar nous camins hi és sempre present.

Músics, poetes, pintors, escidtors... troben en Manuel Clausells el

trampolí i l'impuls de molts de llurs projectes. Es un fidel amic i company

en els moments d'incertesa. Encoratja tots en el camí de la creació artísti

ca, malgrat que la resposta sigui indiferent i tal vegada agressiva per part

de certs sectors del públic.

No resta enlluernat pels grans intèrprets internacionals que visiten
l'Associació de Música "da Camera" i, per tant, convida i fa participar amb

assiduïtat els de casa: R. Gerhard, F. Costa, C. Badia... i, especialment,
E. Toldrà. Sovint amb la seva esposa Montserrat assistiran a les actuacions

del seu amic Toldrà a la Granja Royal, pensant que ha d'aconseguir per a

ell im medi més adient de treball.



La situació econòmica i social del país havia estat trasbalsada per la
revolta armada del 193Ó. Un clima incert d'enveges i rivalitats laborals i

polítiques entrava de ple en l'ordre del dia. Francesc Costa, el gran violi

nista, havia advertit Manuel Clausells del malestar existent a Barcelona i

dels greus perills que la ciutat implicava. Els detalls d'aquesta conversa

ens són desconeguts. Sabem, però, que Clausells, malgrat ésser l'apoderat
de "Can Mateu dels ferros", no va considerar necessari de prendre cap mesura

Costa no anava desencaminat. El vuit d'octubre de l'any 1936, davant
la sorpresa, la indignació i el terror general, Manuel Clausells, mentre

s'adreçava a la feina, fou assassinat. Tots quedaren aclaparats per la terri

ble notícia, especialment la seva esposa Montserrat.

Segons Carles Gerhard; "Sembla que la gota que féu desbordéU" el vas fou

aleshores l'assassinat vil i estúpid comès aquells dies a Barcelona en la

persona d'en Clausells, xicot excel.lent, de grans qualitats, secretari i

ànima de l'Associació de Música de cambra, gran amic d'en Gassol i del meu

germà, que exercia el càrrec de gerent o apoderat de la Casa Mateu, la dels

ferros, i fou eliminat per .estúpides qüestions de rivalitat sindical. Amb

motiu d'aquest fet abominable, sembla que en Gassol increpà violentíssima-

ment en el si del govem els representants de la CNT i els tractà d'assas¬

sins i de lladres, després de la qual cosa li fou indicat que veiés de po¬

sar -se ell mateix en seguretat si no volia exposar-se al seu torn a ésser

eliminat" (80).

Ja cadàver, el cos de Manuel Clausells fou traslladat a l'Hospital Clí

nic. Malgrat l'estat de terror que patia la ciutat, molts amics de Clausells

foren presents a l'acte emocionat d'acomiadament.

Fent costat al dol familiar, l'Associació de Música "da Camera", en¬

capçalada pel seu president August Pi i Sunyer, assistí a la cerimònia.
Molts dels homes de Música "da Camera" sabien que amb Manuel Clausells s'en

terrava no sols el cos de l'home, sinó moltes il.lusions, moltes inquietuds.,

i en definitiva un nou esperit.
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Aquell moment "La Publicitat" fou l'únic diari que recordà la persona¬

litat i la transcendència cultural de l'obra de Manuel Clausells: "Ahir va

ésser enterrat M. Clausells, Al seu enterrament hi assistiren les personali

tat més rellevants del món intel·lectual, M, Clausells ostentà el càrrec de

secretari general de Música "da Camera" durant molts anys. Hom pot dir que

ell va ésser l'animador d'aquesta important entitat musical, Clausells havia

dut a Barcelona les primeres figures artístiques. Tots els concertistes del

món un dia o altre havien estat citats per ell. El prestigi de què gaudia

Barcelona d'ésser un dels llocs d'Europa més filharmònics era degut en gran

part a aquest animador infatigable. Durant la dictadura de Primo de Rivera

Clausells organitzà diverses sessions poètiques al Palau i altres que desa¬

gradaren extraordinàriament el dictadoi" (8l),

Posteriorment les memòries d'Eduard Toldrà (82), de C, Badia (83), de
V, Gassol (84) i d'altres ens recuperen de nou la seva personalitat.

Tots coincideixen en afirmar que M, Clausells fou ans que tot un ex¬

traordinari fautor i organitzador de la nostra cultura, tasca àrdua i difícil.

En cloure aquestes línies, voldria recollir encara el testimoni dels

amics.

No creiem pas saber transmetre 1'entusiasme i l'admiració que desvetlla
va en tots ells l'interrogant "qui era Manuel Clausells?",

Tots han coincidit a remarcar la sensibilitat extraordinària, el goig

i la il·lusió que Clausells creava al seu voltant. La seva presència, les

seves atencions acompanyaven sempre els amics. Per a tots, petits i grans,

sentia un especial amor i respecte.

Testimoni excepcional n'és l'àlbum de firmes i records de la filla

gran de Francesc Martí, Aquest es gairebé una petita història dels princi¬

pals protagonistes que desfilaren per l'Associació de Música "da Camera",

Pintors, escriptors i músics nacionals i estrangers, gràcies a l'afany de

M, Clausells, són presents en les planes d'aquest atractiu i desconegut



-81-

tresor de la petita Martí.

En finalitzar aquest capítol resta advertir que la nostra atenció més

que enumerar uns projectes, unes activitats era transmetre una impresió per

sonal. Si bé hem partit dels fets, de la realitat, hem intentat recrear aquell
món fascinant,,. el que fou el món de Manuel Clausells,



La programació de I'Associacid de MQsica "da Camera".

4.1• Catàleg dels concerts de I'Associacid de Música "da Cafflera" i Audicions

Intimes»

En arribar al present capítol, considerem indispensable d'assenyalar

que per a nosaltres el catàleg dels concerts celebrats per M. da C. 6s el

punt principal del nostre estudi»

Transcriurem ací la relacid dels concerts que configuraren els XXIII

anys de programacid de M» da C» (SS). Tot i que no és res més que tma sim¬

ple enumeracid, esdevé el fil conductor del treball al voltant del qual

hem articulat tot el nostre discurs»

En diverses ocasions M» da C» féu resums parcials de la seva activitat»

Mai, però, donada la seva inesperada interrupcid, no arribà a confeccionar

un índex general de les activitats dutes a terme entre els anys 1913 i 1936»

El tema, però, ja s'havia plantejat en l'Associacid» En l'acta de la

Junta Directiva del 4 d'octubre de 1918 hom proposava que cada cinc anys

es publiqués un resuti ordenat dels concerts celebrats durant aquest temps»

Si bé l'acord va ser aprovat per unanimitat, coneixem que en una sola oca¬

sió (anys 1913-1918) va ser portat a terme»

Es tracta d'un índex imprès acuradament pels tallers Dliva de Vilanova

i decorat pels artistes Francesc Galí, Francesc Canyelles i Josep Aragay, en

el qual consten, per ordre alfabètic de compositors, les obres interpretades

i una relacid d'artistes, indicant aquells que per primera vegada ho feien

a Barcelona en un concert patrocinat per la "Camera"»

Posteriorment, d'una forma periòdica, M» da C», tant en inicietr el curs,

com en finalitzar—lo, presentava uns petits resums del que suposaria i havia

estat l'any.

Les dramàtiques circumstàncies de la mort de Manuel Clausells i la pos¬

terior Guerra Civil no van permetre que documentacid diversa i una part
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de I'Arxxu de I'Associacid arribessin fins a l'actualitat.

D'immediat l'esposa de Clausells, Montserrat, canvià de residència, al¬
hora seu de la secretaria de tó, da C. i s'instal·là a Gràcia prop dels seus

familiars. En l'improvisat trasllat, evidentment sols la docunentacid indis¬

pensable l'acompanyà. De la sort dels altres papers i docunents no en sabem

res; suposem que o bd es troba en mans particulars o bd va desaparèixer.

Fruit del treball de molts anys, l'Arxiu Clausells aplegava, ben segur,

una gran quantitat de material sobre l'activitat musical tant a Barcelona i

a Catalunya com a la r«sta del mdn. Com hem dit en el capítol dedicat a la

seva figura, Clausells va ser la persona que havia establert rods contactes

amb intèrprets i compositors nacionals i estrangers. El seu interès per la

música l'havia conduït a seguir atentament el panorama internacional i aple¬

gar el màxim possible d'informacid sobre les diferents temporades musicals

que anualment se celebraven arreu.

Així cada any, en arribar l'estiu, com explica en ma carta a l'amic

Eduard Toldrà (l4.VIII.1933), una tasca urgent s'imposava abans d'iniciar

el merescut descans. "Durant l'hivern han anat entrant a casa, dia per dia,

hora per hora, una sèrie de papers: diaris, revistes, programes, reclames,

llibres, fulles, etc... les quals degudament combinades amb les que sdn a

casa i surten del lloc on estan destinades, es dediquen a omplir taules, ca¬

dires, recons. Com la neu que no deixa relleu on col.locar-se. El començament

de la temporada vol dir encarar—se amb tot aquest paperam, triar-lo, destriar-lo

classificar—lo, desar—lo... o en bona part llençar—lo" (ss).

La col.lecciú més important de programes de M. da C. que hem tingut o-

casid de consultar és la que avui es conserva a la Biblioteca del Palau de

la Música Catalana. Es tracta de programes sobrants de cada sessiú, que van

ser arxivats segons havien estat lliurats per la impronta al Palau. Assenya¬

lem aquest fet perquè, en arribar avui a les nostres mans, aquests programes

N se'ns presenten acompanyats encara d'una interessant i llarga sèrie de fulls

solts (comunicats, avisos, necrològiques, etc.) destinats evidentment a infor
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mar àmpliament als socis de les darreres novetats.

Tanmateix per a nosaltres, disposar d'aquesta informacid ha estat una

forma directa de conèixer amb detall la realitat que envoltava l'entitat.

Tot fent el compte total dels actes que M. da C. celebrà des de l'any

1913 al 1936, veiem que 347 corresponen a concerts (86). D'aquests seixan-

ta-quatre corresponen a la Seccid d'Audicions Intimes, que inaugurà les ac¬

tivitats el novembre del 1930.

Amb caire informatiu i complementari de les activitats artístiques,

l'Associacid organitzà en dues ocasions tna sèrie de conferències, confiades

a les principals personalitats musicals de l'època. El primer cicle se cele¬

brà el curs inaugural (1913-1914) i hi van ser tractats; "La Suite" per Joan

Llongueres, "La Varlacid" per Joan Lamote de Grignon, "La Fuga" per Vicenç MS
de Gibert, "El Lied" per Joaquim Pena, "La Sonata" per Joan Salvat, "El
Quartet" per Francesc Pujol, "La Música Pintoresca" per Frederic Lliurat i

"La Música da Camera" per Lluís Millet.

El segon cicle va ser organitzat l'any 1920. Ens en consten les confe¬

rències de Josep Barberà "El fet estètic musical en ses relacions entre pro¬

ductor i receptor", de Joan Llongueres "La Suite" i la de Joaquim Pena "Les

cançons espirituals de Bach". Donat que l'auditori que hi assistia no era

gaire nombrds sembla que l'entitat decidí de suspendre el cicle.

La mitjana anual de concerts que se celebraven a a M. da C. oscil.la
al voltant de dotze, si bé l'any inaugural programà tan sols nou concerts.
Excepcid fou també el curs 1920-1921, que incorporà un nombre superior de
concerts fins a disset sessions.

M. da C, inaugura oficialment les seves activitats el 14 d'abril de
l'any 1913, Programa habitualment un concert cada mes. Amb l'afluència
d'intèrprets estrangers, aquest costum varia, donat que M. da C. es veu en

la necessitat da respectar els atapeïts calendaris dels artistes.

No hi ha un dia fix de la setmana per a la celebracid dels concerts.
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Creiem novament que, d'acord amb l'intèrpret, aquest era establert sia en¬

tre setmana, sia en dies de festa.

Els concerts se celebraren a 3/4 de 10 del vespre fins l'any 1928 i

a partir del 1929 a les 10. Constaven, com era normal aleshores, de tres

parts i de dues pauses.

La programació anual sembla no seguir cap ordre aparent. Aixf, s'alter

nen concerts de mósica de cambra, concerts simfònics i recitals. Síposem

que d'acord amb els artistes convidats la junta elaborava la programació de

la temporada.

Els recitals a càrrec d'un solista sia vocal sia instrtwental són els

que es van celebrar amb més assiduïtat dins el marc de l'Associació. En to¬

tal n'hem comptat unes 100 sessions. En l'apartat vocal, és M. da C. qui a

partir del recital de Maria Freund imposa aquest costun a Barcelona. "Es

de tard en tard que aquesta mena d'audicions prenen plaça en nostres sa¬

les..." assenyala "La Veu de Catalunya" en la crònica d'aquest concert (87).

Li segueix en nombre d'audicions les sessions dedicades als conjunts

simfònics; en total són 96 concerts, 21 dels quals corresponen a l'Orques¬

tra de l'A. deM. daC., 43a l'Orqœstra Pau Casals (a partir de l'any

1920) i la resta, a d'altres agrupacions simfòniques.

En tercer lloc apareix el grip de música de cambra, en el qual hem reu

nit les sessions a càrrec de trios, quartets, quintets i sextets. En aquest

apartat la presència de grups catalans i estrangers fou paral.lelament im¬

portant.

En quart lloc hi ha un petit grip constituït pels conjunts corals.

Aquests van ser presidits especialment pels concerts que celebrà l'Orfeó

Català i els grups russos, ucralnesis i negres nord-americans, de gran ac¬

tualitat en aquells anys.

"V Finalment i encara dins el context de M. da C., volem recordar l'audi¬

ció de dues òperes de cambra i un recital de dansa..
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E1 catàleg de la seccid d'Audicions Intimes {88} comprèn 6 temporades

amb un total de 6A concerts. Es possible -en vista de les dificultats per a

localitzar el material— que el present catàleg sigui irrcomplet. Els buits

más grans es troben en la sèrie de concerts complementaris (89}.

Anualment la secció progreimava un total de 12 concerts. En realitat,

però, tan sols l'any 1935-36 (darrera temporada} s'acomplí el programa es¬

tablert, A semblança de M, da C,, Audicions Intimes celebrava un concert ca

da mes. Cal exceptuar d'aquesta norma el Cicle de les Sonates de Beethoven

i els recitals d'Alfred Cortot, que es programaren consecutivament. Els re¬

citals d'intruments o veu i els conjunts de cambra van ser l'activitat més

important de la secció.

En cloure aquestes línies, voldríem fer un incís quant a la singular

importància dels programes de mà per a l'elaboració de la història musical

d'aqtfâsts anys.

Per naturalesa la música se'ns presenta puntual, immaterial, etèria,,,

res no aconseguia, fins fa uns anys, de copçai^-la en l'instant del temps.

Aquella audició era doncs única i irrepetible, i per tant el públic i el

programa restaven com exclusius i privilegiats testimonis d'aquella manifes¬

tació.

El temps és pert passat i la memòria d'aquell auditori s'ha diluït. El

programa de mà, en canvi, resta sempre més fidel testimoni d'aquell passat.

Es per aquest motiu que, en emprendre una investigació històrica al voltant

del món musical d'aquest període, esdevé imprescindible la consulta dels

arxius d'institucions i sales de concerts que, protagonistes d'aquell esde¬

venir musical, van ser resguardats amb una particular atenció. Aquests ar¬

xius tot sovint dipòsit de la programació diària de les sales són una font

inapreciable i insustituible per a les nombroses tasques que la historiogra¬

fia musical ha de dur encara a terme. En més d'una ocasió, durant la tempo¬

rada de realització del present treball que assíduament ens ha permès i al

mateix temps obligat a la consulta de més arxius (90}, hem constatat l'oblit



en què avui subsisteixen. Amb preocipacid volem advertir llur fràgil estat

de conservaciú i la incertesa del seu futur. Ells sdn també part del nostre

patrimoni docunental i, per tant, mereixen i necessiten una atencid immedia

ta per a la seva salvaguarda.
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4.2, Anàlisi musical de la programació»

En plantejar el present capítol, com a pas previ se'ns fa indispensable

la ccwiparaciíí entre Música "da Camera" i la seva secciú Audicions Intimes»

Aquest paral·lelisme no manifesta diferències substancials entre ambdues en¬

titats, ja que, patrocinades i programades per una mateixa junta, responen a

un mateix criteri, a uns mateixos objectius»

Els objectius, quant a la programaciú, sdn bàsicament acollir les pro¬

postes de l'avantguarda musical i, en general, portar a terme una veritable

accid en "pro" de la música»

Per a poder respondre a aquest programa i abastar l'ampli ventall de tt«

nifestacions musicals que sorgeixen, M» da C» és conscient i veu clarament

que ha d'adequar i disposar els seus mecanismes de funcionament» Constatem

que la música fins el segle XIX era una manifestacid contemporània a la seva

època» Els compositors escrivien llurs obres per encàrrec de 1'església, del

govern, del municipi, de particulars»»» i en funcid d'un determinat acte ofi

cial, públic, privat»»» eren interpretades tot seguit» A la fi del segle XIX,

la peça musical perd la seva immediatesa i es va incorporant lentament al
marc de l'avantguarda» Aquest "retard" es manifesta, encara más, en la seva

ulterior incorporacid a la regular programacid concertfstica» Aquesta darre¬

ra ás, però, la fita que es proposa M» da C»

L'entitat va demostrar sempre un dinamisme important» Malgrat tot, con¬

siderem que, si aquesta hagués estat regida tan sols per la gestid de compte
des persones (91), llurs propostes haurien anat más lluny, copçant amb más

rigor els continguts renovadors de la música»

Calia moure però abans, el petit i sempre pesant engranatge de la "bu¬

rocràcia" que regia l'entitat» "Jo no n'he parlat a ningú d'aquest projecte

i suposo que d'obstacles en deurien sorgir, ccwi sempre, pezguè hi ha una quan

titat de gent que es lliuren a la delícia de trobar taps i senyals per tot

arreu, mentre ells no sdn capaços de donar un pas endavant" (92)» Aconsegui-



da l'aprovaciú de la junta, restava encara conèixer la resposta definitiva i

sempre imprevisible del públic.

En realitzar 1«anàlisi de la programaciú, ma de les primeres constata¬

cions que hi fem és la varietat d'autors que configuran, especialment en m

primer perfode els concerts. Aquest eclecticisme és m fet evident ja en la

primera audiciú de l'entitat (14.I\/.1913) en la qual s'interpreten, pel se¬

güent ordre, obres de Mozart, Bach, Saint-SaBns, Grieg, Brahms i Boccherini.

Constatem que els intèrprets del concert sdn els membres de l'Orquestra

de l'Associació, dirigida per Josep Rabentds i no pas m grtp o ms solistes

en una "tournée", com podria suposaria. Efectivament fins i tot avuL en dia

aquesta mena de programació respon més aviat a intèrprets que la duen ja ela

borada prèviament. Aixf más que pretendre ma cohesió d'estils i d'obres,

l'intèrpret presenta m programa variat, en el qual pugui demostrar les se¬

ves qualitats tècniques i artistiques.

Considerem que és a partir de M. da C. que el concert es planteja preci¬

sament amb m altre caràcter. La programació es presenta en funció d'm únic

denominador (forma musical, estil, autor), al voltant del qual s'articulen

compositors, obres i intèrprets. En aquest darrer apartat hem d'assenyalar

que sovint la selœciô dels artistes coincideix amb músics del pafs, molts

d'ells socis de l'entitat i, per tant, al mateix temps col.laboradors direc¬

tes, no sols en l'execució, sinó també en la programació. Es, doncs, la Música

amb majúscula la que per primera vegada condiciona i determina l'interès d'un

sector del públic de M. da C. en la celebració d'aquests concerts.

Si bé són sempre relatives i ofereixen diferents lectures, hem cregut

oportú en aquest punt fer ma petita estadística dels compositors més vega¬

des programats en els concerts de la "Camera" i Audicions Intimes. Diem que

són relatives les xifres, puix que, en comptabilitzar el nombre d'obres in¬

terpretades, hi tenen el mateix valor una simfonia, una ària, un concert,

etc. Així, malgrat que SchBnber^ havia estat interpretat en moltes menys oca
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sions que no Beethoven o Schunann, aquesta constatacifl quantitativa no ens

permet de valorar la importància de l'obra del compositor vienès dins el con

junt de la progr-amacid de l'entitat.

Fetes prèviament aquestes consideracions, tenim que l'índex de la pro-

gramacid ens assenyala que en 122 ocasions fou interpretat Beethoven, en 91

Mozart, en 72 Bach, en 51 Schubert, en 48 Schumann, en 45 Brahms, en 41 De-

Bussy, en 36 Chopin, en 34 Ravel, en 27 HSndel, en 23 Mendelssohn,,,

«teigner també és present en la programacid de l'entitat. Malgrat que

els anys de 1'eufòria wagneriana fossin passats, obertures i fragments dels
<!>

seus drames musicals hi eren presents. En aquest sentit constatem que pocs

! anys abans molts dels socis de M, da C, havien estat i eren encara els fei>-

vents seguidors del compositor alemany (93), En canvi, els autors de l'esco¬

la italiana, encapçalada per Verdi i constituïda per Donizetti, Bellini,

Puccini,,, (94), no fou recordada en la programacid, ni tan sols pels cantants.

Dins el context de la programacid, les escoles nacionalistes sdn pre-

^ sents especialment els primers anys, Edward Grieg, considerat com el princi¬
pal responsable del nacionalisme nòrdic, n'és un exemple. Les seves obres

consten regularment en la programacid dels primers anys i en desapareixen

uns quants anys després de la seva mort. En aquest punt, hem de recordar que

Enric Granados, director artístic de M, da C, durant el curs 1915-16, havia

estat un dels principals introductors i intèrprets de l'obra de Grdeg al nos

tre país i també, segons un sector de la crítica musical (95), un dels prin¬

cipals representants de l'anomenat nacionalisme espanyol.

En la seva participacid en el primer concert de la temporada 1915-16

de M, da C, Granados va seleccionar precisament per la seva interpretacid

el Concert en La menor de Grleg, obra que pocs anys abans havia donat a co¬

nèixer a Barcelona en primera audicid.

Deixant el Cíimp purament estadístic, si bé hem de reconèixer i constatar,

com a fet evident, el nombre superior cfobres estrangeres, també hem de con-
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siderar que la voluntat de l'entitat hauria estat una altra. Així, efectiva¬

ment al llarg dels anys d'activitat, l'entitat va intentar, sempre que li fou

possible, de donar una major presència a la música i als intèrprets catalans.

Hem d'assenyalar que el seu interès no se cenyia exclusivament a programar-ne,

sind també en donar-los tot el ressò i el to d'esdeveniment quan s'ho merei¬

xien, En resposta a aquesta actitud i aquest interès especial de la Camera,

els músics, van confiar sovint les estrenes de llurs composicions en el marc

de l'entitat.

En la programació de M, da C, tenen també un pes específic les interpre

tacions dels grans compositors de l'avantguarda musical que sún convidats

assíduament a col,laborar amb l'entitat. Confirmen aquest fet les constants

notes de la junta en les quals hom assenyala les llargues gestions i els es¬

forços econòmics per a aconseguir la col,laboracid d'aquests compositors.

Tractarem, però, amb més detall aquestes audicions en capítols segOents, que

hem dedicat als Festivals i Sessions monogràfiques.

Com dèiem en la introduccid, un dels aspectes defensats amb més assidtff

tat per 1'entitat fou 1'incorporació d'obres fins aleshores no interpretades

a Barcelona, Confirma aquest fet la 1? audició de 76 obres i 10 estrenes mun

dials. Paral,lelament a l'atractiu de l'obra desconeguda, hem d'afegir-hi tot

sovint la presència de l'autor, fet que alimentava l'interès de l'audició.

Finalitzem aquest capítol assenyalant, com a fet inusual en la programa¬

ció d'avui en dia, l'altemança, en alguns concerts de la "Camera", d'obres

simfòniques i per a solista. Així, veiem que en l'audició, dividida en tres

parts, dues eren confiades a l'orquestra i l'altra al solista.

Aquests són els trets principals que ens ofereix l'anàlisi de la progra¬

mació de M, da C. i Audicions Intimes. Com podem observar, el catàleg general

dels corœerts segueix, tot ell, un programa, una línia, incidint en uns deter

minats compositors, moviments i escoles. Considerem que no hi {"la gairebé cap

concert que no s'inscrigui dins aquesta línia. Prova evident n'és la resposta

i l'acollida per part dels socis d'una forma constant i tendent a incrementar»—se.



Si bá constatem que d'una banda la "Camera" no va cenyir-se fàcilment

als gustos d'una àmplia majoiùa del públic, veiem que de 1'altra si que va

saber conquistar-lo i atreure el seu interès vers un nou plantejament del

concert i un nou concepte de la música. Es una programacid àmplia, que in¬
trodueix obres del passat i del present per a descobrir a un auditori sensi

ble i inquiet.

El pas i el treball realitzat per M. da C. és en aquest sentit molt

concret i definit i, per tant, essencial la seva presència en la nostra his

toriografia musical.
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^.3, Els intèrprets nacionals i estrangers.

L'inici de les activitats de M. da C, l'any 1913 està estretament lligada
a un grup de joves instrumentistes que dirigia Josep Rabentds, Sdn ells preci¬

sament (96) els protagonistes de la primera vetllada de l'Associacid, com a

membres de la recent inaugurada Orquestra de l'Associacid de Mdsica "da Ca¬

mera", Aquest grup instrunental, conjuntament amb el quartet de corda, for¬

mat per Marià Perelld (primer violf), Alfons Vila (violí segon), Joan Ribas

(viola) i Josep Rabentds (violoncel) sdn el nucli musical inicial de l'entitat.

Com hem vist en l'apartat dedicat als socis, M. da C, inicia les seves

activitats amb el notable suport d'alguns dels professionals más importants

del país.

Per a l'entitat el període 1913-1916 representa una intensa dedicacid i

treball per a aconseguir la plena estabilitat i consolidacid de M, da C. com

Associacid patrocinadora de concerts.

En aquest primer període, hi ha un clar predomini d'intôrpj?ets del país,

alguns plenament consagrats i altres en el començament de llurs carreres. Hem

de recordar, i així ho féu sovint la intèrpret, que la presentacid oficial de
tí 11

Mercè Plantada va ser en el segon concert de.la Camera, i que el Quartet Re—

I naixement, que recentment havia estat constituït, també hi realitzà un dels
seus primers concerts. D'altra banda, sorgit l'any 1913, el Trio Barcelona

realitzaria una carrera artística estretament vinculada a l'Associacid,

Francesc Costa, Conxita Badia, Gaspar Cassadd, Ferran Via, Joan Massiâ

i Vincenç Ms de Gibert van ser alguns dels altres joves solistes d'aquells

anys, Sdn anys d'entusiasme i de lliurament per a intentar que l'entitat acon

segueixi una plena estabilitat,

A Barcelona i arreu és bàsicament la figura de l'intèrpret la que deter

mina l'interès i l'afluèrcia de certs sectors del públic als concerts que

,s'hi celebren. En aquest sentit, la presència de Granados en el concert de la
't'

temporada 1915-1916 va ser decisiva per a resoldre la crítica situacid de
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M, da C., detenninada, eaoBcialment oer la manca de socis,

j Posteriorment, la presència de Pau Casals seria similar.

Feia anys que Barcelona es feia ressò dels èxits internacionals del mú¬

sic i, tanmateix, feia temps que no havia actuat a la ciutat. Per això es

comprèn el particular interès que suscità l'anunci d'un concert del violon¬

cel·lista.

La resposta multitudinària al recital de Casals significa per a M, da C,

l'inici d'un nou perfode que porta l'entitat a comptar amb la col.laboracid

^ d'intèrprets estrangers. De fet, aquesta ha aconseguit el suport d'un nombre
important de socis i una estabilitat econòmica i ha pogut entrar dins el nu¬

cli de ciutats europees en les quals realitzen llurs "tournées" els grans

intèrprets.

Fent memòria de la llista de directors i de solistes que desfilaren per

M, da C,, d'una banda ens adonem del vincle amical i orofessional que unia

molts d'ells amb Pau Casals i, de l'altra el seu nom i la seva presència,

com a director artístic, era determinant i influent per a fer que d'altres mú¬

sics, de la qualitat i del nivell de l'entitat, es decidissin a venir. Així,

M, da C, comptà en repetides ocasions entre d'altres amb la col·laboracid de

Casals, Thibaud i Cortot, sia individualment, sia formant el conegut Trio

• internacional, A partir de l'any 192Q el nom de Casals es vinculé encara més

a l'entitat, una vegada fundada l'orquestra que portà el seu nom. En deferèn¬

cia al mestre, a partir del 1921, l'Associacid reservà el concert inaugural

de cada temporada a l'orquestra. Poc més tard passaria a ser el conjunt ins¬

trumental de M, da C,, substituint l'antiga orquestra de l'Associacid, dirigi¬

da per Josep Rabentds,

La presència del guitansista Miquel Llobet en aquest curs fou un altre

dels esdeveniments artístics que contribuí al prestigi i a l'estabilitat de

l'Associacid,
t

Després d'aquest període M, da C,, donada la qualitat i el renom inter-

y
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nacional dels intèrprets que la visiten, inicia la seva ataca más brillant.

En el grup dels solistes instrumentals estrangers, recordem esoecial-

ment els pianistes infants-prodigi; Arthur Rubinstein, Miecio Horszowsky i

Yves Nat i el pianista portuguès Vianna da Motta, en aquells moments director

del Conservatori de Lisboa. Com a pianistes, assenyalem tambá la presència dels

compositors Sergei Prokofiev, Maurice Ravel, Ottorino Resoighi, Bela Bartok i

Ildebrando Pizzetti, interpretant llurs obres.

En l'apartat de violinistes, recordem en primer lloc Mathieu Crickboom,

que habitualment col.laborà amb l'entitat. En aquest sentit, en el XXXè aniver

sari dels seus primers concerts a Barcelona, la "Camera" li oferí un homenatge

públic.

Dins l'elenc de violinistes hem d'anomenar el qui fou també gran composi¬

tor, el romanès George Enesco, Joseph Szigeti (amic i col.laborador de Casals),
Adolf Busch (el principal animador del quartet alemany del mateix nom) i es¬

pecialment Fritz Kreisler, considerat un dels millors intèrnrets d'aquest ins

trunent en el segle XX.

Finalment recordem els violoncel.listes Diran Alexanian, Raya Garbusova i

Pierre Foumier i la clavicembalista d'origen polonès Wanda Landowska, a qui

Falla dedicà una "de les seves darreres obres "Concerto".

Com hem fet present en alguna altra ocasiú, M. da C. fou la primera enti¬

tat a Barcelona que donà un nou impuls als recitals de cant confiant-los pres¬

tigiosos intèrprets vocals. La primera de tots ells, fou la cantant Maria

Freund, considerada una de les millors intèrprets dels comoositors alemanys

del segle XX. A Barcelona, com en diverses ciutats europees, la cantant ale¬

manya dirigida per Arnold SchBnberg fou la intèrpret vocal de les primeres au¬

dicions del "Pierrot Lunaire".

D'entre el grtp dels cantants que actuaran a M. da C, recordem també

Jadwiga Lahoska, Susan Metcalfe (esposa de Casals), Ninon Vallin (una de les

intèrprets predilectes de Joaquim Nin), la gran liederista alemanya Elisabeth
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Schunann, el tenor de color Roland Hayes, Vera Janacooulos, la contralt Maria

Anderson (una de les orimeres cantants de color nord-americanes) i Leonor

Meyer.

Els directors que actuaren a l'entitat foren Georges Georgesco, Otto

Kemplerer, Eugen Papst, Hermann Scherchen. Els compositors Anton Webern,

Arnold Schflnberg, Paul Hindemith, Arthur Honegger i Igor Stravinsky també hi

actuaren com a directors.

Evidentment, els grups de cambra sén els que sovint protagonitzen els

concerts de l'entitat. Com podem veure, molts d'ells sdn integrats per solis¬

tes d'un gran nivell, fet que augura la qualitat de llurs interpretacions.

Un dels primers grups que visitó l'Associacié fou el Trio Francès del qual

formava part el prestigiés pianista lleidetè de orojeccié internacional Ri¬

card Vines. Altres grups foren el London String Quartet, el Quartet Capet de

Parfs, el Genzel Quartet de Leipzig, el Quartet Rebner de Francfurt, del qual

formava part com a viola el jove Paul Hindemith i The Music Society String

Quartet amb John Barbirolli com a violincel.lista, posteriorment director fa¬

més. El Quartet Rosé de Viena, considerat un dels millors intèrorets de l'obra

de cambra de Beethoven, va ser també un conjunt habitual a M. da C.

El cor Ukrajinska Kapela d'Ucrarna i el Cor de Cossacs del Kuban sén

alguns del grups corals que visiten l'entitat. Aquest'' presenten un repertori

de melodies russes i eslaves. El grup The Fisk Jubilee Singers, de la Univer¬

sitat Nord-Americana de Fisk, interareten per primera vegada a Barcelona els

primers cants espirituals negres.

La Petite Escène de Parfs, la Société des Instruments Anciens, l'Orchestre

Féminin de Parfs, l'Orchestre Lamoureux i els Infants Cantaires de Viena sén

alguns dels altres grups simfònics i corals que participen en la programacid

de l'entitat.

Malgrat que a Mésica "da Camera" la presència estrangera fos important,

hom va tenir sempre present els intèrprets del pafs. Efectivament, considerem



-97-

que en diverses ocasions els més i els meyns destacats intèrorets, oarticiDa-

ren en les activitats de l'Associacid. En sén un exemnle les audicions obertes

del diumenge al matí de la seccid d'Audicions Intimes, confiades a joves ins¬

trumentistes.

En el grup dels cantants recordem, a més de Mercè Plantada i Conxita Ba¬

dia, Graziela Peretd, Concepcid Callao, Maria Espinalt i el tenor Emili Ven¬

drell, que en un dels seus recitals estrené una col.leccid de cançons d'Eduard

Toldré.

En el griç) dels instrumentistes i conjuntament amb els ja citats, tenim

la presència del violinista Joan Manen, el guitarrista Sáinz de la Maza, el

violoncel.lista Josep Trotta i a García Lorca, en un recital de cant i oiano.

I en la direccid, ultra els esmentats, hi hagué Jaume Pahis"^a, Baltasar Sam¬

per, Joan Lamote de GrLgnon, Rabert Gerhard, Eduard Toldré, Bartolomé Pérez

Casas, Enrique Fernández Arbds, Antonio Saco del Valle, Ernesto Halffter i
Gustavo Pittaluga.

En 1'apartat de les agrupacions simfOniques figuren, a més de l'Orquestra

de l'A. de M. da C. i l'Orquestra Pau Casals, entre d'altres les madrilenyes

orquestres! Filarmdnica, Clásica i Sinfdnica, I'Orquesta Bética de Cámara de

Sevilla, la Banda Municipal de Barcelona i l'Orquestra Cléssica de Barcelona,
fundada l'any 1933 per Josep Sabater. En l'émbit coral hem de ressenyar d'una

banda la presència en comptades ocasions de l'Orfeo Català i de l'altra de l'Or

fed Gracienc i de l'Orfed de Sants.

En aquest apartat hem de fer un incís al voltant del -utilitzant la termi

nologia de l'època— "gloriós" Orfed Catalé i el "benemèrit" Orfeó Gracienc.
Efectivament, en arribar els anys 30 es posa de manifest la crisi general que

envolta el moviment coral a Catalunya i la pèrdua d'hegemonia fins llavors in¬

discutible de l'Orfeó Catalé. "La persistència i l'immobilisme de l'Orfeó en

una ruta i en un estil havien, de fet, esgotat llurs possibilitats". Contri¬

buïa a l'estatLcisme de l'organisme el fet i la possibilitat de ser ell mateix

"empresari" i "intèrprat" d'audicions simfénico-corals i de no cedir fécilment
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entrevista; "Je ne demandais cas mieux que de donner des concerts avec l'Or-

fei Català, mais pour toute collaboration la bonne volontée d'un seul ne

suffit pas" (98).

Enfront a les connotacions elitistes i conservadores de l'Orfed Català,

l'Orfeá Gracienc, dirigit per Joan Balcells, se'ns presenta amb un caire po¬

pular i progressista. En aquest sentit, cedeix la batuta als grans composi¬

tors que visiten Barcelona durant aquests anys i col·labora assíduament amb

la principal agrupació simfònica del pafs, l'Orquestra Pau Casals, Directius

i cantaires demostren "una visid més aguda, una consciència més clara de l'es¬

pecífica comesa musical" (99) passant a ser l'entitat per excel·lència de l'è¬

poca.

En fer la valoració general de l'actLvitat duta a terme per l'Associació,

considerem que, en un conjunt, un dels al·licients més importants que regular¬

ment ens ofereix és la presència dels grans intèrorets de l'època. En la seva

enuneració creiem haver recordat els més importants, sense l'afany d'haver es¬

tat exhaustius.

Malgrat el pas del temps, avui molts d'ells encara són oresents dHina

forma viva entre nosaltres, gràcies als primers enregistraments discogràfics

realitzats en aquells anys. Així, Fritz Kreisler, Elisabeth Schunann, Ninon

Vallin, Joseph Szigeti,,, per mitjà d'enregistraments històrics que el mercat

discogràfic de nou va oromixionant, són al nostre abast. El seu record no res¬

ta, doncs, solament arxivat entre les pàgines d'una enciclopèdia, sinó que

vibra de nou per a nosaltres en la interpretació de les pàgines més belles de

la literatura musical.
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Els festivals i les sessions monoprèfiques»

Si l'Associacid de Música "da Camera" és encara avui recordada es deu

sobretot als festivals i sessions monogràfiques dedicades als compositors

contemporanis.

En la dècada dels anys wint i trenta Barcelona acull la presència de

Schflnberg, Webem, Stravinsky, Ravel, Milhaud... i la critica i la polínica

favorable i adversa de públic i premsa.

Aquest clima na es manifesta exclusivament a Barcelona, sinú també en

les cròniques que els redactors de la Revista Musical Catalana i altres re¬

vistes i diaris fan al voltant dels concerts d*aquests compositors a Gine¬

bra, a Roma, a Londres... Hi sdn definits com a "revolucionaris", "futuristes"
(100) i SchBnberg com al "Lenin de l'art musical". D'altra banda, les seves o-

bres sdn "endimoniades" i "fan crispar els nervis". (lOl).

Malgrat la polèmica, la curiositat i l'interès per les seves obres creix

per moments. Una nota de la Revista Musical Catalana al voltant de l'obra de

Schflnberg aixf ho evidencia; "La música de l'ardit compositor austrfac va fent

via (...). Esperem a Barcelona, que tant s'interessa per les novetats artísti¬

ques i que acull amb respecte tota manifestacid d'art, encara que no accepti
ses tendències, alguna de ses associacions filharmòniques, tan actives, faré
conèixer a no tardar quelcom de la música d'Arnold Schflnberg" (l02).

Múltiples interrogants planteja la crítica en escoltar la seva obra;

"aquest art constí-tueix en el fons (malgrat el treball originalíssim de la

forma) un progrés, un avanç o bÔ un franc retrocés?" (103). El públic desorden
tat i sorprès, s'expressa d'una manera semblant.

Si bé la situacid es presenta conflictiva i difícil, especialment pels

molts obstacles que apareixen en la seva difusid, veiem que a poc a poc aquests

compositors d'avantguarda aconsegueixen "l'acceptacid" d'una part del públic.

Malgrat les crítiques, Música "da Camera" reconeix la trascendència
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d'aquestes personalitats "preeminents de la música universal contemporània"

i, per això, els crida en el marc dels seus concerts i organitza sengles
festivals.

Barcelona, gràcies a les gestions de l'entitat, té ocasid, per primera

vegada, de conòixer-los personalment i d'inscriure'Is en els annals de visi¬

tants il·lustres. La ciutat viu enmig d'una efervecòncia cultural, on l'art

d'avantguarda ha adquirit, per primera vegada, un notable protagonisme. Els

responsables d'aqLest canvi sén un petLt nucli d'intel·lectuals, que senten
la necessitat d'establir contactes amb els moviments literaris, musicals,
artístics de més enllà dels Pirineus.

Per ms moments retornem, però, als anys inicials de 1'entitat i als

primers festivals i sessions monogràfiques. M. da C. sorgeix amb la preten¬
sió de donar un major impuls a les formes i a les obres instrumentals (sim¬
fòniques i especialment de cambra), en contraposició al dcmiini absolut que

durant tant de temps ha exercit el món vocal i concretament el món de l'òpera.

Una de les fórmules que empra l'Associació per tal d'actualitzar aquesta

mósica és la celebració de festivals monogràfics dedicats als grans composi¬

tors Bach, Beethoven, Schunann... principals responsables de l'evolució de

"la suite", "el trio", "el quartet", "la sonata", "el lied", etc. Observant
la programació,veiem que, els festivals simbolitzen gairebé la "rehabilitació

artística" d'aquests compositors, després de restar la seva mósica, en el si¬
lenci dels arxius.

Interpretar Mozart esdevé "ma moda" (l04), i Beethoven i Bach són motius

de constants conmemoracions.

El juliol del 1914 M. da C. celebra la primera de les seves sessions mo¬

nogràfiques, que titula "Concert d'homenatge a Joan S. Bach". El programa, en

tre altres, inclou una primera audició de la Suite núm. 1 en Do.

Després de la de Bach seguirà la Sessió dels Trios de Schunannc

(l9aXII.1915), la Sessió a les Sonates de Beethoven (13.V.1918} i dues ses-
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sions més a càrrec del Trio Cortot-Thibaud-Casals interpretant obres de

Schunann i Beethoven.

El Festival Beethoven de l'anyl923 significa la cloenda d'aquest ascen¬

dent període de consolidacié de l'entitat i, paral·lelament, de desvetllament
musical a l'obra dels grans ccsnpositors dels segles XVIII i XIX. El programa

del Festival Beethoven presenta l'Obertura de Fidelio, el IXI Concert per a

piano en Do menor Op. 37 i la Novena Simfonia, una de les pàgines musicals
més ambicionades per les entitats corals d'aquells anys. (Recordem que la pri
mera audicid fou interpretada l'any 1900 per l'Orfed Catalô).

El Festival a Maurice Ravel de l'any 1924 suposa el primer acte assenya¬

lat al voltant de l'obra d'un compositor contemporani, en l'entitat.

Ben aviat la transcendència i la importància dels festivals determinarà

l'entitat a anunciar públicament que la celebracid d'aquests festivals, que

inclouen la presentacid de compositors nacionals i estrangers és la seva rad
d'ésser i constitueixen una de les seves principals manifestacions.

Al de Ravel seguiré el Festival Bchflnbeirg, potser el més polèmic, tant
per les obres interpretades ("Pierrot Lunaire" i "Simfonia de cambra"), com
per la reaccid escandalosa d'un petit nucli d'assistents. Malgrat aquestes
manifestacions incontrolades, M. da C. continua considerant que aquests i al¬
tres actes l'honoren plenament com a entitat musical i que, per tant, han de
continuar en aquesta línia.

El Festival Igor Stravinsky fou durant molts anys un dels objectius mi¬
nuciosament preparats i estudiats per la junta de l'entitat. L'elevat "cachet",
així com els nombrosos compromisos internacionals del compositor, no el feren
però possible fins l'any 1933 (lOS). El Festival, com succeïa sovint en aquests
concerts, va síposar també la inclusid d'una primera audicid: (106) Simfonia
dels Salms (encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston l'any 1930). Els in¬
tèrprets del concert foren Soulima Stravinsky (fill del compositor, que es
presentava per primera vegada en un concert públic), l'Orfed Gipcienc i l'Or^
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questra Pau Casals.

En aquest punt volem assenyalar que els Festivals de M, da C. comptaren

sempre amb la presència dels compositors en la direccid general de les obres i
de conjunts simfènico-corals catalans, en la interpretacid.

Sembla ser que el treball conjunt per a cada concert s'iniciava tot so¬

vint amb la presència del compositor, és a dir, tan sols dos o tres dies a-

bans del concert. Evidentment, com molt bé podem imaginar i les notes de prem

sa així ens ho confirmen, el temps era insuficient i les interpretacions tot

sovint "defectuoses" i "improvisades".

D'ma manera semblant als Festivals Schflnberg i Stravinsky recordem tam¬

bé 1'entusiasme inicial i el desencís final pel Festival Darius Milhaud. Efec

tivament, els darrers anys l'estil de la seva obra havia canviat. "Milhaud,
-segons el crític musical de la revista "Mirador"- escriu (ara) modern amb

el mateix deixar anar que si es tractés d'anar fent amb la tònica i la domi¬

nant, a tall d'm compositor de cuplets de cafè-concert..." (l07).

L'obra de Manuel de Falla fou protagonista de dos Festival a M, da C.

Els vincles que unien el compositor i Catalmya de temps eren segellats per

l'origen català de la seva mare, pel mestratge de Felip Pedrell i per l'amis¬

tat amb Granados, Albénlz, etc. D'altra banda els Festivals de M. da C. eren

el marc de màxim prestigi i honor que des d'm punt de vista musical podia
oferir Barcelona. L'entitat convidà el mes-bre en diverses ocasions, dues de
les quals determinà celebrar i presentar com a Festivals, El compositor gadi¬
tà accepts la invitació, i en deferència als socis, entre els quals hi havia

amics seus, decidí en el segon Festival l'estrena d'una de les seves darreres

obres: "Concerto".

L'alt respecte, acfaiiracid i entusiasme que despertava ja la tímida figi>-
ra del mestre a Catalunya, amb aquesta estrena mundial quedà per sempre més

segellada en els annals de la història de la música pel fet d'anar unides una

de les principals obres de Manuel de Falla i Música "da Caitlera",
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En la prograraacid de M. da C, l'obra de Wagner tá una incidència remar¬

cable. El compositor de fet no sols havia aconseguit d'imposar-se a l'òpera

italiana en l'escena dels grans teatres, sind també que fragments dels seus

drames musicals ej?en inclosos habitualment en els repertoris de les orques¬

tres. En aquest sentit, l'obra musical de Wagner havia donat un nou protago

nisme tant a la veu, com al conjunt simfònic.

Amb un caràcter eminetment simfònic, M. da C. organitzava el Festival

Wagner, commemoratiu no tan sols de l'obra del compositor, sind també de

l'entitat que a Catalunya n'havia promogut d'una forma sistemàtica, el conei¬

xement: l'Associacid Wagneriana.

En honor de Juli Carreta i Jaune Pahissa, M. da C. organitza sengles

Festivals. El primer fou un homenatge al compositor guixolenc recentment des¬

aparegut. Tot just iniciava la consolidacid de la seva carrera musical, una

malaltia inesperada causava la seva mort.

Un any abans Pau Casals, convençut de les qualitats de Carreta com a

compositor, n'havia donat a conèixer el Concert en Sol menor per a violf.

Vuit mesos després, els intèrprets de la primera vetllada es reunien de nou...

aquesta vegada per retre—li, amb el mateix concert, un emotiu homenatge de co¬

miat.

El Festival Jaume Pahissa fou pròpiament el primer Festival que la "Ca¬

mera" dedicà a la música catalana. L'entitat hi pretenia iniciar una sèrie

de concerts dedicats als nostres principals compositors.

Com hem dit en capítols anteriors, el cicle tingué una brau durada ja

que tan sols fou celebrat (exclusivament) en aquesta ocasid.

No sabem quin criteri determinava M. da C. a denominar Festival o Ses—

sid un concert organitzat monogràficament sobre un compositor. Donades les

semblances entre l'un i l'altre, creiem que el Festival d la Sessid venia de¬

terminat per la major importància i internacionalitat del músic. Així, inte3>-

calats entre els Festivals, trobem diverses audicions dedicades a compositors
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* estrangers i nacionals.

Les dues primeres sessions a ressenyar sdn les dedicades a Joaquim Tu-

rina l'octubre del 1928. En la primera audicid el compositor col·laborà com

a director i en la segona, com a pianista, estrenà les seves obres "Ritmos"

i "EsrtDcaciones". A aquesta sessid, cronològicament parlant, seguiren les de¬

dicades a Ottorlno Respighi (conegut per l'obra "Els Pins de Roma"), la Ses-

sid Arthur Honegger (suposà la primera audicid de 1'auditort "Le Roi David")
i la Sessid Robert Gerhard (a la quai em refereixo más extensament en el ca¬

pítol 3,1, i on l'escôndol superà tots. els límits î) •

Y
Com dôian, la qualitat dels Festivals i de les Sessions fou paral,lela

i, per això, la història de la mdsica catalana, indistintament els ha recor¬

dats, De fet, la celebracid d'aquest concert, per primera vegada a Barcelona,

suposava la presència de les figures más destacades de l'avantguarda musical.

Amb tots els honors M, da C, els dedicà el marc dels seus concerts prin¬

cipals, conscient que llur presència constituïa un gran esdeveniment cultural,

no sols per a l'Associacid, sind tambá per a tota la ciutat.

Dins la seccid d'Audicions Intimes, M, da C, organitzà també dues ses¬

sions monogràfiques. Respectant el caràcter "d'intimitat" i "exquisida quali¬

tat artística", dedicà una sessid a Ildebrando Pizzetti (23,I\/,193l) i una al

^ tra a Darius Milhaud (16,11,1932),

En finalitzar les presents línies, hom pot assenyalar la manca de per¬

sonalitats en aquest índex de Festivals i Sessions, Contràriament i sense

saber explicar exactament el perquè, hem de recordar que la presència de

Prokofiev i Bartok per l'entitat no van ser celebrades amb l'organitzacid

d'un Festival monogràfic. De fet les circumstàncies que envoltaven la vinguda

d'aquests compositors eren completament diferents de les del jove Hindemith

(viola del Qmrtet Rebner de Frankfurt), que passà gairebé desapercebuda,

^ En aquests anys, doncs, els noms de Prokofiev i Bartok eren de plena ac¬

tualitat, Malgrat tot, la "Camera" no els organitzà una Sessid o Festival,
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4,5, Conclusiá; evoluciá i constants estètiques de la programació.

Una de les motivacions que ens ha induït a la realització d'aquest tre¬

ball és l'inici de l'estudi de l'activitat musical catalana, d'una forma sis

temàtica,

Fins fa ms quants anys, constituïen la nostra historiografia musical

comptades monografies de caràcter general. Tanmateix, darrerament, aquesta

s'ha vist ampliada i aprofundida amb la catalogació d'algunes de les princi¬

pals entitats musicals del segle XX: Associació Wagneriana (lOS), Associació

Obrera de Concerts (109), Orquestra Pau Casals (110), etc.

En iniciar el nostre treball ens adonem, però, que el camí és encara

molt llarg i que cal incidir en molts aspectes. Efectivament, d'una manera

paral·lela a M, da C,, Barcelona veu la formació d'entitats que contemplen
i cerquen uns mateixos objectius. Són l'Associació Amics de la Música (1912),
l'Associació Intima de Concerts (1920), l'Associació de Música Contemporània

(1928), l'Associació Filhârmonica de Barcelona (1930), l'Associació de Cul¬
tura Musical (1931) i l'Associació de Música Antiga (1934),

Eniífleren totes elles per què hom consideri els continguts de la valora¬

ció final d'aquest treball, sempre en termes relatius i que poden modificarle
i enriquir-se amb les aportacions de succesives investigacions.

Per no incidir en idees exposades en apartats anteriors, esquemàtica¬

ment recordarem els actes fonamentals de M, da C,

Dividim la vida de l'Associació en dues etapes. De fet, sia des del

punt de vista dels intèrprets, sia des del punt de vista de la programació,
l'entitat té un període inicial de consolidació (1913-1916) i un període de

plenitud i maduresa (1916-1936). Entre aquestes dues etapes no hi ha una rup¬

tura, sinó un procés que tendeix d'una forma ascendent sempre a més. La imat¬
ge i l'ideal de "l'obra ben feta" instituïda pel Noucentisme és l'engranatge
que mou consecutivament l'activitat d'aquests anys. Es gairebé una constant
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V

d'ordre estètic i estilístic, que pressuposa cada un dels concerts, com un

nou acte.

Cap manifestacid no incideix en la repeticid, ja que tots els elements

constituents perfilen la seva imatge en funcid d'un dnic i selecte final:

el concert.

Aquest ds l'esperit que anima permanentment l'Associacid i segons les

possibilitats del moment actua más o menys decididament.

L'any 1916, considerem que ás l'any decisiu de M. da C. Efectivament,

a pax*tir d'aquesta data l'entitat s'orienta definitivament vers els interes¬

sos que fins aquell moment l'havien animat.

Els membres que formen M, da C. l'any 1913, com ja hem assenyalat en

l'apartat dedicat als socis, sdn molts d'ells joves aficionats i "amateurs"

que tenen una sòlida preparacid i formen part de petits conjunts instrumen¬

tals.

Així i potser per primera vegada, un públic preparat, amb unes determi¬

nades preferències per estils, compositors i intèrprets es planteja la cele-

bracid d'm cicle de concerts, Es evident, doncs, que la programacid de M,

da G, des d'm primer moment obeeix a ms criteris i que, dins uns certs lí¬

mits aquesta es fa present, (Diem "dins uns certs límits" perquè tot sovint

les obres d'un concert eren determinades pel mateix intèrpret).

Així, davant la possibilitat d'obtenir la presència d'm cèlebre intèr¬
pret o compositor, no es discutia la programacid, que quedava situada en m

segon terme.

La jmta de M, da C, en peirt com a portaveu d'aquests joves afeccionats,
en els seus 23 anys d'existència, treballà malgrat els múltiples problones

que sorgiren en m programa concret. Es el programa de M, da C, "ambicids",
que comprèn música diversa, tant antiga com moderna. No se cenyeix en uns

estils i autors concrets, sind que constantment cerca noves propostes,
o
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^ La programacid, tot responent sempre a aquest criteri, evolucionà d'una

forma gradual, introduint variants. L'objectiu era abastar l'ampli ventall que

ens ofereix la música, i poterciar els estils i els compositors menys conreats.

Així, d'ma forma atraient, l'entitat elabora i presenta primeres audi¬

cions, festivals i sessions monogràfiques. Per sobre de qualsevol altre ele¬

ment, hi trobem, com l'eix principal i vertebrador del concert, el discurs

musical.

Es evident que els memorables festivals dedicats als compositors d'avant¬

guarda donen un pes específic a la programacid de M. da C. Curiositat, interès,

Bscèndol, sorpresa.•• aquestes sdn les reaccions de l'auditori. Walgrat tot,

sdn els actes más importants que, segons testimonis escrits de l*ôpoca, jus¬

tifiquen la seva rad d'ésser.

Concloent aquestes línies, considerem que la programacid de M. da C. avtd

és encara un exemple excsl.lent quant a gestid i organitzacid d'un cicle de

concerts. Fullejant els programes, aquests ens sorprenen sempre, sia per la

presència d'tns intèrprets, sia per l'audicid d'ina determinacte obra. Un con¬

cert rera l'altre ens manté amatents i ens fa veure que el sol interès i objec

tLu de fer i escoltar música interessà, amb majúscules, els membres de M. da C.
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5. Valoració artística dels programes de mâ, impresos per l'Asscxriacig de

M. da C»

Nombrosos artistes i intel·lectuals participaren l'any 1913 en la forroa-

ciú de M* da C* La majoria sdn els joves del nou segle, del Nou-cents, que sen

ten un atractiu especial per la música.

Convençuts que cada concert és un festival artístic i intel·lectual,
projecten el marc de l'accié, d'acord amb aquest criteri. Així llun, color,

ritme, so,,,, s'amalgamen en la celebracid de cada un dels concerts. Tot es

constitueix en un conjmt harmònic que ens predisposa a l'atencid de cadascun

dels actes.

Pòrtic i invitacid a aquest espectacle sdn els programes de mà que amb

tanta cura elaborà, al llarg de la seva història M, da C,

Un per un, tots ells, porten un segell especial que els distingeix de

l'anterior i en múltiples ocasions els eleva a la categoria de veritables

"obres d'art". En aquest sentit, molts socis de M, da C, van saber apreciar

la bellesa d'aquests programes i encara avuL n'hem pogut admirar d'emmarcats

en les principals estances de llurs cases.

Novament, en aquests moments se'ns fa evident el reclam de "l'obra ben

feta" tan insistentment propugnat pel Noucentisme, El programa de mà forma

part del conjunt de tot l'espectacle i, per tant, ha d'ésser premonitor d'allò

que sentirem i veurem tot seguit.

La seva imatge ha d'ésser vetllada tant o més, en tant que és la primera

idea, és el primer x^lam que rebem al voltant del concert. No cal dir que

les línies, els colors, el text,,, podran desvetllar o desestimar el nostre

interès, per la manifestació artística a la qual se'ns convida,

M, da C, té ben present aquest criteri i al llarg de cada temporada ela¬

boró, amb la cololabomcid d'impressoi^s, artistes i escriptors, cadascun dels

programes de mà. Sols en comptades ocasions i per causes alienes a 1'entitat
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(vagues d'impressors) el programa no acompanyà el corresponent concert.

Si M. da C, és recordava avui pels Festivals que organitzà, també ho és

pels programes de mà, que elaborà. De fet creiem que gairebé cap altra enti¬

tat no ha aconseguit de convertir el programa de mà en un estimat record de

la vetllada musical.

Des de l'any 1913 l'Associacié reunia un grup important d'intel.lectuals

i artistes catalans. Aquests van ser convidats per la junta a col,laborar en

les propostes de l'entitat. En conseqüència fou en no pas poques ocasions

que pintors, dibuixants, poetes, escriptors,,, participaren entorn del fet

musical i des del seu àmbit li donaren contingut i forma.

Fou Francesc Galf, director de l'Escola de Bells Oficis i un dels prin¬

cipals responsables i teòrics del Noucentisme plàstic, el qui creà l'anagra¬

ma que durant molts anys acompanyà la docunentacid de M, da C, (lli).

Creiem que Galf -ciue sostenia que l'art no s'ensenya i que sols és pos¬

sible de desvetUaixie l'interès afinant les aptituds de la persona mitjançant
la música, la 2iteratura i les altres arts— fou encertadament l'intèrpret plàs

tic per excel·lència de M, da C, En el seu anagrama, Galí representa dues fi¬

gures gairebé escultòriques.sorgides del mén clàssic. L'una canta i 1'altra

toca el violoncel. En el fons, unes aus inicien el vol.

Com veurem amb deteniment més endavant el programa varià al llarg dels

anys, tant en el format, com en la presentació artística.

Els primers anys la decoració, el motiu ornamental resta en un segon

terme respecte al text. Vers la meitat dels anys vint, contràriament la pri¬

mera plana queda Íntegrament reservada al dibuix, a la il·lustració. En un i

altre moment, però, la qualitat de l'imprès es manté pennanentment.

Abans de donar pas als diferents apartats amb que hem dividit aquest

capítol, voldríem assenyalar que evidentment les presents Unies són més fruit

d'una observació que no pas d'un veritable estudi amb profunditat d'aquests

iriíJresos, Darrerament, el programa musical ha estat ell també objecte d'estudi.
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con juntament amb el cartell, el llibre i en conjunt les arts gràfiques. De

fet res no els allunya de ser veritables obres d'art i de merèixer estudis

sobre la seva evolucid. Creiem que aquest interès ès la resposta lògica a

la política de constant renovacid que, a partir del segle passat, van ini¬

ciar els impressors catalans.



-112-

5,1. L'impressor.

Un dels artffexs principals de la qualitat dels programes de mà de M.

da C, és sens dubte l'impressor.

En iniciar les activitats l'any 1913, M. da C. encarrega els primers

impresos, com és habitual en l'àpoca, a l'Avenç. Aquest establiment tipogrà¬
fic, creat l'any 1891 per Jaume Massé i Torrent i Ramon Casas, havia creat
una tipologia de programes musicals, estretament vinculada al Modernisme.

Lletres, sanefes, figures, inicials... ens recorden l'esteticisme refinat i

el dinamisme de les formes d'aquest moviment.

L'any 1915 els fills de l'impressor Joan Oliva traslladen a Barcelona la

impremta Oliva de Vilanova. Ràpidament aquesta adquireix una important clien¬

tela, fruit del bon fer de la casa. Per això artistes i diverses entitats cul

turáis confien, com M. da C., llurs programes a l'impressor Oliva de Vilanova.

La col.laboracié entre l'entitat i la impremta serà constant. Aquesta

s'encarregà de la publicació de l'epistolari en català de Beethoven (obsequi
de M. da C. als socis amb motiu del XXè aniversari), del primer volum retros¬

pectiu de l'obra de 1'Associació durant els anys 1913-1918... i de tots els

programes de .mà a partir de l'any 1916.

En una visita a Rosa Clausells tot fent memòria recordava les constants

visites del seu pare a l'impressor per enllestir els darrers detalls de cada

concert. El resultat, com molt bé encara avui podem contemplar, fou excel.lent.

Paper, tinta i dibuix es conserven perfectament, testimoniant la qualitat dels

programes.

Habitualment l'imprès era format per dos fulls. En la portada apareixien

elements decoratius emmarcant el nom de l'Associació, els intèrprets i la data

del concert. Ja a l'interior, és a dir, el programa pròpiament dit, trobàvem
la relació completa de les obres que s'interpretaven en la vetllada i, final¬

ment, a la contraportada, una nota sobre les properes audicions. Evidentment,

en transcórrer els anys, aquesta imatge fou sensiblement variada i renovada.
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La decoracid ás un dels aspectes que varià més sovint, suposem per in¬

fluència dels molts artistes que formaven part de M, da C.

Quant al contingut, veiem que aquest s'amplià al llarg dels anys amb

l'intent d'oferir la màxima informacid al soci. Així, les petites notes a

peu de pàgina del període inicial a partir del 13 de desembre de 1929 comen¬

cen a formar un complet noticiari. Es tracta d'un full que s'intercala a l'in

terior del programa i informa dels projectes i dels problemes que en dificul¬

ten sovint la realitzacid.

Prèviament, l'any 1919 M, da C, havia iniciat la publicacid periòdica

d'estudis monogràfics al voltant d'algunes de les obres que constituïen la

programacid•

Si M, da C, és la qui ideà i projectà, l'imprempta Oliva de Vilanova és

la qui materialitzà, amb lletra impresa aquestes propostes. Els resultats sdn

tan excel,lents que han arribat fins avui a les nostres mans, meravellant-nos

i recreant-nos l'esperit, els anhels artístics i culturals de tota una època.



-114-

5.2. El disseny.

"Es sapiguda la importància que en la seva presentació tipogràfica i de

corativa han tingut sempre els programes de la nostra Associació. Amb això

hem estat conseqüents amb el criteri que l'^lmbient que ha de produir-se a

1'entorn d'una manifestació artística de la importància dels nostres concerts,

ha de començar ja en els programes que hom rep a la porta. Artistes com Galí,
Solanic, Domingo, Aragay, Obiols, Apa, Junceda, Caiç^elles, Humbert, Nogués

Rebull, Togores, Ricart, Colom, Mirambell i Pruna han decorat fins ara en

cursos successius els nostres programes, que formen avui un bell conjunt,
en llur aspecte gràfic. Bona prova n'és el fet que alguns artistes estrangers

que ens han visitat han sol.licitat exemplars de cursos diversos, sorpresos

de la cura que ací pesàvem en aquest detall" (112). Hem transcrit aquest

text perquè el considerem que és prou significatiu de la iiiç)ortància plàsti

ca que M. da C. atorga als seus programes.

L'imprès no es redueix exclusivament a una llista de les obres i dels

intèrprets, sinó que des d'un primer moment és una petita obra d'art, car

dibuixos dels principals artistes del moment l'il.lustren.

Els tres primers artistes que col.laboren en la confecció dels progra¬

mes són Francesc Galí, Francesc CaiQrelles i Josep Aragay. La seva participa

ció en la il·lustració d'aquests programes té un caràcter oniamental. Efec¬

tivament el seu dibuix és l'orla on s'emmarcaran els noms dels intèrprets i

els títols de les obres. Llaçades, sanefes, flors, escuts, personatges fan¬

tàstics... constitueixen els seus principals temes. En tots, però, el record

musical de l'entitat hi és present, sia a través del personatge que toca la

flauta, sia de la dama que polsa les cordes de la lira.

Després del 1918 nous artistes col.laboren en la il·lustració de M. da

C.

Fins l'any 1925-2Ó M. da C. d'una forma oficial no comunica quin serà

l'artista encarregat d'il·lustrar els programes de la temporada. En aquest



any, per primera vegada (anteriorment sols la signatura ens en revelava

l'autor), una nota ens comunica que Josep de Togores serà l'artista de les

portades que decoraran els programes de l'any. Canvis de color, ampliacions
i reduccions d'un mateix dibuix configuren 1'atractiva imatge del programa

durant l'arç^. A la col·laboració de Togores segueixen les de Junceda, Hum¬

bert, Pnma, Rebull, Vila-Arrufat, etc. Tots ells, limitats pel format d'una

portada i "condicionats" pel caràcter musical de l'Associació representen

amb sensibilitat i elegància tmes figures i un món d'al·legories... Altres,
contràriament, esdevenen veritables escenes de cavallet.

L'any 1931» l'impressor Oliva de Vilanova introdueix el procediment

d'heliogravat en els seus tallers. Amb aquest procós dibuixos de gran inte¬

rès poden ser reproduïts amb "la meravellosa fidelitat que permet l'esmen¬

tat procediment".

M. da C. aprofita aquest nou sistema per a donar una nova imatge als

seus programes. Així, a partir de l'any 1931 totes les portades són repro¬

duccions de dibuixos originals de grans artistes catalans. Aquests procedei¬

xen dels col·leccionistes Lluís Plandiura, Olaguer Junyent, Antoni Puig-Gai-

ralt, Jaume Llongueras i Antoni Valenciano, que els cedeixen per a ser re¬

produïts.

La còpia ós tan perfecta, que sols una petita nota a peu de pàgina ens

recorda que aquest és un programa de concert i no un original.

Nonell, Casas, Canals, Humbert, Gargallo, Domingo, Nogués, ... són al¬

guns dels artistes que signen aquests dibuixos que tan de prestigi donaren

a l'entitat.

Si bé en un principi els originals eren d'autors del moment, en els

darrers arqrs (1934) es procedí també a la reproducció de làmines i dibuixos

dels segles XVI al XIX, pertanyents a la col·lecció d'artistes barcelonins

de la Biblioteca dels Museus d'Art de Barcelona. En aquesta temporada

(1933-34) es procedí també a un nou canvi de format del programa (31 «X.1933).



A fi que la relacid de dibuixants i il·lustradors dels programes de
M. da C. sigui completa, en fer la llista dels concerts de l'entitat (113),
en cada un d'ells hem assenyalat, el nom de l'artista si ens ha estat indi¬

cat 0 bé el reconeixem.

Paral·lelament al sistema de l'heliogravat, M, da C, a partir del
6•VI.1923 introduí també la fotografia, completant la informació dels pro¬

grames amb els retrats dels intèrprets i compositors.

Per a Audicions Intimes, M, da C. varià el format dels programes
fent-los més petits. Tots ells sén presidits per la silueta del bust esti¬

litzat d'una noia que té a les mans un violí.

Audicions Intimes completà el contingut dels seus programes amb la pu¬

blicació d'uns fulls d'estudis d'obres, sia biografies, d'acord amb les ses

sions que programava i que titulà amb el nom genèric de "Músics & música".
El format d'aquests fulls va ser pensat, perquè posteriorment poguessin ser

aplegats en un sol volum. El primer d'ells, signat per Zoltan Kodaly va ser

dedicat a Bela Bartók i procedia de la "Revue Musicale" de París,
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5.3. El text.

La importància dels programes de M. da C. creiem que no rau exclusiva

ment en la bellesa dels dibuixos, sind també en la informació que acompa¬

nyava cadascun d'ells. A partir de l'aiç^ 1919 l'entitat comunica als seus

socis que; "Amb el present programa comencem a dvir a terme una innovació,
de la que segurament en seran grats els devots musicals, que consisteix en

la publicació, per separat de l'estudi d'obres que figuren en el progra¬

ma. El pròposit és d'anar donant a aquesta publicació tota l'amplitud pos¬

sible no limitant-la a les primeres audicions, sinó estenent-la àdhuc a

aquelles obres que éssent sovint executades no en té el públic més que un

sentit emocional, sense conèixer-ne les meravelles de la seva perfecta ar¬

quitectura.

Per la realització d'aquest projecte anirà essent sol·licitat el con¬

curs de diversos dels nostres músics i musicògrafs, encarregant-se a cada

un d'ells l'estudi de les obres que entrin dintre llur especialització.

Ens permetem recomanar als seizors socis que guardin cuidadosament

aquests escrits, car ademés de constituir una excel·lent referència que el

curiós haurà de consultar sovint si vol augmentar la seva il·lustració mu--

sical, és possible que la mateixa "Associació" cuidi dintre d'algun temps,

d'enquadernar-los, anant-ne formant volums, amb diversos índexs que perme¬

tin fer amb facilitat qualsevol consulta" (II4).

Per a l'elaboració d'aquesta informació M. da C. compta entre d'al¬

tres amb Baltasar Samper, Robert Gerhard, Lluís Millet, Adrià Gual, Joan

Llongueres, Vicenç M^ de Gibert, Joan Maragall, Jaume Harill, Rossend Liâ¬

tes, Josep Barberà, Francesc Pujol i Adolfo Salazar.

Evidentment, aquests estudis acompanyaven especialment les estrenes i

les primeres audicions, que com hem vist van ser nombroses.

Un dels altres aspectes que volem assenyalar dins la programació són
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ies traduccions que s'incloïen en els concerts dedicats al "lied" i a la

cançó. Joaquim Pena i, esporàdicament, Josep Carner en són els principals
responsables. Fer a l'obra de Goethe foren considerades les traduccions

de Joan Maragall en diverses ocasions.

Finalment volem recordar les tres frases literàries que tot sovint

encapçalaven els programes de l'Associació, frases cèlebres de Beethoven,
Nietzche, Novalis, Maragall, Shakespeare, Proust..., que pretenen ser,
a forma de dedicatòria, la pinzellada literària d'aquest festival artís¬
tic.

r
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6. "Fulles Musicals".

Els anys 20 i 30 amb l'increment de les edicions de llibres i de prem¬

sa en català la premsa catalana experimenta una ràpida consolidació. Ante¬

riorment mai no s'havia arribat a aquestes cotes. Ha estat un procés

llarg, però finalment s'ha aconseguit aquell clima indispensable d'inte¬

rès vers la lectura i el món de la informació. Es vin moment d'entusiasme

on la cultura catalana ha adquirit im pes específic. Així, si al 1930 ha¬
vien aparegut ÓOO nous títols en català, al 1933 ja són 74O i al 1936 ar¬

riben a 865»

La premsa periòdica segueix el mateix ritme i així en aquests anys

comptem al voltant d'un miler de revistes catalaxies. Exclusivament a Bar¬

celona se'n publiquen 25 de literàries i culturals, cinc d'especiéilitzades
en arts plàstiques, nou de musicals, set de teatrals, quaranta-set d'uni¬
versitàries i pedagògiques i catorze de científiques (115).

Dins el conjunt de les publicacions musicals, la principal és evi¬

dentment la "Revista Musical Catalana", creada l'any 1904 per l'Orfeó Ca¬

talà.

L'esmentat butlletí, subtítol en què se'ns presenta la publicació,

sorgeix cimb la voluntat de recollir les "palpitacions musicals de Catalu-

nya", promoure iniciatives i contribuir a crear una consciència musical

catalana. Aquest fet d'altra banda significa, després d'un llarg parènte¬

si, la incorporació definitiva de la música, en el camp de les manifesta¬

cions culturals. La Revista, sorgeix també com a portaveu de les activi¬

tats i dels projectes de l'Orfeó.

L'època, com hem analitzat anteriorment en l'apartat dedicat a l'ac¬

tivitat musical, fou prolífica en entitats i associacions. Moltes d'elles

orientàveu la programació en funció dels seus interessos particulars.

Com l'Orfeó Català, algunes sentiren la necessitat de disposar d'una
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publicaciô periòdica que recollís les seves activitats i temes d'interès i

d'actualitat. Així, en l'època s'edita "Fruïcions" (Butlletí de la Socie¬

tat Obrera de Concerts), "Fulles Musicals" (patrocinada per l'Associació
de Música "da Camera") i altres.

Amb un caràcter independent, és a dir no lligades a cap entitat de

concerts, apareixen durant aquests anys les revistes: "La Revista Catalana

de Música" (1923) -sols en van sortir publicats 6 números-, "La Gazeta Musi¬

cal" (1929-30), "Vibracions" (1929) -va tenir poca durada-, "La Revista de

la Música" (1932), aquesta si bé de caràcter efímer pretenia abastar l'àm¬

plia panoràmica que ofereix l'activitat musical principalment de Barcelona,
amb entrevistes als intèrprets i compositors i resseiqres crítiques de cadas¬
cun dels concerts.

Música "da Camera", com hem assenyalat anteriorment, també comptà
amb una revista informativa i portaveu de les seves activitats: "Fulles

Musicals", Aquesta sorgí I4 anys després d'haver estat creada l'entitat,
és a dir, el 1927. La revista sortí per primera vegada el 15 d'octubre, i
la seva periodicitat era quinzenal. La distribució era gratuïta entre els

socis de l'entitat. La redacció i l'administració eren al carrer de Ma¬

llorca, núm. 170 i la publicació a les Impremtes Omega del carrer Ample,
núm, 53.

Fou nomenat director de la revista Manuel Capdevila, escriptor i tam¬

bé redactor musical de la revista setmanal "La Sardana" apareguda entre

els anys 1921-1928.

La publicació constava de setze pàgines a ratlla seguida i cobertes.

El format era de 245 nu"» per 190 mm. La presentació tipogràfica era excel¬

lent, semblant a la dels programes de mà.

El primer número de "Fulles Musicals" reprodueix en la coberta un

boix original de Josep Obiols (II6) i les pàgines interiors són decorades

per dibuixos de Xavier Nogués, En el segon la coberta correspon a Enric



Carles Ricart i 1*interior a Josep de Togores.

Des del seu primer número "Fulles Musicals" pretén ser una revista de

divulgació i d'informació pensant més aviat en el bon "amateur" que no pas

en el professional. D'altra banda pretén també contribuir a ampliar la vi¬

da musical barcelonina i ser un nou motiu de satisfacció i treball per als

components de l'Associació,

Per a donar una idea aproximada del contingut de la revista hem cre¬

gut interessant transcriure l'índex del primer número:
- Soldevila, Carles, Beethoven anecdòtic,

(Conferència llegida per Carles Soldevila al Palau de la Música Ca-

téüLana, el 21-VI-1927 per encàrrec dels Concerts Blaus),
- Notes biogràfiques: Harold Bauer,

- Una conversa amb el mestre Joan Manen,

- Els compliments d'un hoste il,lustre,

- Xafarderies de bona mena: Els treballs estiuencs,

- El futur pròxim: Els Concerts Blaus: cicle: Els poetes i els músics,

, Orquestra Pau Casals

, Associació de Música "da Camera"

, Associació d'Amics de la Música

, Orfeó Català

, Associació Tntima de Concerts

- Opinions,

- Els concerts.

Conjuntament amb aquest primer número, "Fulles Musicals" publicà una

sèrie de suplements, el primer dels quals fou la partitura de la cançó
"Alpestre" musicada per Juli Carreta sobre una poesia d'Apel.les Mestre.

"Fulles Musicals" no tingué una vida gaire llarga, perquè en sortir

el número 9, si bé s'acomiadava tençjoralment, de fet ho feia definitiva¬
ment, En aquest darrer número, en una nota als seus lectors, advertia que



estaria els tres mesos d'estiu sense sortir i prometia pel mes d'octubre

tornar a donar fe de vida. "Mentrestant maldarem per donar-li una vida més

brillant. Com totes les revistes tenim projectes de millores. Però el mi¬

llor del cas és que els projectes es converteixin en realitats. Ja ho veu¬

rem," (117) En veritat, mai no ho veieren!

En els mesos en què va aparèixer "Fulles Musicals" hem d'assenyalar

que la qualitat artística i literària de les pàgines va ser constant, Jo¬

sep de Togores, Enric C, Ricart, Xavier Nogués, Manuel Humbert sdn els au¬

tors de les il.lustracions.

Converses, com la sostinguda amb Joan Manen, foren mantingudes també

amb altres personalitats com Frederic Mompou, Eduard Toldrà, Francesc Cos¬

ta i Pau Casals.

Paral.lelament, diferents escrits celebraren el centenari de Schubert

la vinguda de la "Petite Scène" de París i altres actes. Compaginant aques

ta informació diària apareixia mensualment l'agenda de concerts programats

per M, da C,, Amics de la Música, Concerts Blaus i la Lliga d'Associacions

de Música, De fet, aquesta ultima, en l'Assemblea celebrada el 15 de gener

de 1928, havia acordat considerar "Fulles Musicals" com el butlletí-porta-

veu oficial de l'entitat. Així, "des del número vinent, procurarem donar

als nostres lectors la llista de concerts celebrats mensualment per diver¬

ses Associacions que integren la Lliga i totes aquelles notes que puguin

ésser d'interès per aquestes benemèrites i tan simpàtiques entitats cultu¬

rals que són una alta honor per a la nostra terra" (II6),

"Fulles Musicals" recollí també, al llarg de la seva breu trajectòria,
la trista desaparició d'un dels principals animadors de la música a Cata¬

lunya: Ignasi Folch i Torres. "Aquest va desaparèixer a l'edat de 43 anys

el II-XI-I927, Fundador de l'Associació de M, da C, i de l'Associació

Amics de la Música, d'aquesta darrera pot dir-se que n'era el propulsor,

puix que hi abocà tots els seus entusiasmes i sabé conduir-la amb un en-
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cert remarcable i l'enviarar^à pels camins de l'èxit." (118)

Com ja hem dit, "Fulles Musicals" portà a terme una activitat inten¬

sa, però breu. En total foren nou números els que van veure la llum. En

arribar avui a les nostres mans el recull dels números publicats (sense
enquadernar), semblen talment esperant els números següents.

Tard vam saber que Manuel Capdevila n'havia estat el director. La se¬

va mort, ocorreguda l'estiu del 1983, ens privaria de mantenir una interes¬

sant conversa amb la persona que de segur ens hauria explicat les dificul¬

tats que obstaculitzaren la continuïtat de la revista i molts més detalls

i secrets al voltant de l'entitat i la publicacié.

Manuel Capdevila va viure de prop i intensament els anys en què es

desenvolupà M. da C. i tingué com a amics molts dels seus membres. La se¬

va obra "Eduard Toldrà, músic" ens introdueix p)erfectament en l'éimbient de

l'època. El llibre és gairebé, el testimoni entranyable d'un jove d'aquells

anys. Per a nosaltres, la lectura de la seva obra no sols ens glossa la

personalitat humana i artística d'Eduard Toldrà, siné que ens recrea i ens

caracteritza la imatge viva, real d'aquesta generació.



7. Incidencia social de l'Associació de Mtjsica "da Camera".

7.1. Vinculació de 1'entitat amb l'activitat cultural del país.

Durant molts anys la música ha actuat al marge del context cultural

del nostre país (119). Separada sorprenentment de l'àmbit intel·lectual

universitari, havia vist reduir la seva presència bàsicament en el marc

dels teatres lírics.

Un desconeixement total del fet musical (120) el dividia i l'allunya¬
va de la resta d'activitats artístiques. Si bé el grau de dependència en¬

tre la paraula i la melodia ha estat sempre important, veiem que d'una
part el literat no sentia cap interès i es mostrava indeferent davant de

la música i, de l'altre, el compositor es plantejava aüladament el seu

treball sense cap inquietud intel·lectual i insensible per tot allò que

no fos música. En conseqüència, en l'obra del músic es manifestava una

reiteració de vells esquemes fins a la sacietat i un aire enrarit 1'èmbol

callava, dificultant qualsevol canvi d'orientació en els seus planteja¬
ments.

Mentre la Generació Literària del 98 -exceptuem-ne Benito Pérez Gal¬

dós- era representativa d'aquest estat, la Generació del 27 ja pressupo¬

saria un canvi, Es a partir del segle XX que per primera vegada hi ha
una interrelació, vin interès entre les diferents "parts". Són bàsicament
els joves del nou seglé, els qui duen a terme aquest desvetllament que po¬

dríem qualificar"d'interdisciplinar". L'estil col·lectiu intenta presidir
d'ara endavant tots els actes.

En el terrerty- específicament musical, el canvi no es manifesta en

l'espectacle per excel·lència de l'època; l'òpera, sinó a través dels pe¬

tits cenacles d'amics que es reuneixen per escoltar i interpretar música
de cambra. Són persones procedents de diferents camps professionals; met¬

ges, arquitectes, enginyers, poetes, pintors,,, els atrets pel món de la

música.
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A Barcelona M, da C. és una de les primeres entitats sorgides amb

aquest caràcter, en la qual la música deixarà d'ésser un fet ocasional,

aniat, per a aparèixer com una de les manifestacions culturals que habi-

tucilment ofereix la ciutat.

En fer l'anàlisi dels orígens de M. da C. constatem que la seva fun¬

dació és voluntat bàsicament d'uns "amateurs", d'uns afeccionats a la mú¬

sica.

Gràcies a 1'entusiasme d'aquest grup, sense treure cap mèrit als

professionals que hi col.laboren, el projecte continuarà endavant i ad¬

quirirà ima àmplia volada.

En efecte, l'entitat aglutina un nombre important de personalitats

culturals del país, al voltant dels quals gira el mén intel.lectual i cul¬

tural de la Barcelona i la Catalunya d'aquells éirrys.

Si els primers passos de l'entitat són conduïts per un grup de joves

éfeccionats, poc després el treball d'aquests esdevé el d'uns veritables

professionals. Aquesta professionéilitat és una constant que cerquen aquells

aiys tots els àmbits culturails del país.

Tot fullejant la premsa barcelonina ens adonem de la presència de l'As-

^ sociacié en els actes i els esdeveniments de l'actualitat. En les persones
d'August Pi i Sunyer i Manuel Clausells aquesta és freqüentment representa

da.
V

Recordem precisament que el coneixement de 1'Associació de M, da Ca¬

mera se'ns manifestà per primera vegada, donada la seva vitcilitat, a tra¬

vés de la lectura de la premsa periòdica d'aquells anys. Així, paral·lela¬

ment a la sèrie de concerts que organitzà, fou constant la seva preocupa¬

ció i atenció a recolzar les iniciatives culturals que es van emprendre

en el país. Com deia August Fi i Sunyer en el discurs pronunciat en el

*/*■' sopar commemoratiu del XXè aniversari, en parlar del futur de l'Associa-



ció ressenyà la seva voluntat i el seu desig "que la seva gestió sortís

dels límits de la música i pogués influir en la totalitat de la Cultura

Catalana, continuant aquella obra que l'extingida Mancomunitat havia co¬

mençat" ( 121) , Així anuncià: "serà pronto un hecho el apoyo de la Genera¬

litat, apoyo que la permitirá desplegar plenamente su influencia sobre la

cultura musical de toda Cataluña". (122).

Les paraules d'August Pi i Sunyer són en veritat reveladores de la

vinculació establerta entre l'entitat i els estaments cvilturals del país.

Aquesta fou vtn objectiu permanent de l'entitat i un dels aspectes recone¬

guts i elogiats pels socis i per la crítica.



-127-

V

7.2. L'Associacid de Música "da Camera" membre de la Lliga d'Associacions— ii—i I I ■■ ■ C

de Música de Catalunya.

En l'estudi de l'Associació de M. da C., a mesura que hem anat avançant,
la idea i l'atmosfera del moviment noucentista se'ns ha anat fent present.

Unes constants estètiques i literàries en els programes de mà, uns noms, una

programació, uns objectius, han recreat per a mi tot l'esperit que hom ha de

terminat d'anomenar Noucentisme,

Posteriorment, per als principals teòrics del moviment, M. da C. ha re¬

presentat una de les institucions per excel·lència del període, com un dels
marcs on s'ha debatut la mecànica, la dialèctica dels temps moderns.

Les institucions són les que presideixen el nou ritme ciutadà, on el
fet cultural és el component bàsic.

Un ambient de normalitat i serenitat ha d'inspirar el treball i el

lleure dels ciutadans. De fet el Noucentisme més que la defensa d'uns prin

cipis és un comportament, unaactitud, Enric Jardí considera que "exagerada
ment es podria qualificar l'hon^ modernista com un "rebel" i el noucentis¬

ta com un "integrat" i millor encara com un "intervencionista" perquè vol

participar en la comunitat per afaiçonar-la al seu gust amb intenció de per¬

feccionar-la" (123),

Evidentment tots representen el seu paper, ningú no en queda exclòs.

L'artista, l'intel·lectual, l'infant.,, i fins tot la dona-mare, "companya
amable i cultivada" de l'home, participen de l'acció d'aquesta societat

que vol ser "culta, rica, deslliurada i feliç".

El nucli inicial que intenta formar aquest ambient el situem en el marc

d'xma ciutat; Barcelona, Tot seguit, persones i grups amb inquietuds pa¬

ral·leles es fan sentir també arreu del país, donant a conèixer les seves

propostes. La Lliga d'Associacions de Música de Catalunya és un exemple del

desvetllament i de l'interès d'algunes ciutats i viles de ser elles també

un focus espiritual i artístic.
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r Un altre fragment del diseurs pronunciat per August Pi i Sunyer amb motiu
del XXè aniversari de 1'Associacid incideix precisament en aquest tema. "Alld
que la Mancomunitat no pogué fer per l'Associacié de M. da C. -(aquesta)- vol
continuar-ho; per això un dels seus actes a aquest fi ha estat la creació de

la Lliga d'Associacions Musicals de Catalvutya, i s'espera que ara, amb l'Au¬
tonomia, aquesta xarxa de lligues musicals trobarà l'ajut del govern de Ca¬

talunya, a fi de poder-les ampliar..." (124).

Amb la creació de la Lliga d'Associacions de M. de Catalunya, M. da C.
es converteix clarament en un dels instniments civilitzadors del país. A

V semblança d'aquesta "hem vist la creació de Biblioteques, Arxius i Museus,
que han distribuït arreu de la nostra terra la llum cultural que és patrimo¬
ni dels pobles selectes i avançats. (...) hem vist la creació d'escoles de

Belles Arts, de laboratoris científics, d'escoles d'oficis i indústries (...)
hem vist la creació de les societats chorals primer i dels orfeons després,
que han posat una bella nota en el gust depurat i en els costums de les nos¬

tres joventuts (...) Així, veiem avui aqueixa magnífica florida d'Associacions
de Música, amb que forces ciutats, viles i pobles de Catalunya ja tenen per

envejable joia i satisfacció la de poder mostrar als seus germans d'altres
contrades catalanes, que a ho tardar sentiran el mateix orgull de posseir
la seva Associació de Música; llaç que els uneix amb les grans ciutats on

^
tota manifestació artística és reíilitzable i sense la qual fóra impossible
que en tals indrets arribés a més a triomfar l'art que ja és patrimoni del
món civilitzat" (125). Amb aquestes paraiiles en aquesta tasca fonamental
a l'entitat i "l'encomana fervorosament" la Revista Musical Catalana dóna

la benvinguda.

Sota la presidència de Francesc d'A. Trabal, l'Associació de Música
de Sabadell és la primera entitat a seguir l'exemple de la "Camera" de Bar¬

celona, l'any 1919. Ràpidament la iniciativa es recollida por altres ciu¬

tats i es constitueixen les de Girona, Olot, Vic, Reus, Figueras, Palamós,'f*
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, la Bisbal i Tàrrega.
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La premsa continua essent xinànime quant a la importància de totes a-

questes associacions. Per això, amb motiu del concert que Maria Barrientes
va oferir a l'Associació d'Olot, "La Veu de Catalunya" deia: "... vin comen¬

tari final. Això és cultura: per tant de l'Associació de Música d'Olot ve

a ésser l'ànima de la ciutat i un orgull per a Catalunya. No cal mentir,
les Associacions de Música són a la nostra terra, igual que les Bibliote¬

ques populars, una afirmació de caràcter i ciutadania". I finalitzaria

dient: "Prosperitat a la nostra Associació de Música. Les Associacions de

Música de tot Catalunya trobaran suport no sols en la premsa, sinó també
en els principals intèrprets catalans".

Maria Barrientes, l'eminent cantactriu, és un dels artistes que col·la¬
bora entusiàsticaroent en els concerts de les Associacions. Les seves decla¬

racions a "La Veu" l'aity- 1925 així ho evidencien: "... Coneixia perfecta¬
ment l'existència de l'Associació de M. da C. (...) i sabia com a l'obra

d'aquesta entitat havia irradiat per tot Catalunya, mercès a 1'entusiasme
i devoció de petits nuclis selectes de les més iicportants poblacions cata¬

lanes. El que no sabia era quin eimbient havien creat a llur entorn. Per

això en venir-me a sol·licitar els seus representants que (...) anés a visi¬
tar les associacions de música catalanes, em va plaure el propòsit, fins el

punt que vaig de refer el meu pla de concerts a Espaiqra..." (126).

Maria Barrientes oferí un total de deu concerts, visitant les Associa
cions de Palafrugell, Girona, Vic, Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.

Pau Casals, Eduard Toldrà, Francesc Costa, Blai Net, Robert Gerhard,
Mercè Plantada, Emil. Sauer, Andreua Fornells, Sains de la Maza, el Quintet

Instrumental de París... i un llarg etcètera d'intèrprets i de conjunts

instrumentals nacionals i estrangers col·laboraren també amb les Associa¬

cions, realitzant llargs recorreguts per tot Catalunya.

Si bé la informació de què disposem es redueix a uns quants programes

i a les petites notes de la premsa, podem constatar, amb satisfacció, que
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entre totes elles es creà ben aviat un clima de cooperació i de treball

coordinat. Així, el Quartet Wendling de Stuttgart l'anj' 1923 visita succés

sivament Girona, Granollers i Lleida, presentant un programa que inclou els

quartets de Schubert, Borodin i Beethoven. El Qucirtet de Budapest (1923)
visita Sabadell, Lleida, Barcelona i Girona, Mathieu Crickboom (1922) visi¬
ta Sabadell, Tàrrega i Lleida, el "London String Quartet" de Londres (1922)
visita Barcelona, Sabadell i Girona etc.

L'esforç per a aconseguir que les grans figures es presentin en totes

aquestes associacions ós un dels treballs que emprenen conjuntament els
V* responsables de les Associacions que no tardaran a crear la Lliga d'Associa

cions de Música.

Aquesta entitat (la Lliga d'Associacions de Música), aglutinadora de

molts esforços i il.lusions, es proposava d'ençtendre conjuntament; "iina

activa Céimparya de propaganda encaminada a la creació en diversos indrets

de Catalunya, de noves entitats de difusió de la cultura musical, germanes

de les fins avui existents (...). Sembla que seran im nombre considerable

les poblacions que respondran als anhels altament lloables d'aquesta obra

i que no a trigar gaire, el nombre de les actuals Associacions de Música

es veurà augmentat considerablement amb la creació de les noves entitats

de Torroella de Montgrí, Cassà de la Selva, Sant Celoni, Terrassa, Manresa,

Igualada, Portbou, Montblanch, Vilafranca, Maó i algunes altres del Princi¬

pat de Catalunya i les Illes Balears" (127).

EÎS el 15 de gener de l'any 1928 que la Lliga d'Associacions de Música

de Catalunya emprèn via legal després de l'aprovació dels seus estatuts per

part del Govern Civil. El mateix dia el I5 de gener, els delegats de les

Associacions de Música es reuneixen en assemblea i aproven l'estat de com£
tes presentat per la Comissió Gestora que precedia la Junta Directiva. D'al

tra banda, la Lliga declara com a òrgan oficial i portaveu de les seves ac-

Ki,* tivitats i resolucions a la revista "Fulles Musicals", patrocinada per
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f l'Associació de M. da C.

Ens ha estat impossible de seguir pas a pas l'activitat i els projec¬
tes duts a terme per la Lliga. Trobem, però, informació sobre aquesta en

i els noticiaris que habitualment publica M. da C. en l'interior dels seus

programes de mà.

En un d'aquests, que data del 20 de novembre del 1931, se'ns assenya¬

la la importància de la gestió de l'Associació de M. da C. per a la creació

de les institucions que conjuntament amb ella, formen la Lliga, "no tan

sols cooperant en l'orientació generail (sino també) cuidant de l'organitza-
ció de concerts en els primers anys (i) subvencionant cada any, per acord

renovat en cada junta general, la Lliga d'Associacions de Música, és a dir,
la federació conjunta d'aquestes entitats". Al mateix temps aquest noticia¬

ri ens proporciona algunes dades sobre el funcionament de cada Associació

musical que ens permet d'afirmar que ben aviat totes elles van aconseguir

el suport d'iin nombre important de socis i també d'institucions.

Un exemple és l'A. de M. de Girona, que aconsegueix per part de l'Ajun
tement gironí la cessió del Teatre Principal per a la celebració dels seus

actes. En agraïment, aquesta l'anomena soci honorari.

Les Associacions a poc a poc es consoliden. Arreu petites sales de

concerts adquireixen plena vida en acollir un públic entusiasta per la músi

ca. La Sala de l'Alhambra de Granollers, El Teatre Principal de Girona, La

Sala Museu del "Casal de l'Estalvi" de Lleida, El Teatre Clavé Palace de

Mataró, El Casal Català d'Olot, El Salon Carmen de Palamós, El Teatre For¬

tuny de Reus, El Teatre Principal de Sabadell, El Teatre Vigatà de Vic, El
• Saló del Casino de la Unió Comercial de Vilafranca, la Sala d'assaig de

l'Orfeó de Tàrrega, El Teatre Principal de Valls... són precisament els

marcs d'actuació d'aquestos entitats.
i

Com l'Associació de M. da C. de Barcelona, totes les Associacions tre-
y

ballen comptant amb 1'exclusiu suport dels seus socis. Suport que es fa
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^ indispensable i evident en els moments en què s'ha d'intentar la vinguda
d'un determinat intèrpret de renom o gestionar la cessió d'un local. Fruit

d'aquest esforç conjunt, l'Associació de Concerts de Reus aconsegueix l'ad¬

quisició d'un piano de cua marca Pleyel, amb la venda de I30 làmines de

50.- ptes, entre els socis.

Totes les Associacions de la Lliga tenen vida i personalitat pròpia.
Per tant entre elles es donen diferències i mentre unes es troben en plena
activitat i captació de socis, altres intenten sobreviure tot enyoréint temps

passats. Aquesta ós la situació de l'Associació de Mósica de Valls.

^ Sorgida l'octubre de l'any 1926 l'entitat havia començat el novembre

d'aquell any les seves activitats amb el Quartet txec Zika de Praga. Des

d'un primer nrament comptà amb un nombre important de socis (25O) els quals
li havien permès conduir tma pròspera activitat fins al 1930. En aquest

aity la regressió en el nombre de socis havia determinat la decadència de

l'entitat. L'any 1931 encara condicionats per aquesta situació Carles

Gerhard, germà de Robert, amb motiu de les Festes Decennals de la Candela,
feia una crida a tots els vallencs per tal que col·laboressin amb l'Associa

ció i no en permetessin la desaparició, ja que tant havia contribuït al

nivell cultural i artístic de la ciutat.

^ Un dels drets que s'establí entre les Associacions de la Lliga fou
el de reciprocitat d'assistència als concerts. Així, tots els socis de M.

I da C. podien assistir per dret propi als concerts de les Associacions de

la Lliga i viceversa. Aquest dret de reciprocitat era també vigent amb les

Societats Filharmòniques d'Espanya i concretament amb les de Madrid, Bilbao,

València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Oviedo, Pamplona, Gijón, Burgos, la

Corunya i Castelló de la Plana.

Aquesta és tota la informació que fins a la data present disposem

sobre el tema. Seria interessant de continuar recopilant dades i material
'

sobre cada una de les Associacions de la Lliga per a conèixer més a fons



quines van ser les seves activitats.

Voldríem assenyalar que en les presents línies el nostre interès ha

estat parlar de la Lliga, en tant que M, da C., en fou un dels membres fun¬

dadors .

Resta per a fer l'estudi sobre la Lliga i cadascuna de les Associacions

Musicals que en formaren part. Aquest, de fet, ha d'ésser plantejat H-ins
un projecte molt més ai^li que ens pot revelar l'existència d'un nucli im¬

portant d'afeccionats a la música no tan sols a Barcelona siné també arreu

del país.
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7'3' L'Associació de Música "da Camera" promotora de la vida musical

catalana.

En fer l'anàlisi de l'activitat portada a terme per l'Associació de

Música "da Camera", veiem que aquesta no pemet de cenyir-nos als concerts

i als actes que programà., sinó que comprèn i influencia sobre una gran part

de l'activitat musical que es desenvolupà a Barcelona i a Catalunya. Com
deia en un noticiari (128), la seva tasca no es redueix a ser "simple con-

tractadora d'artistes, sinó d'element de positiva educació musical".

En la creació de M, da C. l'aiqr 1913 els músics de l'època hi són
cridats a col.laborar. Els ja consagrats, com són Lluís Millet, Joan La-
mote de Grignon... si bé formen part d'aquest grup inicial, ràpidament
se'n distancien. Altres, trobant-se en llur període de formació, continuen
al costat de l'entitat rebent i donant mútuament llur suport (Mercè Planta¬

da, Eduard Toldrà (encara com a membre del Quartet Renaixement), etc.). Es
evident que des d'un primer moment l'Associació participa i té necessitat

d'intervenir molt directament en les manifestacions i iniciatives musicals

que se celebren a la ciutat, com ara homenatges, centenaris, congressos,

festivals, etc.

En tots ells la presència de M. da C. no es redueix a una simple ad¬

hesió, sinó que tot sovint és una participació que adquireix un nivell de

màxima responsabilitat. En pocs anys M. da C. havia assolit, com a entitat,
un important "pes específic, i per tant es feia necessària i indispensable
la seva presència en les principals manifestacions artístiques. Així per

exemple, l'any 1936, havent provat una brillant gestió en el seu fxmciona-

ment, M. da C. és convidada en el Congrés de la Societat Internacional de

Musicologia, a entrar a formar part de la Comissió organitzadora. El seu

secretari Manuel Clausells conjuntament amb el mestre Pujol de l'Orfeó Ca¬

talà és nomenat Vocal del Comitè Executiu.

Com dèiem anteriorment, M. da C. des d'un principi s'adona de la nece
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sitat de participar activament en tot el que succeeix al seu voltant. De

fet, molts dels seus membres sdn els qui gesten aquesta mateixa actualitat.

Per això conjuntament amb diverses entitats culturals i polítiques dóna
per exemple la benvinguda a l'Orfeó Català de retorn del seu viatge de Pa¬
rís i Londres (any 1914) > participa en la Festa anual de la Música Catala¬

na, i ofereix un premi a una composició per a orquestra de corda...

Sempre hem de reconèixer que l'entitat va intentar potenciar, promoure

la música del país i també els seus intèrprets. Eís un fet constatable que

sovint programà estrenes i primeres audicions d'obres de compositors cata¬

lans.

Amb la tràgica desaparició d'Enric Granados, poc temps abans nomenat

director artístic de l'entitat, M. da C. apareix amb un caràcter decisiu

en la palestra cultural. Conjuntament amb altres entitats i personalitats,
l'Associació és present en el condol oficial que acompcinya els funerals del

compositor i de la seva esposa. Paral.lelament August Pi i Sunyer, amic del

I músic i futur president de l'Associarió, entra a formar part del consell

familiar i és nomenat tutor dels orfes del matrimoni Granados.

La pedagogia fou un altre dels aspectes propugnats per l'Associació
amb motiu de la presència de Wanda Landowska a Barcelona. En aquesta oca-

^ sió la intèrpret fou convidada per la Comissió de Cú].tura de l'Ajuntament,
l'Escola Municipal, l'Associació d'Amics de la Música i l'Associació de

Música "da Camera" a realitzar un curs d'interpretació de Música Antiga

(any 1921).

La promoció que duu a terme M. da C. en aquells anys es basa tant a

crear i afavorir noves manifestacions, com a potenciar les ja existents.

|presidida| pel mestre Lluís Millet, l'Orfeó Català és durant aquells

anys l'entitat musical per excel.lència. M. da C., en tant que és un dels
( \ \

\ seus principals hostes en la sala d'audicions del Palau, conrea al màxim
els vincles amb l'entitat. Així en diverses ocasions col.labora amb l'en-

I S- .
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titat, sia contribuint econmicament en el viatge de l'Orfeó a Roma l'am^
1925, sia en l'acte d'homenatge al president Joaquim Caboti i Rovira, l'any
1931.

La vinculació personal amb el mestre Millet també fou important. Re¬

cordem, així, el nombre d'estudis i assaigs que, per encàrrec de la "Came¬

ra", Millet elaborà, com a complement de la programació de mà.

Finalment hem de recordar que els anys 1923 i 1928, en reconeixement
a l'Orfeó, M. da C. organitzà i tributà sengles homenatges al mestre i a

l'entitat.

M. da C. fou també present en actes com la presa de possessió de la
direcció de l'Escola Municipal de Música per part de Lluís Millet l'aiy
1930 (en el càrrec succeïa al mestre Antoni Nicolau) (129).

Altres aspectes que ens agradaria resseryar en aquest capítol sobre
l'activitat pública de l'entitat són els homenatges que es tributaren a

Baltasar Samper l'arty 1932 (pels èxits de les seves darreres estrenes a

Madrid), a Robert Gerhard l'any 1933 conjuntament amb la revista "Mira¬
dor" i l'Associació de Cultura Musical, a Fernández Arbós l'any 1934 en

commemoració del seu /Oèaniversari (conjuntciment amb entitats estatals i

internacionals) i l'homenatge a Pau Casals, de caràcter popular, l'any
1933.

Aquest per iniciativa de M. da C. va voler ser un acte ciutadà de re¬

coneixement a la figura del mestre Casals. En aquest homenatge es procedí
a la recollida de signatures de personalitats i d'institucions per tal de
demanar a l'Ajímtament de Barcelona que atorgués el nom de Pau Casals a un

dels carrers de la ciutat.

En tots aquests actes, el nom de M. da C. 0 bé el d'un dels seus prin¬
cipals dirigents apareix una vegada més, testimoniant l'interès de l'entitat
de ser present en l'activitat artístico-cultural del país.



La junta ês conscient que ha d'actuar en un primer terme i estar ama¬

tent a tot allô que l'envolta per a poder continuar endavant. De fet, si
participa de les inquietuds i els anhels dels qui la constitueixen, la se

va actuació adquirirà un major sentit.

Hem de reconèixer que en comptades ocasions en l'activitat d'una asso

ciació musical hem tingut ocasió de ressenyar la presència d'un nombre tan

important de músics» En aquesta ocasió la motivació es deu al pes específic
que assolí l'entitat, no sols individualment, sinó tambó en el conjunt de
la ciutat filharmònica que va ser la Barcelona d'aquells anys.
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7.4* L'Associació de Música "da Camera" en la crítica musical barcelonina.

Tot fullejant la revista "Mirador", sorgida a Barcelona entre els anys
1929 i 1936, vam tenir coneixement de la important activitat musical que
es desenvolupà a la ciutat al voltant d'aquells anys.

En llegir les cròniques musicals, vam quedar sorpresos davant la im¬

portància i la transcendència musical d'una sèrie de concerts i visites:
Manuel de Falla, Arnold Schònberg, Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky, etc.

En iniciar cada una de les cròniques, els redactors: Rossend Liâtes,
Otto Mayer, Rafael Moragas, Robert Gerhard... recordaven que la vinguda
d'aquests compositors havia estat possible gràcies a la iniciativa d'una

entitat: l'Associació de Música "da Camera". En finalitzar l'article, tots
ells felicitaven la junta de l'Associació i els encoratjaven a continuar
endavant en aquesta línia.

L'atenció i l'interès que desvetllaven els concerts de la "Camera" a

"Mirador" no eren un fet aïllat, al contrari, una constant present en to¬

ta la premsa de l'època.

Tot fent la crònica de l'acte inavigiiral l'any 1913> diaris i revistes
ens transmetien d'una manera immediata la seva satisfacció per la formació
de l'entitat. Si bé som encara en un estadi on predominen els projectes,
les il·lusions, tots veuen clarament l'inici d'vina nova etapa per a l'acti¬
vitat musical de la ciutat."... es tracta d'una nova entitat, d'vina agrupació

de joves que vé a dir-nos per fi que l'actual generació vol interessar-se
també en quelcom més..." amb aquestes paraules preliminars a la crònica
del concert, el crític de 'l,a Veu de Catalunya" aprova molt positivament la
iniciativa d'aquests joves.

El "Diario de Barcelona" defineix també l'entitat com "vina obra de

jviventud, que responde a entusiasmos artísticos". Tota la premsa "El Poble

Català", "El Diluvio", "La Revista Musicai. Catalana"... celebren amb satis-



faccid la formació de l'entitat i li auguren un futur.

En considerar que es tracta d'un projecte amb grans possibilitats per

a la difusió de la música, el paper del crític i de la premsa no resta ex¬

clusivament en una siiiç)le constatació, sinó que l'acompanya en tots els

seus projectes.

Efectivament, si nosaltres fullegem els diaris i revistes de l'època,
trobarem pvintualment la resserya corresponent a cadascun dels concerts.

Aquesta tot sovint és no sols una felicitació als intèrprets, sinó també
una cordial enhorabona a l'entitat en tant que promotora de l'audició,

"... I a l'Associació de M, da C, per haver facilitar audició tan exquisi¬
da als seus socis, mereix altire tant" (130),

En poc temps M, da C, és protagonista obligat en les manifestacions

i actes musicals que s'organitzen a Barcelona i a Catalunya, Aquesta pre¬

sència no l'ha aconseguida sols amb bons propòsits, sinó treballant inten¬

sament.

Després dels seus anys de consolidació, la seva activitat no s'ha

ceryit exclusivament a l'àmbit de les seves temporades de concerts, sinó
que directament ha participat en la formació d'associacions de músiça per

tot Catalunya. Heus ací, doncs, que darrera el seu nom sempre hi ha un fet

important a ressenyar.

La premsa, per tant, li reserva un espai important en les seves pla¬
nes culturals i informatives i, en certs moments, fins i tot, amb caràcter
exclusiu la plana musical de la setmana ("La Veu de Catalunya", 'l,a Publi¬

citat", "Mirador", etc.).

La premsa dóna suport a l'entitat, però quan és necessari també la

crítica durament. En efecte, els anys 20, havent aconseguit M. da C, un

nombre ideal de socis, en el marc dels seus concerts sorgeix im greu pro¬

blema d'ordre intern, donada l'actitud d'un cert sector de públic que no
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sembla gaire interessat per escoltar la música. Aquest públic assisteix

als actes sols en tant que representa un signe de distinció cultural i una

manifestació mós en la seva vida de societat.

Les cròniques dels concerts, l'una rera 1'altra, insistentment retreuen

aquesta manca de respecte i atenció vers els intèrprets, Eís un ambient tèr¬

bol creat per l'entrada i sortida constant de gent de la sala durant l'exe¬

cució de les obres i per la seva constcint xerrameca. "... Pel caràcter de

la sessió... s'hauria fruxt mós bé en un lloc de menys capacitat on l'aten¬

ció de l'auditori fidel no hauria estat distreta amb brogits, ni converses

inoportunes" (131)»

"L'Orquestra Pau Casals en l'Associació de Música "da Camera" en el

primer concert del curs. El públic, segons costum, sempre elegant, distin-

gidíssim però un xic bavard i distret" (I32).

"Festival Arthur Honegger... Consignem per acabar que el públic de

la "Camera" escoltà i acollí tot el concert amb atenció i ima comprensió

verament sorprenents. Teniem una por que una vegada més ens fes quedar

malament davant d'un artista estranger! però no, un poder misteriós va fer

que per aquesta vegada aquell públic, semblés un públic europeu. Ara, tot

serà que duri!..." (133)*

De veritable lluita, podem qualificar el treball que realitzà M. da

C. durant més de deu anys per a aconseguir el clim.a d'interès i de respec¬

te, indispensable per a la celebració dels seus concerts.

Al voltant de l'any 1931> finalment l'entitat s'aixgurava del to de

respecte i consideració que havien adquirit tots els seus actes. La matei¬

xa premsa, que havia titllat de frívol, distret i "chich" al públic de

M, da C., reconeixia i aplaudia la decidida intervenció de la jiuita en el

tema. Baltasar Samper, crític de "La Publicitat", afirmava: "... tots ens

hem de felicitar d'aquesta conquista, que semblava més difícil que l'adve¬
niment de la República, i hem de desitjar que la nonnalitat tan miraculo-
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samcnt aconseguida no es torni a alterar mai més" (134). Amb el mateix grau

de satisfaccié s'expressaren Jaume Pahissa a "Las Noticias", Rafael Mora¬

gas a "La Noche", Urbà F. Zanni a "La Vanguardia" i Antoni Marqués al "Di¬

ario de Barcelona",

Cal tenir present que M. da G. havia deixat d'ésser una "simple" asso¬

ciació musical. La internacionalitat dels seus concerts, exigia d'aquell

públic assistent vina actitud culta i atenta. Una actitud que tot sovint re¬

presentava la imatge cultural del país.

En els orígens de l'Associació de M. da C., resten clareunent assenya¬

lades les directrius de la programació. Unes directrius que tenen com un

dels principals objectius, donar a la música d'avantguarda un paper prota¬

gonista. Efectivament, les obres dels compositors contemporanis s'enfronten

d'una banda amb vin petit nucli crític i obstinat i, de l'altre, amb un adi-
tori en certa mesura indiferent i molt influenciable.

Tot preveient la situació, abans d'iniciar cada una de les audicions,
M. da C. prepara i informa detingudament els seus socis. Com a preàmbul del

concert i introducció a les obres i els compositors, M. da C. utilitza bàsi¬
cament el mitjà periodístic per tal d'orientar el públic davant d'un progra¬

ma Gerhard, Schônberg, Falla, Stravinsky,...

Els projectes han de ser conduïts conjuntament amb la premsa. Sense

una preparació adequada del concert, sia a través d'una publicitat, sia
a través d'un article... aquest pot ésser un èxit o bé un fracàs.

Manuel Clausells, secretari de l'entitat, té ben present aquesta com¬

ponent en la preparació de cada un dels concerts. En cartes inèdites adre¬

çades a Eduard Toldrà ens consta el seu afan}' per preparar amb tota cura

la "campai^'·a periodística" de cada concert. Cal "treballar la premsa de

la gran ciutat" diu Clausells a Toldrà.

Malgrat el grau d'informació i d'expectació, molts concerts no assolei
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^ xcn però, m de bon tros, l'èxit previst. El Festival Schònberg, la Sessid
I Gerhard, la Sessió Milhaud... en són exemples.

Si bé en aquestes ocasions la proposta musical de l'Associació no ha

aconseguit l'interès de la majoria del públic, sí que ha interessat la crí

tica, que reconeix el mèrit i la qualitat del concert. Això és evident en

la crítica musical de "La Vanguardia" al concert a Arnold Schô'nberg: "La
sesión de anoche (...) forma parte del plan adoptado por M. da G., plan
que merece todas nuestras simpatías y todos los entusiasmos de aquellos
que aspiran a un ambiente de renovación, que consiste en traer aquí a los
compositores más salientes de la hora actual y que ya ha empezado con la
presentación de Prokofiev, Ravel, i Falla..." (135). Alguns, fins i tot,

demanen la repetició del concert. "En tot cas respectem l'esforç de
Schô'nberg i confessem que ens fóra agradós, per tal de judicar-lo de faisó
més segura, d'oir de bell nou Pierrot Lunaire." (I36). En termes paral.lels

j també s'expressa el crític de "La Veu de Catalunya" en el concert Robert

j Gerhard"... I si en el concert Robert Gerhard la direcció de la Camera

per l'exit del concert, el noble desig d'ella bé mereix un aplaudiment en¬

coratjador" (137) i en la Sessió Darius Milhaud "Cal agrair a l'A. de M.
da C. -repetim avui- el fet d'haver-nos obert un Festival Darius Milhaud.

j Els nostres aficionats han de conèixer, en efecte els grans músics d'arreu
i han de sentir llurs obres (...). Feta la nostra observació, confessarem
que el Festival ha despertat una ben franca i profundíssima desil.lusió"

i (138).

Fent una anàlisi de la valoració general de què fou objecte M. da C.
per part de la premsa, considerem que aquesta fou altament positiva. Creiem

«

que els crítics en tot moment van saber donar el seu suport a l'entitat,
il.lusionats per un projecte "jove" que aconseguiria desenvolupar a Catalunya
un important nucli d'aficionats a la música.

V
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8. Conclusions.

Tothom qui revisi i analitzi les dades recollides en aquest treball,
podrà reconèixer fàcilment el protagonisme que l'Associació de Música "da

Camera" assolí en l'àmbit de la nostra historiografia musical.

Si bé la inesperada interrupció l'airy 1936 de la seva activitat per

l'esclat immediat de la Guerra Civil ben aviat en feren oblidar els èxits,
el record de la col.lectivitat, posteriorment, ha revaloritzat la tasca du¬

ta a terme per aquesta entitat. Com ja s'ha dit, molts recorden amb prefini¬
da emoció els anjrs en què, al marge del treball personal, fruit de llur

il·lusió, sorgien innombrables projectes.

Alexandre Cirici, recordat professor, ens suscità l'interès i el de¬

sig per conèixer les primeres dècades d'aquest segle. Aquell "noucentista

vitcil" com l'anomena Montserrat Roig (1) ens va fer partícips de la màgia
que envoltà els seus anys d'infància i adolescència. Les paraules i opinions

de Cirici ens desvetllaren l'interès per conèixer tots els matisos que embol¬
callaren la Mediterrània. En aquest món la línia, el volum, la rima... i
també la melodia i el ritme tenien vin espai i una presència viva.

M. da C., entitat de la qual el seu pare Alexandre i les seves germa¬

nes Tildona i Maria eren socis, era el nucli musical per excel·lència de la

ciutat. "Amb el meu pare assistia en alguns indrets privilegiats on en gene

ral era l'únic de la meva edat, com als concerts de Música de Cambra" (2).

Si en un primer moment Cirici ens obrí les portes de l'època, poc des¬

prés, la tasca de recerca i anàlisi al voltant de la riquesa i multiplicitat

del moment històric, fou en especial encoratjadora i fructífera.

L'etapa fonamental del nostre treball ha estat la recopilació i cata¬

logació de totes les activitats que l'Associació dugué a terme. Aquest ti~e-

ball, en part mecànic, ens ha permès plantejar posteriorment una anàlisi i

valoració dels esdeveniments musicals i llurs factors, a la Barcelona i Ca¬

talunya dels anys 20. Els continguts de la valoració final d'aquest estudi.



però, tenint present que entitats simüars no han estat ni tan sols cata¬

logades, han de ser considerats sempre en termes relatius.

L'època fou particalarment fructífera pel nombre d'associacions musi¬

cals que sorgiren arreu del país. Totes elles, gairebé sense proposar-s'ho,

aglutinaren el conjunt de l'activitat simfònica i céunerística. Malgrat la

seva importància constatem que la nostra historiografia musical viu encara

tan sols dels records dels seus testimonis, tot esperant la seva cataloga¬
ció definitiva.

Creiem que és un capítol inçjortant que demana merescudament la seva

incorporació a la història del fet musical a Catalunya.

En finalitzar el nostre estudi i per tal de no reiterar idees ja expo

sades, presentem puntualment les conclusions que han anat sorgint al llarg
del treball.

1) M. da C. fou tm projecte dels "joves" del Noucentisme, que comptà
cimb el suport tàcit de la "generació anterior".

2) L'entitat fou la principal instigadora de l'activitat musical a

Cataluitya en les primeres dècades del segle XX. La seva existència ha d'és
ser tinguda en compte en qualsevol estudi monogràfic de caràcter musical

del període.

3) M. da C. és una associació musical catalana que al llarg de les

dues dècades d'existència porta a terme una activitat exclusivament desti¬

nada als seus socis. La programació seguí sempre una línia molt coifcient i

concreta.

En el seu esdevenir cal diferenciar dues etapes. La primera comprèn
des de l'any 1913 fins a la tràgica mort d'Enric Granados (1916). Aquesta

es caracteritza per ttn desvetllament i normalització de l'activitat concer-

tística -música de cambra i simfònica-.

La segona etapa pren via des del moment que Pau Casals accepta el
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càrrec de director artístic de l'entitat i que no abandonarà fins l'any
1936, amb la definitiva desaparició de K. da C. A grans trets, aquesta

etapa tendeix a una ampliació nacional i internacional de la programació
i dels intèrprets.

4) La importància de M, da C. transcendeix, però, els límits i l'àm¬
bit estrictament musical. El seu protagonisme ós determinat en el desenvo¬

lupament de l'activitat cultural. Aixj^ doncs, en estudiar els inicis i els

epígons del Noucentisme, cal tenir present el paper que hi representa. Es

palès, efectivament, que l'Associació aglutina en les seves files les per¬

sonalitats mós rellevants en tots els àmbits de la vida ciutadana. El pres

tigi i el rigor amb què la mateixa Associació es planteja l'edició dels

programes de mà, evidencia també la seva pluréilitat cultural.

5) M. da C. és ima de les primeres entitats musicals que aconsegueix
la col.laboració dels grans compositors i intèrprets nacionals i interna¬

cionals i que ofereix simultàniament a la ciutat una programació concertis
tica regular. El context de l'Associació permetrà d'escoltar per primera
vegada moltes obres d'aquests músics.

6) Les temporades de M. da C. incorporen a la programació usual, l'es
trena i primera audició d'obres d'autors contemporanis. Malgrat les críti¬

ques i el rebuig inicial de determinats sectors del públic, constatem que
la continuada gestió de l'entitat generà el desvetllament d'una nova menta¬

litat en l'auditori.

7) M. da C. és una de les primeres entitats culturals del país que

adquireix un caire manifestament internacional i especialment europeu.

8) Malgrat el caire internacional dels seus actes M. da C. té ben

present i afavoreix la pai'ticipació, en les seves temporades, de la música
i els intèrprets del país.

9) Tocs els actes musicals i culturals de l'època; commemoracions, con

gressos, festivals de música de-Hòpeca tenen ressò en l'activitat de l'As-
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sociaci(5. De fet, sovint alguns dels seus rrincipals responsables tambd
sdn membres dels comitès organitzadors.

10) En els anys 20 la proposta de M. da C. fou seguida en diferents
indrets de Catalunya. En conseqüència sorgiren arreu petites associacions,
que l'anj- 1927, conjuntament amb la Camera, formaren la Lliga d'Associacions
de Música de Catalunya.

Notes

1) ROIG, Montserrat. Retrats paral.lels/2. Public. Abadia de Montserrat.

Montserrat, 1976.

2) CIRICI, Alexandre. El temps barrat. Ed. Destino. Barcelona, 1973, pàg.
127.
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a) Associacid de nnásica "da Camera"
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8.1. APÈNDIX DOCUMENTAL

a) Associacid de música "da Camera"

1913-1914 I temporada

(1) l/l 14,IV.1913

Concert inaugural

Mozart! Serenata nocturna en Sol

Bach: Concert de Brandenburg nûn. 5, en Re

Saint-BaSns: Le Deluge

Grieg; 01tima Primavera

Brahms: Danses hongareses nûn, 5 i 6

I Boccherini: Siciliana
I J. Vila (flauta), A, Vila (violf), B. Net (piano) i

Orquestra A, de M. da C. Direccid: J. Rabentds

(2) -LfZ 1.V.1913

Mozart: Quintet en Re

Dvorak: Quartet en Mi bemoll, Op. 87

Bach, Beethoven i Schutiann; Peces vàries per a cant i piano

M. Plantada (cant), R. Vives (piano), m. Perelld (violl),
A, Vila (violf), Ll. Sánchez (viola) i J. Rabentds

(violoncel)

(3) 1/3 12.VI.1913

Hándel: Concert en Re, Op, 6/5

Mendelsshon: Tema i XVII variacions serioses

Sluck.^rahms! Gavota

Chopin: Preludi, i Vals

Grieg: Holberg Suite

G.C. Vidiella (piano) i Orquestra A, de M.

da C. Direccid: J. Rabentds



^.X.1913

Haydn: Quartet nûm. 1, en Sol, Oo. 54

Beethoven: Quartet nûm. 11, en Fa menor, Oo. 95

Mendelssohn: Quartet nûm. 2, en Mi menor, Oo. 44

Quartet Renaixement: E. Toldrà (violi), J. Recasens

(violi), LI. Sánchez (viola) i A. Planàs (violoncel)

10, XI, 1913

1er. Concert extraordinari

HSndel: Agrippina (obertura)
Tartini: Concerto per a violi, en Re menor

Haydn; Concert en Sol (l? audiciû)
Gluck; Ifigenia in Aulida (obertura)
Bach: Concert en Re menor

M. Crickboom (violi), M, Perellû (violi). Orquestra

A. de M, da C. Direcciû J, Rabentûs.

29.1,1914

Schumann; Quintet en Mi bemoll, Op, 44

Brahms: Quintet en Fa menor, Oo, 34

Franck: Quintet en Fa menor

B, Net (piano), M, Perellû (violi), A. Vila (violi),
J, Ribas (viola) i J. Rabentûs (violoncel)

26,111,1914

2on. Concert extraordinari

1er, Concert de la Sociátá des Concerts d'Autrefois

J, Ch, Bach; Suite

D'Hervelois; Suite

Borghi: Concerto

J,B, Borghi: Gavota
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Lorenziti; Minuet, Giga

Bruni: El cu-cut

Sacchini: Ballet de Chimêne

Boismortier: Révérences Nuntiales

Zodiaci: Bounrée

Rameau: Passe-pied, de Castor et Pollux

M. Delcourt (clave), G. Taine (viola d'amor), E. de

Bruyn (viola da gamba), J, Friscourt (flauta), F.
Mondain (oboê) i E» Nany (contrabaix)

3er. Concert extraordinari

Debussy i Schumann: Peces vàries per a cant i piano,

Saint-SaSns: Trio en Fa, Op, 18 (l? audicié)
Brahms, Txaikovsky, Musorgski i Gretxaninov: Peces vàries

per a cant i piano

M, Freund (cantant) i Trio Barcelona; M. Perelld (violi),
P, Marés (violoncel) i R, Vives (oiano)

Bach: Obertura ném, 2, en Si menor

Corelli: Concert nûm, 1, en Re (l? audicid)
Henschel; Suite en forma de Canon (l? audicid)

F, Vila (flauta), A, Vila (violí), S, Saulnier (violí),
M, Verger (violoncel) i Orquestra A, de M, da C. Direc-

cid J, Rabentds

(8) I/a 1,IV,1914

(9) 1/9 17,V,19in

0
1914—1915 II temporada

(lO) II/l HSndel; Agrrippina (obertura)
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Gilson: Mélodie? escoceses

Gluck: Minuet, d'Ifigenie in /^ulida

Granados; Tonadilla

Bach; Aria en Do, i Concert en Re

C, Badia (soorano), R, Vives (piano) i ürouestra A,
de M, da C, Direccid; J, Rabentís

(11) 11/^ 4.\/II.1914

Concert d'homenatge a J.S. Bach

Bach; Obertura en Do (l§ audicid)
; Concert de Brandenburg en Sol

"
: Concert en Do

B. Net (piano), J, Gilbert (oiano), C, Garcia de Lenz

(piano), J, Mur (oboè), J, Giordani (oboè), J, Sadurnf

(fagot) i Orquestra A. de M. da C. Direccid; J. Rabentds

(12) II/3 15.x.1914

Mozart; Sonata en Do

Brahms; Final de concert

Lazzari; Sonata (l^ audicid)
Desplanes-Nachez; Intrada (l§ audicid)
Francoeur>-Kreisler; Sicilienne et Rigaudon

Bach—Kreisler; Grave (l^ audicid)
Pugnani-Kreisler; Preludi i Allegro (l? audicid)
Saint—Saèns; Havanaise

F. Costa (violí) i R. Vives (piano)

(13) II/4 30.XII.1914

Locatelli; Sonata en Re

Brahms; Sonata en Fa menor, Op. 99

Beethoven: Sonata en La, Op, 69
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G. Cassadd (violoncel) i R. Vive? (oiano)

(14) II/5 22.1.1915

HSndel: Concert en Re

Bach; Arla en Do

Bach: Concert de Brandenburg nâm. 3, en Sol

Debussy: Dansa sacra i Dansa profana

Gilson: Melodies escoceses

R. Martí (aroa), A. Vila (violí), J. Padrol (violí),
J. Pagès (violoncel) i Orquestra A. de M. da C.

Direccid: J. Rabentds

(15) II/S 13.11.1915

Mozart: Quartet nûm. 17 en Do

Beethoven: Quartet nûm 1, en Fa Do. 59

Ravel: Quartet en Fa (l9 audicid)
Quartet Renaixement

(16) II/7

4»^

14.III.1915

Mozart: Sonata en Si bemoll

Chopin: Sonata en Si menor

Crickboom: Idylle Pastorale

Ferran: Primavera Romança

Daquin-Wanen: Cou-cou

Grieg: Sonata en Sol

E. Miret (piano) i E. Oriol (violí)

(17) II/a 12.VI.1915

Schumann: Trio en Fa, Op. 80

Mendelssohn: Trio en Do menor. Op. 56
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Brahtns; Trio en Si, Oo. B

Trio Barcelona

(18) II/9 9.V.1915

Saint-Saëns: Sonata en Do menor, Op. 32

Boëllman: Sonata en La menor, Oo, 40

Strauss; Sonata en Fa, Op. 6

B. Net (piano) i J, Rabentás (violoncel)

(19) II/lO 29.V.1915

Bach: Concert italià

Schumann: Kreisleriana

Albéniz: El puerto, Cdrdpba

Usandizaga: Rapsòdia vasca Amoramotu
Granados; Allegro de Concerto

Chooin, Strauss-Tansig i Liszt: Peces vâriLes

P. Bayona (oiano)

(20) IIAl 3.VII.1915

Mozart: Divertimento en Re

HSndel: Concert nt3m. 4, en Fa, Op. 4 (l? audicid)
Grieg: Holberg Suite

J. Cumellas-Ribd (orgue) i Orquestra A, de M. da C.

Direccid; J. Rabentds

1915-1916

(21) IIIA

f

III temporada

14.XI.1915

Hëndel: Concert en Re

Grieg: Concert en La menor

Vila: Moment Simfònic

i
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(22) III/2

Nogués: Elegia, Scherzo fantasiés

Arensky: Variacions sobre un tema de Txaikovky
Beethov/en: Gran fuga

E, Granados (piano) i Orquestra A. de M. da C,

Direccid: J, Rabentds

3.XII.1915

HSndel, Gluck, Perpolesi, Carissimi, Schumann, Schubert,

Brahms, Hahm, Chausson, Debussy, Saint-SaSns i Strauss;

Peces vàries per a cant i piano

W, Pardo (soprano) i R. Gaufrés (piano)

(23) III/3 19.XII.1915

Sessid Schumann: Trio en Fa

Trio en Re menor

Trio en Sol menor

Trio Barcelona

(24) III/4 31.1.1916

Bach, "Couperin, Scarlatti, Paradisi, Schubert, Chopin,

Villar, Granados, Albeniz i Mendelssohn: Peces vàries

J. Iturbi (piano)

(25) III/5

4^
Î

7.II.1916

Beethoven: Trio ndm. 3, en Do menor. Op. 1

Fauré: Elegia

Boccherini: Sonata ndm. 2

Bach—Tausig; Toccata i fuga en Re menor

Beethoven: Romança en Sol

Couperin-Kreisler: La précieuse

Pdrpora-Kreisler: Minuet
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Saint-Sagns: Trio nûm. 2, en Mi menor, Op. 92
Trio Francés: R. Vines (piano), J, Boucherit (violf)
i A, Hekking (violoncel)

(26) III/6 27.11.1916

Mozart: Quartet nûm. 18, en Re

Mendelssohn: Quartet en Mi bemoll, Dp, 12

Franck; Quartet en Re

Quartet Renaixement: E. Toldrà (violí l), J. Recasens

(violí Xl), LI. Sánchez (viola) i A. Planas (violoncel)

(27) III/7 26.III.1916

Bach, Beethoven, Franck, Chopin, Schubert, Liszt, Debussy,
Saint-Sagns: Peces vàries

F. Via (pianp)

(28) III/8 7.IV.1916

Rameau: L'Egipcienne
"

: Concert en La

Corelli: Concert nûm, 6

Gade: Novelleten

Orquestra A. de M. da C. Direcció: J. Rabentûs

(29) III/9 16.V.1916

Homenatge a Granados

Granados: Valsos poètic^; Dansa en Mi menor. Dansa en Do

menor. Allegro de concert

El Tra-la-la y el punteado; El Majo tímido; La

Maja dolorosa. Las Currutacas modestas; Mañanica

esa; Mira que soy niña. Amor, déjame; ¡Llorad

corazón, que teneis razón! En vuestros ojuelos
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V*

nos mostráis vuestro valor... no lloréis ojuelos

porque no es razdn. Serranos de Cuenca iban al

Dinar

Goyescas (los majos enamorados), Los Requiebros

Coloquio en la reja, Quejas a La maja y el ruise¬

ñor, El Fandango de candil

C, Badia (soorano), M. Moner (oiano), F. Via (oiano) i
F. Longâs (piano)

(30) III/lO 26.V,1916

Mozart, Bach, Schumann, Franck, Musorgski, Corelli, Couoe-

rin-Kreisler, Pugnani-Kreisler, Corelli-Kreisler: Peces vàries

J. Massiê (violi) i V. M? de Gibert (orgue)

(31) III/Il 25.VI.1916

Beethoven: Quintet en Mi bemoll

Granados: Elisenda

Spohr: Adagi del Nonet

Lalo: Aubades (l? audició)
Doble Quintet de 1'Acadèmia Granados:

M, Perelló (violi l), E. Grau (violi II), J. Ribas

(viola), J. Pere-f^ares (violoncel), P. Valls (contra¬
baix); J, Calvera (flauta), C, Carles (oboè), J. Vives

(clarinet), J. Sadurní (fagot), R. Bonell (tromoa);
F. Longâs (piano), J.M. Dalmau (violi), M, de Ribas

(arpa) i J. Barberà (flauta)

(32) III/12 28.VI.1916

Mozart: Serenata en Sol

Bach: Obertura en Si menor
l

Chavarri: Estival (l? audició)
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Gilson: Melodies escoceses

Orquestra A, de M, da C, Direccid; J. Rabentds

1916—1917 IV temporada

(33) IVA 22.x.1916

Haydn; Quartet ndm. 6, en Mi bemoll, Go. 64

Beethoven: Qmrtet ndm. 2, en Mi menor, Do. 52

Schubert: Quartet en La menor. Op. 29

Quartet Renaixement: E. Toldrà (violí l), J. Recasens

(violí II), LI. Sánchez (viola), i A. Planas (violoncel)

(34) IVA 19,XI.1916

Mozart: Les noces de Fígaro (obertura)
Haydn: Corcert en Re

Bach: Obertura en Do

"
: Suite en Do

Schumann: Concert en La

P. Casais (violoncel) i Orquestra A. de M. da C.

Direccid: J. Rabentds

Dibuix: F. Canyellas

(35) IV/3 15.XII.1916

Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Chooin, Liszt,

Scriabine, Debussy, Strauss: Peces vàries

A. Rubinstein (piano)
Dibuix: F, Canyellas

(36) IV/4 6.1.1917

Marcello, Pergolesi, Schubert, Schumann, Paderewsky, Szopsky,

Wieniawsky, Balakirew, Wolf, Szymanowsky, Faurd, GOervos,
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Debussy, Weckerlin: Peces vàries

J. Lahovske (cantant) i F, Longàs (Diane)
Dibuix: F, Canyellas, Traduccions: J, Pena i J, Carner

(37) IV/5 30.1.1917

Beethoven: Trio nt3m. 1, en Re, Op. 70

Txaikovsky: Trio en La menor, Op. 50

Brahms: Trio en Do Menor, Do. 101

Trio Barcelona; R. Vives (oiano), M. Perellá (violf)
i P. Marás (violoncel)
Dibuix: F. Canyellas

(38) IV/S 11.11.1917

Wolf, Borodin, Stravinsky, Wieniawsi, Grieg, Faurá, Ravel,

Opienski, Chopin, Moniusko; Peces vàries per a cant i piano,

J. Lahovska (soprano) i F. Longàs (piano)
Dibuix: F. Canyellas

(39) IV/7 23.III.1917

Mozart: Sonata en Fa

Schubert: Rondd brillant. Op. 70

Brahms; Sonata en La, Op, 100

Beethoven: Sonata a Kreutzer, Op. 47

F. Costa (violf) i T. Teran (piano)
Dibuix: F. Canyellas

(^) IV/e 15.IV.1917

Mozart: Divertimento nOm. 17, en Re

Gluck; Minuetto d'Ifigenia in Aulida

Vivaldi : Concert en La menor

Mendelssohn; Octet en Mi bemoll
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Orquestra A. de M. da C. Direccid; J. Rabentda

Dibuix; F, Canyellas

4

V

(41) IV/9 18.V.1917

HSndel: Sonata en La

Schunann; Sonata en La menor, Oo, 105

Dandrieu: Musette

Guy: Fuga en Mi

D'Indy: Preludi i Petit cânon

Franck: Coral en La

Bach; Adagi i fuga de la sonata en Sol menor

Rameau; Gavota

Schubert; Minuet

Francoeur-Kreisler; Sicilienne et Rigaudon
J. Massiâ (violf), V, M? de Gibert (orgue) i G, Garganta

(piano)
Dibuix; F, Canyellas

(42) IV/IC 8.VI.1917

Bach; Concert de Brandenburg nûm. 5, en Re

Papillon, Caccini, Walter, Morse Rummel, Fauré, Masson,
Duparc, Franck, Debussy; Peces vàries oer a cant i oiano

Debussy; Dansa sacra; Dansa profana

Cle-Olsen; Suite

J, Montjovet (soprano), R, Vives (oiano), i Orquestra
A, de M. da C, Direccid; J. Rabentds

Dibuix; F, Canyelles. Traduccions; J, Pena

(43) IVAl 20 .VI .1917

Millet, Pérez, Cumellas-Ribd, Sancho-Marracó, Manen, For¬

nells, Brudieu, Palestrina, Dowland, Jannequin, Marenzio;
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Peces vàries oer a cor

Orfeó Català, A. Fornells (soprano) i J. Gibert (piano)
Direccid; Lluís Millet

1917—1918 V temoorada

(44) v/1 4.XI.1917

Gluck, Cornelius, Schumann, Weckerlin, Chopin, Debussy,
Duparc, Crechaninov, Brahms, Wolf, Fernández, Turina; Peces

vàries

A, Lahovska (soprano) i F. Longâs (piano)
Dibuix: F, Canyelles, Traduccions: J, Pena i Ll, Via

(45) V/2 18.XI.1917

HSndel: Agrippina ( bertura)
Haydn: Concert en Re

Beethoven: Sonata nûn. 3, en La, Op. 69

Bruch: Kol Nidrei

Saint-SaSns: Concert en La menor

P. Casais (violoncel), B. Net (piano) i Orouestra

A. de M. da C. Direccid: J. Rabentds

Dibuix: F. Canyelles

h

(46) V/3 14.XII.1917

Bach: Concert italià

Scarlatti: Toccata en La

Beethoven: Sonata nûm. 2, Op. 31

Schunann: Carnaval n5 9

Debussy: Cathédrale engloutie

Leo Moreau; Chauson Dauráe

Leo Sachs: Jeux de nuages

Albániz: Corpus Christi en Sevilla

Evocad dn

i-/
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[84) VIII/: 10.1.1921

Schumann; Quartet nûm. 3, en La, Do. 41

^■i02art: Quartet nûm. 465, KBchel en De

Debussy; Quartet en Sol

Quartet Caoet de Paris: L. Capet [v/iolf l), M.
Hewitt [violí II), H. Benoit [viola) i C. Delobelle

[violoncel)
Comentarista; Joan Salvat

[as) \/IIl/4 12.1.1921

Beethoven: Quartet III, en Re, Op. 18/3
"

: Quartet Vil, en Fa, Op. 59/l
"

: Quartet VIII, en Mi menor. Op. 59/^
Quartet Capet de París: L. Caoet [violí), M. Hewitt

[violí II), H. Benoit [viola) i C. Delobelle [vio¬
loncel)
Comentarista: V. de Gibert

[86) VIII/5 29.1,1921

Koschitz, Leontovytch, Stoupnytzky,
Stetzenko: Peces vâri.e'^ per a cor

Ukrajinska Kaoela, Direccid: A. Koschitz

[87) VIII/6 30.1.1921

Deffloutzkyi, Lyssenko, Koschitz: Peces vàries per a cor

Ukrajinska Kapela, Direccid: A. Koschitz

[88) VIIl/7 4.11.1921

Tartini: Sonata per a violí [Trino del Diable) en Sol menor

Dohnanyi: Sonata

Vecsey: Peces vàries per a piano
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ChQpin: Dotze estudis, Oo. 25

P. Loyonnet (oiano)
Dibuix: J» Aragay

(47) v/4 15,1.1918

Mozart: Trio en Mi

Beethoven: Trio nflm, 2, en Mi bemoll, Oo, 70

Ravel: Trio en La menor (l? audicid)
L. Caffaret (piano), I, Astruc (violf) i M, Caoonsacchi

(violoncel)
Dibuix: J, Aragay

(48) V/5 4.11.1918

Beethoven; Egmont (Obertura)
Mozart: Concert nftn. 4, en Re

Manen: Suite en Sol (l? audicid a Espanya)
Manen: Variacions sobre un tema de Tartini

Beethoven: Romança en Fa

Daquin-Manen: Cu-cut

Martini- Manen: Cèlebre Gavota

J. Manen (violf), F. Longés (oiano) i Orquestra A. de

M. da C. Direccid: J. Rabentds

Dibuix: J, Aragay

(49) v/6 7.II.1918

Beethoven: Gran Trio en Si bemoll, Oo, 97

Schumann: Gran Sonata en Re menor, Oo. 121

Brahms: Quartet en Sol menor, Op, 23

E, Fernández Arbds (violí), J, Vianna da Motta (oiano),
J. Francès (viola) i J, Ruiz Cassaux (violoncel)
Dibuix: F. Canyellas

i,
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(50) v/7 9.II.191S

Brahms: Trio en Do menor, Go, 101

Faurá: Sonata en La, Op. 13

Beethoven: Quartet en Mi bemoll, Op. 16

E. Fernández Arbds (violî), J. Vianna da Motta (oiano),
Francès (viola) i J, Ruiz Cassaux (violoncel)

(51) v/8 10.111.1918

Mozart: Andante amb variacions

Masciti: Trio en Sol menor (l? audicid)
Beethoven; Trio núm. 3, Op. 1, en Do menor

Mendelssohn; Trio en Re menor, Op. 49

Trio Barcelona: R. Vives (piano), M. Perellá (violí) i
P. Marés (violoncel)
Dibuix; J. Aragay

(52) v/9 22.IXI.1918

Mendelssohn; Concert en Mi menor. Op. 64

Tartdni; Sonata en Sol menor

Couperin-Kreisler: Chauson Luis XIII et Pavane

Beethoven: Rondino en Mi bemoll

Schubert-Kreisler; Moment musical

Bazzini; La Ronde des Lutins

M. Quiroga (violí) i M, Leman (piano)
Dibuix: J. Aragay

(53) V/10 2.IV.1918

Sors, Mozart, René, f>fessenet, Berlioz, Grétry, Tèrrega,

Caste, Granados, Hahn, Doret, harmonitzacions de Llobet:

Peces vàries

M. Llobet (guitarra), A, Cabré (baríton) i J, Salvat

(piano)
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Dibuix: J, Aragay, Traduccions: J, Pena

(54) V/11 13.V. 1918

Sessid Beethoven

Beethoven: Sonata nt3m, 2, en Re menor. Go, 31
"

; Sonata en Do, Do, 53

"
: Sonata en La bemoll, Go. IIG

"
: Sonata en Fa menor, Go, 57

E, Risler (piano)
Dibuix; F, Galf

(55) V/12 15.V.1918

Chonin; Pece^: vàries ner a niano

Chabrier: Dix pièce<^ ni·'·toresDues

Lipzt: Peces vêries ner a niano

E, Risler fniano)

Dibuix: F, Canyelles

1918-1919 VI temporada

(56) VI/I 2.XII.1918

Beethoven; Quartet nûm. 2, en Wi menor, Go. 59

Ewen; Quartet nûm. 8, (Biscay) en La

Debussy: Quartet en Sol menor. Dp. ID

London String Quartet: J. Lewey (violf l), H. Kinsey
(violf II), W. Warner (viola) i Warwick (violoncel)

(5?) \Il/2 15.XII.1918

Mozart: Les noces de Fígaro (Gbertura)
"

: Concert en La per a violí

Bach: Aria en Mi
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Vivaldi; Concert en La

Gui: Berceuse

D'Ambrosia: Canzonetta

Kreisler: Liebeslied

Beethoven: Concert en Re, Op. 61 oer a violî

A, Bordàs (violî), A, Farrarons (oiano) i Orquestra A,

de M, da C, Direccid; J, Rabentds

(58) VI/3 3.1.1919

Weber: Euryanthe (Obertura)
Rameau: Ballet-Suite

Franck: Redempció (fragment simfònic)
Beethoven: Séptima Simfonia en La, Op. 92

Pahissa: Obertura sobre un tema popular català

Debussy: Dos Nocturns: Núvols - Festes

Borodin: Príncep Igor (danses guerreres)
Orquesta Filarmónica de Madrid. Direcció: B. Pórez-Casas

Dibuix: J. Aragay

(59) VI/4 4.1.1919

Beethoven: Coriolà (Obertura)
D'Indy: Fervaal (preludi del primer acte)
Lully: Ballet-Suite

Chausson: Simfonia en Si bemoll

Vila: L'any mil (poema simfònic)
Fauró: Pavana Op. 50

Wagner: Els mestres cantaires de Nuremberg (Obertura)
Orquesta Filarmónica de Madrid. Direcció; B. Pérez-Casas

Dibuix: J. Aragay
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(50) VI/5 5.1.1919

Gluck; Ifigenia in Aulida (Obertura)
Debusay: El mártir de Sant Sebaatiè (nreludi) (l§ audicid)
Glazunov: Stenka Ràzin (ooema simfònic) (l3 audicid)
Dvorak: Cinauena Simfonia (del Nou Mdn), en Mi menor, Oo. 95
Lamote de Grignon: Poema romàntic

Berlioz: Fugida a Egipte

Wagner: TannhSuser (Obertura)
Orquesta Filarmdnica de Madrid, Direccid: B. Pérez-Casas

i A, Iviassini Pieralli (artista)
Dibuix; J, Aragay

(61) VI/6 17.11.1919

Nardini: Concert en Mi menor

Lalo; Simfonia esoanyola

Schumann; Romança

Paganini: Capritxo Xlll

IVieniawska: Record de Moscou

m, Quiroja (violí) i m, Leman (oiano)
Dibuix: J. Aragay

(62) VI/7 23.11.1919

Bach, Weber, Liszt, Beethoven, Franck, Chocin, Albéniz,

Ravel, Debussy, Fauiré: Peces vàries oer a piano i cant i

piano.

G. Vix (soprano), M. Tagliaferro (piano) i A. Clémence

(piano)
Dibuix; J. Aragay. Traduccions: J. Pena

_ (63) Vl/8 22.1V.1919

Franck; Prélude, chorat et fugues



Faurá: Themes et variations

Ravel: Minuet anidaue*

Severac: Les muletiers devant le Christ de Llivia

Satie: Première grossienne

Debussy: L'isle joyeuse

Rimsky—Korsakov; Novel·leta

Gliuka-Liapounow; La non_non de les fades *

Akimenko; Jardf adormit

Borodin: Mazurka i Nocturn

iviusorgski; Gopak

Soler: Sonata en Sol menor

Salazar: Preludio en Mi +

Albéniz: Almeria

Turina: Noche de verano en la azotea

Villar: Danza montañesa de Ledn *

Granados: La Maja y el Ruiseñor

Falla: Romanza del pescador *

Danza del fin del dia

R. Viñes (piano)
Dibuix: J, Aragay i R. Solanic

(Sû) \Jl/9 1.V.1919

Gluck: Ifigenia in Aulida (Obertura)
Franck: Variacions simfòniques

Bach: Concert de Brandenburg nûm. 1, en Fa

Rimski-Korsakov; Concert en Ra

R. Viñes (piano) i Orquestra A, de M, da C. Direccid

J, Rabentds

Dibuix: R, Solanic

* Obres dedicades a R, Viñes
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níiozart; Sonata nfV", 6 en Si bemoll

Beethoven; Sonata en La, Oo. 4?

Franck: Sonata en La

M. Crickboom (violf) i B, Socias (oiano)
Dibuix: J, Aragay

(55) VI Al 18 .V. 1919

Mozart; Serenata en Sol

Bach: Concert en Re fflenor

Beethoven: Concert en Re, Op, 61

Arensky: Variacions sobre un tema de Txaikovsky

Saint-Saëns: Concert nâm, 3, en Si menor

M, Crickbooffl (violf), M, Perelld (violf), Orquestra

A, de Mi, da C, Direccid; J. Rabentds

Dibuix: J, Aragay

(67) VI ¡12 22.VI.1919

Gluck, Scarlatti, Caldara, Paradies, Louis XIII, Mozart,

Schumann, Moor, Fauré, Duoarc, Schubert, Brahffls: Peces

vàries

S. Metcalfe-Casals (mezzo-soprano) i P. Casals (oiano)
Dibuix: J. Aragay. Traduccions: J. Pena

1919-1920 VII temporada

(68) VIlA 28.x.1919

Mozart: La flauta mágica (Obertura)

BoSllmann: Variacions Simfòniques

Sammartini: Sonata en Sol

Dvorak: Concert en Si menor, Op. 104
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P. Casal? (violoncel), B. Net (oiano) i Orouestra

A, de M. da C. Direccid: J, Rabentds

Dibuix: R, Solanic

(69) VII/P 5.XI.1919

Frescobaldi: Toccata i fuga en La

Bach: Segona partita en Do fflenor

Franck: Preludi, ària i final

Ravel: Ondine

Debussy; Peces vàries

Chopin: Peces vàries

M, Horszowf^i (piano)
Dibuix: R, Solanic

(70) VII/3

(71) vii/a

11.XI.1919

Beethoven: Egfflont (Obertura)
Mozart; Concert en Re menor

Chopin; Peces vàries per a piano

Beethoven; Concert nOm. 4, en Sol, Op. 58

M. Horszowski (piano). Orquestra A. de M, da C.

Direccid: P. Casals i J. Rabentds

Dibuix: R. Solanic

29.XI.1919

Haydn: Quartet ndm. 3, en Si, Op. 64

Warner: Folk song. Op. 18

Gossens: Two sketches ndm, 1 i 2, Op. 15

Beethoven; Quartet ndm. 12, en Mi bemoll, Op, 127

London String Quartet: J. Levey (violf l), T. Petre

(violí II), Warner (viola) i Warv/ick (violoncel)
Comentarista: R. Gerhard

Dibuix: R, Solanic
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(7?) VII/5 1. XII. 1919

Níozart: Quartet en Re menor

Bridge: Three Idylle

Brahms: Quartet en Si bemoll, Do, 67
1

London String Quartet; J. Levey [violí l), J, Petre

[violí II), H. Werner [viola) i C, Warwick [violoncel)
Dibuix; R, Solanic

[73) VII/S 11,1.1920

Música pastoral dels segles XVI-XVII-XVIII

15 part Al bpsc - Coupçrin le Çr.; Raffleau; Dauchieu;

Casoar Kerll? Pasouini. Daouin. Bull

25 nart Per camos i nrade<^; noblat - Martini; Scarlatti;
J,S, Bach; Rameau, Byrd; HSndel

33 part Kermesse - Francisque; Chambonniêres; Couoerin

Le Grand

W, Landowska [piano i clave), M. Greslá [soprano)
i J, Gibert Camins [piano)

[74) VII/? 13.1.1920

HSndel; Passacaglia

Mozart: Sonata en Re menor

Bach: Concerto italiano

"
: Preludi i fuga en Oo diesi

"
: Gavota en Sol menor

Rameau: Rigaudon et Tambourin

Mozart: Rondd en La fflenor

Oaquin: Le cou-cou

"
; Bourrée d'Auvergne

W, Landowska [piano i clave), M. Greslé [soprano)
i J. Gibert Cattins [piano)



-170-

(75) VII/a 23.11.1920

Beethoven: Trio en Si bemoll, Op. 11

Arensky: Trio en Re menor, Op. 32

Granados—Lamote de Grignon; Danses esoanyoles

Granados: Allegro appassionato

Trio Barcelona; R, Vives (piano), M. Perelld (violf)
i P. Wlarés (violoncel)
Dibuix; R, Solanic. Comentarista; J, Salvat

(76) VIl/9
V

23.111,1920

Bach; Concert en Mi

Lekeu: Sonata en Spl

D'Indy: Poêffle des montagnes

Faurá; Sonata en La, Oo. 13

M. Crickboom (violf), M. Dron (oiano) i Quartet

Renaixement

Dibuix; R. Solanic. Comentarista; J. Salvat

(77) VII/lO 25 .III.1920

Sonates de Beethoven per a violf i oiano

V Sonata en Fa, Op. 24

X " en Sol, Op. 96

VII " en Do menor, Op 30, nûm. 2

M. Crickboorfl (violf) i M. Dron (oiano)
Dibuix; R. Solanic

(78) VII/il 21.IV.1920

Haydn; Quartet nûm. 4, en Si bemoll. Op. 76

Schubert; Quartet en Sol, Op. 161

Brahms; Quartet nûm. 2, en La menor. Op. 51

Quartet Rosá de Viena: A. Rosû (violf l), P. Fischer
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[víqI; Ix), a. Ruzit^ka (viola) i F. Buzbaum

(violoncel)
Dibuix; R. Solanic. Comentariata: R, Gerhard

(79) VIl/12 28.IV.1920

Mozart: Quartet en Re menor

Pfitzner: Quartet en Re, Op. 13

Beethoven; Quartet IX, en Do, Op. 59/3.
Quartet Rosé de Viena; A. Rosé (violí l), P. Fischer

(violí II), A, Ruzitska (viola) i F, Buxbaum (violoncel)
Dibuix; R. Solanic, Comentarista; R, Gerhard

(80) VII/13 25.V.1920

Locatelli; Sonata en Re

Schubert; Peces vàries per a cant i oiano

Beethoven; Sonata en La, Oo. 69

Chopin; Peces vàries oer a piano i cant

Debussy; C'est l'extase
"

; Green

Fauré; Peces vàries per a cant i piano

M. Freundowa (soprano), J, Gaillard (violoncel) i

R, Vives (piano)
Dibuix; R, Solanic

(81) VII/14

V

27.V.1920

Grieg; Sonata en La (îienor, Op. 36

Schumann; Peces vàries per a cant i piano

Chausson; Pièce

Jongen; Valse

Saint-SaSns; Allegro
" "

; Cançó de bressol
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Stravinrky: La orimavera al convent

Niahler, Brahms: Peces vârles oer a cant i oiano

M. Freundowa (soorano), J. Gaillard (violancel) i
R. Vives (oiano)
Dibuix: R. Solanic. Comentarista: V. M? de Gilbert

1531—19G1 VIII tefnoorada

(82) VIII/I 19.XI.1920

Bach; Suite en Re

Schubert; Simfonia nt3m. 8 (incomoleta) en Si menor

Ravel: f»/ia ii/lêre l'Oye

Beethoven; Coriolâ (Obertura)
Orquestra Pau Casals. Direccid; Pau Casals

(83) \ílll/2 17. XII.1920

Caccini; Amarilli

Lagrenzi; Arietta

Pavadies; M'ha presa alia sua ragna

Cavalli; Canzonetta

Schubert: Peces vàries

Chabrier; Scherzo-Valse

Ribd; Capvespre (En 1'Escorial)
Albéniz: Cant d'Espanya (Suite)
Faurd: Mandoline

"
: Les Berceaux

Debussy: Chansons de Bilitis

Jaques-Dalcroze: Peces vârles oer a cant i oiano

N. Faliero Jaques-Dalcroze (soorano), A. Ribd

(piano) i B. Net (piano)
Traduccions: J. Llongueres, J. Pena, J. Carner



Paganini : Pecea vâriea oer a oiano

F. de Vecsey (violf) i J. F, de Bordona (oiano)
Comentarista: J, Salvat

VIH/a 6.II.1921

Weiner; Sonata en Re, Op. 9

Gluck : f'jíelodia

Pugnani-Kreisler: Preludi i Allegro

Bach: Sonata en Sol ñlenor

Chopin: Nocturn

Paganini: I pálpiti

F. de Vecsey (violí) i J, F, de Bordona (oiano)

VIII/9 1.III. 1921

Bach, Schubert, Schumann, Chopin, Wolf: Peces vârles

per a cant i piano

G.A. Walter (tenor) i E. Walter (piano)
Traduccions: J. Pena

VIII/IG 29.III.1921

Bach: Obertura en la cantata 29

"
: Preludi i fuga en Re

: Fantasia cromática i fuga

Beethoven: Sonata nûm. 2, en Re menor, Do. 31

Chopin: Balada; Romança; Estudi i Polonesa

W. Backhaus (piano)
Comentarista: V. de Gibert

VIII Al 1,IV.1921

BraNfls: Rapsòdia nûm. 2, en Sol menor Op. 79
"

; Variacions sobre un tema de Paganini
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Scarlatti; Pastoral

"
: Caoritxü en Mi

iusndelssohn: Cançd de orimavera de les filadores

Schubert: Imoromotu

"
: Soirée de Viena

"
: Marxa militar

W, Backhaus (piano)
Comentarista: V, M? de Gibert

(93) VIII/IS 2.V.1921

Déodat de Severac: Chanson de la nuit durable

Fauré: Arpège, Le secret, Soir

Debussy: Green, wiansoline

Tartini, wozart, S. Bach, Pugnani, V/eber,

> C.P. *

Romeau: Peces vàries
>

J
P.V. *+

MonteveretL, Frescobaldi, Scarlatti, Schubert: 1 C.P. *Peces vàrxes '·

C. Croiza (soprano), J. wiassià (violí), I. ivedin-

tiano (piano) i G. Garganta (piano)

(94) VIII/13 13.VI.1921

Beethoven: Sonata ném. 5, en Fa, Op. 24

Franck: Sonata en La

Desplanes: Intrada

Rameau: Le tambourin

Schubert: Moment musical

Mozart: Andante

Rode: ^Îinuet-Capritxo

Bach: Preludi en Mi

J. Thibaud (violí) i G. Lausnay (piano)

* C.P. Cant i piano

íMf P.V. Piano i violí
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(95} VIIIAí 15.VI.1921

Shumann; II Sonata en Re menor, Op. 121

Rimeki-Koreakov: Hymne au Soleil (Coq d'or)
Dvorack: Danse slave

V/ieniawski: Sattavella

Saint-Saëns: Rondd Caoricioso

Beethoven: VII Sonata en Do menor, Op. 30, nûnj 2

J. Thibaud (violí) i G. Lausnay (oiano)

1921-1922 IX temporada

(96) IXA 27.x.1921

Smetana: Sarka (ooema simfònic)
Liadow: Cançons populars russes

Beethoven: Simfonia ntîm. 7, en La, Oo. 92

Strauss: Don Joan (ooema simfònic)
Orquestra Pau Casals. Direccid: P. Casals

(97) IXA I.XI.1921

Mozart: Quartet en Re menor

Beethoven: Quartet en Pa, Oo, SSA

Dvorack: Quartet en Fa, Op, 96

Quartet Rebner de Francfort: Rebner, A. (violí l),
H. Kraus (violí II), P. Hindemith (viola) i P.

Luch'v'ig (violoncel)

(98) IX/3 4.XI.1921

Dittersdorf: Quartet en Si bemoll

Wolf: Serenata italiana en Sol

Scontrino: Quartet en Fa

Schubert: Quartet en Re menor

Qtertet Rebner de Francfort: A. Rebner (violí l).
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H. Kraus (violí II), P. Hinriemith (viola) i P. Ludv.'ig

(violoncel)

(99) IX/4 10.XI.1921

Beethoven: Sonata nûm. 1 en Do, Go. 102

Bach: Sonata en Re

"
: Suite en Sol

Beethoven: Sonata en La, Op. 69

P. Casais (violoncel), W. Landowska (clave) i

B. Net (piano)
Comentarista: J. Salvat

(iGü) IX/5 21.XII.1921

Schumann: Estudi simfònic, Gp. 13

Franck: Preludi, Coral i Fuga

Debussy: Sis preludis (del I llibre)
Schumann: Carnaval, Gp. 9

A. Cortot (oiano)

(IGI) IX/6 22.XII.1921

Recital Chooin

Chopin: XII Estudis

"
: XXIV Preludis, Go. 28

"
: Sonata en Si bemoll menor. Go. 35

A. Cortot (oiano)

(1G2) IX/7 26.1.1922

Gluck: Aria de "Paris et Hàlène"

HSndel: Aria d' "Acis et Galathée"

Schumann: J'ai pardonné

Borodin: La Princesse endormie

Glazounow: Romance Grientale
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Txaikovsky; Pendant le bal

Gretschninow; Triste est le steeoe

Saint-Saëns: Le bonheur est chose légère

Deodat de Severac: Chanson oour mon petit cheval

Debussy; Fantoches

Strauss; Je cache mon amour Sérénade

N, Vallin (soprano) i J, Franco (piano)

(103) IX/8 6.II.1922

Schumann; Sonata en La menor, Go. 105

Bach; Preludi-^_ouré-Gavota

Chausson; Poema

Chopin; Peces vàries per a piano

Lekeu; Sonata en Sol

G. Enesco (violf), M. Ciamoi (piano) i T. Buxé

(piano)

(104) Ix/9 8.II.1922

Beethoven; Sonata n(3m. 3, en Mi bemoll, Oo, 12

Corelli; La Follia

Couperin; Cançé Lluís XIII i Pavana

Mozart; Rondé

l'iendelssohn; Preludi i Fuga en '*d menor

Schumann; Novel.leta n? 2

Liszt; La Caça

Franck; Sonata en La

G. Enesco (violí), M. Ciapi (piano) il. Buxé

(piano)

(105) IX/10 2. III.1922

Huré; Suite sobre cants bretons
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Brahms: Gansons

Gerhard: Segon trio en La [estrena mundial) ■

Schubert: Cançons

Schumann: Cançons

I S. Hoffmann-Onegin (cantant), Trio Barcelona i K,1

Frotzler (oiano)

(106) IX/II 27.III.1922

Mozart: Quartet en Sol menor

Borodin; Quartet nûm. 2, en Re

Brahms; Quintet en Fa menor, Op. 34

! Quartet Rosé, de Viena: Rosé A. (violi l), P. Fischer

(violi II), A. Ruzitska (viola) i A. Walter (violon¬
cel). A. Rosé (piano)

! (107) IX/12 23.V.1922

! Mozart; Serenata en Do menor
I

D'Indy; Cançons i danses

Naudot: Sonata oer a dues flautes

Schumann: PhantasiestOcke

Saint—SaSns: Caoritxo, sobre temes danesos i russes

Wailly: Aubada

Société Moderne d'Instruments a vent de Paris

(lOe) IX/13 25.V.1922

Enesco: Dixtet

Beethoven: Quintet en Mi bemoll. Op. 16

Piemé; Preludi i fugueta

HSndel; Sonata a trio

Rimski-Korsakov: Rondé

Société Moderne d'Instruments â vent

Comentarista: V. M? de Gibert
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(109) IX/lí 7. VI.1922

Schubert; Trio en Si bemoll, Oo. 99

Beethouen; Sonata en La, Oo, 47

Brahms: Trio en Do menor, Oo, 101

Trio; A, Cortot (piano), J, Thibaud (violî) i P,

Casais (violoncel)
Comentarista; V, M3 de Gibert

(lio) IX/15 9.VI.1922

Beethoven; Trio nûm, 2, en Mi bemoll, Op. 70

Brahms; Sonata en Mi menor. Op. 38

Schumann: Trio en Sol menor, Op. 110

Trio A. Cortot (piano), J. Thibaud (violî) i P.

Casais (violoncel)
Comentarista; V. Mi de Gibert

1922-1923

(111) X/1

X temporada

23.x.1922

Mozart; Simfonia nâm. 41 (Jupiter), en Do

Beethoven; Concert en Re, Op. 61

Franck; El caçador maleït (poema simfònic)
Weber; Oberon (Obertura)

M, Crickboom (violî) i Orquestra Pau Casals.

DirBCcid:P. Casals

Comentarista; A. Gual

V

(112) x/2 0.XI,1922

Gian Battista Pergolesi; Trio en Si

Si cerca, si dice

Ogni pena
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Gian Battait? Pergals'-i: Be tu m'ami

Trio en Re

La Serva Padrona (òaera)
A. Ottein (aoorano), A. Crabbé [baríton), C. del

Pozo (actor), VV. Landoweka (clave), E. Casal?

(violí l), M, Giménez (violí II) i B» Dini (violon¬
cel), Petita Orquestra. Direccié; P, Casal?,

(113) X/3 1,XII,1922

Bach: Toccata en Re
I

Beethoven: Sonata núm, 2, en Sol, Op, 14

Chopin: Estudis per a piano

Wagner: Cine poemes

Strauss: Peces vàries per a cant i piano

Txaikovsky: Jeanne d'Arc (ària)
Weber: Der FreischUtz (ària)
Ravel: Jeau d'eau

Balakirev: Islamey

Albêniz : Triana; Corpus Christi en Sevilla

C, Dahmen (soprano), T, Buxd (oiano acomoanyat) i

J, Iturbi (piano)
Traduccions: J. Pena

(114) x/4 9,XII,1922

Mozart: Quartet ndm, 17, en Do

Warner: The Pixy Ring, Op, 23

Beethoven: Quartet ndm, 6, en Si bemoll, Oo, 18

London String Quartet de Londres: J, Levey (violí l),
T, Petre (viola II), W, Warner (viola) i Warwick

(violoncel)
Comentaristas; J. Pena i V, de Gibert

,'V·
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(115) X/5 12.XII.1922

Ravel: Quartet en Fa

Goessens: Dos aounts oer a quartet de corda, Do. 15

Schubert: Quartet en Do menor

Schumann; Quartet níhi, 3, en La, Do. ^1

London String Quartet de Londres; Levey, J. (violí l)
T. Petre (violí II), W, Waldo (viola) i C. Warwick-

Evans (violoncel)
Comentaristes: Robert Gerhard i V, M3 de Gibert

(llS) x/6 31.XII,1922

Recital de cancons russes

Glazounov, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, Stravinsky,

Musorgski, Gretchaninov i Cui: Peces vàries

Wi, Davidoff (mezzo-soorano), V. Andoga-Jouroff

(baríton) i N, Slonimsky (piano)
Traduccions: J, Pena

«ta

(117) x/7 9.1.1923

Sor: Peces vàries

Rubinstein: Remansa

Falla: Homenatge a Debussy

Albániz: Torre Bermeja

Tàrrega: Somni

Bufaletti: Masurka

wiendelssohn: Barcarola

Coste: Estudi brillant

Villar; Dansa

Sor-Llobet: Variacions sobre un tema de Corelli

M. Llobet (guitarra)
Comentarista; A. Romà
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(lis) x/8 17.11.1923

Beethoven; Sonate en La. Oo. 69

Bach: Suite nâm. 2, en Re menor

Musorgski; Pecea vàries de Quadres d'una exoosicid

Prokofiev; Sonata nt3m, 3, Do. 28

S. Prokofiev (piano), D, Alexanian (violoncel) i

R. Vives (piano acompanyant)
Comentarista; J, Salvat i R, Gerhard

( 119) X/9 19.11.1923

Martini; Andantino

Valentini: Allegro

Boccherini; Adagio-Allegro

Prokofiev; Peces vàries oer a oiano

Brahms; Sonata en Fa, Do. 99

S. Prokofiev (piano), D. Alexanian (violoncel) i

R. Vives (oiano acompanyant)

Comentarista; R. Gertiard i J. Salvat

(120) X/IÜ

-•líf

2.III.1923

Brahms; Sonata en Re menor, Oo. 108

Pizzetti; Sonata en La

Schubert; Introduccid i Rondd en Si menor, Oo, 70

J. Szigeti (violí) i J. Pembaur (oiano)
Comentarista; V. de Gibert

(121) X/Il 20.111.1923

iviozart; Quartet en Si bemoll, ndm. 15

Stravinsky; Tres obretes per a quartet de corda

Haydn; Trio ndm, 12, en Re

Beethoven; Quartet VII, en Fa, Op, 59A
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I

Quartet de Budaoest: E. Haueer (violf l), E,

Pogany (violí II), E. loolyi (viola) i E. Pon

(violoncel)
Comentariata?: R. Gerhard i J, Pena

(122) x/12 3.V.1923

Commemoració del Xfe aniversari de la fundació de l'As^

sociació

Carreta: Sonata en Fa (estrena)
Schubert: Quintet en Do, Op, 163

Granados: Dansa en Mi

Fauré: Peces vàries per a pianp i cel.lo

Valentini: Sonata en Fa

P. Casals (violoncel), B. Net (piano) i Quartet

Casals: E. Casals (violf l), F, González (violí II),
J, Ribas (viola) i B, Galvez (violoncel)

(123) x/13 n.\/1.1923

Sessió Schumann

Schtmann: Trio en Re menor. Do, 63
"

: Trio en Fa, Op. 80
"

; Trio en Sol menor, Oo. 110

Trio: A, Cortot (piano), J. Thibaud (violí) i P.

Casals (violoncel)

(124) x/14 6.VI.1923

Sessió Beethoven

Beethoven; Trio en Do menor. Op. l/3
"

: Trio en Re bemoll, Op. 70/l
"

: Trio en Si bemoll. Op. 97

Trio: A. Cortot (piano), J. Thibaud (violí) i P.

Casals (violoncel)
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1923-1924 XI teiTiDorada

(125) XIA 27,X.1923

Schubert, Brahms, Wolf, Mozart, Strauss: Peces vàries

E. Schumann (soorano), K. Kittel (contralt), G.

Maikl (tenor), J, Groenen (baríton) i Joseo Sabater

(piano) i R, Gálvez (oiano)
Dibuix: X, Nogués, Traduccions; J, Pena

(126) XIA 5.XI,1923

Festival Beethoven

Leonora nûm, 3 (Obertura)
Concert en Do menor. Do, 37

Simfonia ntüm, 9 (Coral) en Re menor. Do, 125

E, Schumann (soprano), H, Kittel (contralt), G, Maikl

(tenor), J, Groenen (baríton), F, Davies (oiano),
ürfed Català i Orquestra Pau Casals, Direccid; P,

Casals

Dibuix: X, Nogués
, t;

(127) XI/3 20,XI,1923

Recital Chopin

Sonata en Si menor, Op, 58

XXIV Preludi Op, 28

Polonesa en La

Tarantela

Nocturn en Mi bemoll

Masurca en Si bemoll

Vals en Sol bemoll

Polonesa, en La bemoll

A, Braílowsky (piano)
Dibuix:.X, Nogués



-185-

(123) XI/4 29.XII.1923

Música del seale XVIII

Rameau; Pièces de clavecin

Couperln Le Grand: Peces vàries oer a clave

Ariosti; Sonata en La

KUhnel: Sonata en Sol, n(3m, 7

Bach; Sonata en La

J.Ch. Bach: Rondd

Telemann; Concert en Mi

MOnchener Vereinigung fOr alte Musik de Mânic

L. Stadelmann (clave), Ch. DObereiner (viola de gamba)
i A. Huber (viola d'amor i violí)
Dibuix; X, Nogués

(129) xa:/5 22.1,1924

Bach; Sonata núm. 3, en Mi

Brahms: Sonata en Sol, Oo. 78

Beethoven: Sonata núm. 3, en Mi bemoll, Oo. 12

A. Busch (violí) i R. Serkin (oiano)
Dibuix: X. Nogués

r-

(130) XI/S a,II.1924

Swendsen, Txaikovsky, Sokolov, Kolatilin, Glinka, Napravnik,

Choumoff, Nischensky, Warlamov, Davidowsky, Kolatilin: Peces

vàries

Cor de Cossacs del Kuban. Direccié; S, Sokoloff

Dibuix; X,Nogués ,

S
f

(131) XI/? 29.11.1924

Mozart; Quartet en Re menor

Malipiero; Rispettí. e Strambotti
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Beethoven: Quartet XIII, en Si bemoll, Go. 130

Quartet Zimmer de Brussel·les: A. Zimmer (violf l),
F. Ghigo [violí II), L. Baroen (viola) i J. Gaillard

(violoncel)
Dibuix: X, Noguás, Comentarista: V.M? de Gibert

¡- ' ■

(132) XI/B 12.III.1924

Beethoven: Sonata nflm. 2 en Do menor

Bach: Sarabanda Double

Geminiani: Intrata

Benda: Larghetto

Nardini; Allegro

Schubert; Impromotu núm, 4 en Fa menor. Do. 142

Ravel: Jeux d'eau

Debussy: L'Ile joyeuse

Witrowski: Sonata en Sol

B. Selva (oiano), J. Massià (violí) i G. Garganta

(piano)
Dibuix; X, Nogués

(133) Xl/9 26.IV.1924

wiozart: Quartet nflm. 15, en Si bemoll

Ravel: Quartet en Fa

Franck: Quintet en Fa menor

Quartet Léner de Budapest: J. Léner (violí l), J,

Smilovits (violf II), S. Roth (viola) i J. Hartman

(violoncel). 0. Loeser (piano)
Dibuix; X. Nogués

(134) XI/IG 5.V.1924

Scarlatti: Dues sonates nûm. 24 i 2G
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r Mozart: Sonata en Re

Schubert; 12 Laëndler, Oo, 171

Saint-SaSne: Toccata

Chopin; Peces vàries oer a oiano

Albéniz; El puerto

Fauré: Imoromotu

Roussel; Ronde

Liszt; Campanella

Toldrà; Les garbes dormen al camp (estrena)
"

; Romanç de Santa Llúcia (estrena)
"

; Vinyes verdes vora el mar (estrena)
"

; L'ombra del Lladoner (estrena)
L. Caffaret (piano), E, Vendrell (tenor) i E. Toldrà

(oiano)
Dibuix; X, Nogués

(133) Xl/11 18.V.1924

Festival Ravel

Gasoard de la nuit

Shéhérazade

Berceuse

Tzigane (estrene) (/ersié violi) Màrius Casadesûs

Ronsard à son Ame (estrena) (cant i piano) Marcelle Gerar

i l'eurice Ravel

Sur l'herbe

Sonata per a violí i violoncel

Trio en La menor

M, Gerar (cantant), M, Ravel (piano), R. Gasadesus

I (piano), M, Casademus (violf) i M, wiarechal (vio-
loncel)

f

Cof»entari; B. Samoer. Dibuix; X, Nogués. Traduccions;
, DJ. Pena
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(136) XI/12 20. V.1924

Concert dedicat a Ravel oer l'OrfeCÎ Català

I/.illet, Párez ^loya, Cumellae-Ribá, Pérez-Î.'oya, Sancho-

ííerraco, Pérez i»ÍQya i florera: Cancona oooulare catalane?

dannequin, Debussy, Ravel, Alfonso, Nicolau i Palestrina:

Peces vàries,

□rfeé Català. Direccié; Lluís Willet

Dibuix: X, Nogués ).

(137) XI/13 10,VI,1924

mozart: La flauta màgica (Obertura)
HSndel: Concert en Si bemoll

I
Beethoven; Simfonia nûm, 7, en La

Schimitt: La tragèdia de Salomé
j

Debussy: Nocturns

Dukas: L'aorenent de bruixot

Orquestra de la "Société de? concert? du Conaerva—

toire" de Paris, Direccid; P, Gaubert

Dibuix: X, Nogués

(138) XI/14 11,VI,1924

Beethoven: Leonora ném, 3 (Obertura)
Bach: Polonaise i Badinerie

D'Indy: Le Camp de Vallenstein

Franck: Simfonia en Re menor

Ravel: Dphnis et Cloé

Mendelssohn: Somni d'una nit d'estiu

Wagner: Els mestres cantaires de Nuremberg (Obertura)
Orquestra de la "Société de Concerts du Conservatoire"

de París, Direccié: Ph, Gaubert

Dibuix: X^. Nogués O'—, I
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(139) XI/15 12.V/I.19?£

Weber: Der FreiechUtz (Obertura)
Baubert: Le cortège d'Amohitrite

Borodin: El orlnceo Igor (danses)
Beethoven: Simfonia nûm. 3 (Heroica) en Wi bemoll, Oo. 55

Carreta; Pastoral

Ravel: Daphnis et Cloé

Wagner: Tristany i Isolda (oreludi i mort d'Isolda)
Orquestra de la "Société de Concerts du Conservatoire"

de Paris, Oireccid: Ph, Gaubert

Dibuix: X, Nogués 7

1924—1925 XII temoorada

(140) XIlA 7.X3:.1924

Rameau: Castor et Pollux (suite)
Saint—Saéns: Concert nûm, 2, Oo, 22

Mendelssohn: Simfonia en La

L, Caffaret (oiano) i Orquestra Pau Casals, Direccid:

P, Casals

Dibuix; Apa

(141) XIIA 13,XI,1924

Recital de sonates de oiano i violoncel

SammartLni: Sonqta en Sol

Marqués: Sonata en La

Lozano: Sonata en Re

Strauss: Sonata Op, G

A, Sala (violoncel) i P, Longâs (oiano)
Comentarista; V, MJ de Gibert

Dibuix: Aoa
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(142) XII/3 17.XII.1924

Beethoven: Quintet en tói bemoll, Oo. 15

HMndel: Sonata

Jongen: Rapsodia

Rimski-Korsakov: Quintet en Si bemoll (obra dûsturna)
Société des Instruments à vent de Paris (Pundation

Taffel)
Dibuix: Apa

(143) XII/4 12.1.1925
4 Txaikovîicy, Dargomisky, Borodin, Rimski-Korsakov,

Danilewsky, Rachmaninov, Musorgdd., Prokofiev, Stravinsky,

Wedtner; Peces vàries

M. Davidoff (soprano). G, Lanskoy (baix) i J. Sa¬

bater (piano)
Dibuix: Apa. Traduccions: J. Pena

(145) XII/5 7.II.1925

Festival Falla

Rimski-Korsakov: Simfonietta en La menor

Glinka: Kamarinskala

Falla: El amor brujo (l? audicié)
"

: Retablo de Maese Pedro (l? audicié)
wi. Plantada (soprano), V. wiartf (tenor), E. Domínguez

•fbariton), F, Redondo (soprano-nen). Orquesta Bética

de Cámara de Sevilla. Direccid; E, Halffter i M. de

Falla

Dibuix; Apa

(146) XII/S 9.11,1925

Festival Falla
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'«'ozart: Simfonia en Sol menor

Falla: Psiquis (estrena)
"

: Sombrero de tres oicos

"
: Danza ritual del fuego de "El amor Brujo"

"
: El Retablo de Maese Pedro

Orquesta Bética de Cámara de Sevilla. Direcciá:

E« Halffter i M. de Falla

Dibuix: Apa

i (147) XII/? 29.111,1925

HSndel: Sonata en Sol menor

Boccherini: Concert en Si bemoll

Caplet: Epiphanie

Schumann: Tres peces d'estil popular

Glazunov: Melodies

Rimski-Korsakov: Cançà india

Boulanger: "Pièce" en Do diesi menor

M, Warechal (violoncel) i E. Poillot (piano)
Dibuix: Apa

H'*-
(148) XIl/8 26.IV.1925

Beethoven: Sererefei en Re, Op. 25

Schubert: Soirée de Viena

Schubert i Mahler: Peces vàries per a cant i oiano

Mozart; Quintet núm. 581, en La

Strauss: Walzer

M. Freund (cantant), R. Kolisch (violî), F,

Rothschild (violî), M. Dick (viola), J. Stutschewsky

(violoncel), V. Pollatscher (clarinet), F. Wangler

(flauta) i F. WOhrer (oiano)
Dibuix: Apa. Traduccions; J. Pena

1
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(149) XIl/9 29.V.1925
i

Festival Arnold SchBnbern

Simfonia de Cambra (l? audiciá)

Verlassen, Traumleben, Am Wegrand, Lied der WaldFaube:

Cant i piano (l? audicid)
Pierrot Lunaire (l? audicid)

Soliste'^ instrumentals: R, Kolisch (violi), F,

Rothschild (violi), M, Dick (viola), J, Stutschewsky

(violoncel), V. Pollatschek (clarinet), F, Wangler

«J,> (flauta), F, WOhrer (oiano) i M, Freund (cantant),
Direccid: A, SchBnberg

Comentarista; R, Gerhard i A, Berg

Dibuix; Apa. Traduccid; J, Pena

(150) XII/IQ 4.V.1925

Mozart; Quartet en Si bemoll

Casella; Concerto per due violini, violà e cel,lo

Schubert; Quartet en Sol, Op, 161

Wiener Streichquartett de Viena; R, Kolisch (violi l)

F, Rotschild (violi II), M, Dick (viola) i J,

Stutschewsky (violoncel)
Comentarista; V, Gibert

Dibuix; Apa

(151) XII/li

í

f
I

23,V,1925

Corelli; La Follia

Chauson; PoeWa

Franck; Sonata en La

Bach; Chaconne

Mourefc-Oandelot; Sarabande

Pugnani-Kreisler; Temoo di minuetto
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DcEDlanep-Nachez: Entrada

Mozart: Kreisler: Rondí

J, Thibaud [violf) i G. Lausnay (oiano)
Dibuix: Aoa

(152) XIIA2 27.V.1925

Beethoven: Egfflont (Obertura)
Mozart: Concert niîîl, 6, en Mi bemoll

Strauss; Mort i transfiguracií

Brahms: Concert en Re, Oo. 77

J, Thibaud (violl) i Orquestra Pau Casals, Direccií;

P. Casals

Dibuix; Aoa

1925-1926

(153) XIIIA

XIII temporada

23.x.1925

Mozart: Simfonia Jíoiter

Barreta: Concert en Sol menor oer a violf (estrena)

Strauss; El burgès gentilhome (selecció)

F. Costa (violí) i Orquestra Pau Casals, Direcció:

P. Casals

Comentarista: V. M? de Gibert

Dibuix: J. de Tooores

(154) XIII/2 29.XI.1925

XXXè aniversari dels lers. concerts donats a Barcelona

per IV', Crickboom

Beethoven; Quartet nóm, 11, en Fa menor, Oo, 95

Lekeu; Sonata en Sol

Franck: Quintet en Fa menor
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r.'.. Crickboo-f (\/iolí), F. Via (alano), E. Caaala

(violf), J, Ribas (viola) i P, Varés (violoncel)
Assaig; "trenta anys de música a Barcelona"

1? oart A, Gual

Dibuix: J, de Togores

(153) XIII/3 1.XII.1925

XXXfe aniversari dels lers, concerts donats a Barcelona

per M, Crickboom

Bach: Concert en Re menor

Debussy: Quartet en Sol menor, Do, 10

Chausson: Concert en Re

M. Crickbooffl (violí), F, Via (piano), E, Casals

(violf), M, Giménez (violf), J, Ribas (viola) i P,

f/arés (violoncel)
Assaig: "Trenta anys de música a Barcelona"

2? part V. M? de Gibert

Dibuix: J, de Topores

(156) XIII/4

O

27.XII.1925

Bach: Peces vàries per a cant

iKiartini: El pler d'amor

Respighi: Nebbie

Scriabin: fenuscrlt

Prokofiev: Wielodia

Ra SC hfflaninov: A-ho!

Kochitz: Dansa de la petita Rússia

Ravel: Peces vàries oer a cant i piano

Fauré: Après un rêve

Blas de Laserna: El jilguerito con pico de oro

Debussy: Green
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¡ Roussel; Le Bachelier de Salamanque

N, Kochitz (cantant) i P. Lubochitz (ciano)
Dibuix: J, de Togores, Traduccions: J. Pena

i (157) XIII/5 20.11.1926

Purcell: Dues fantasies

i Gibbons; Tres fantasies
1

¡ Brahms; Quartet en La menor, Oo. 51
I

j Ravel; Quartet en Fa
The Music Society String Quartet de Londres

A. wiiangeot (violf l), B. Pecker (violf II), H.

Berly (viola) i J. Barbirolli (violoncel)
Comentarista; A. Mangeot

Dibuix; J. de Togores

(158) XIII/6 7.III.1925

Schumann; Dotze estudis simfònics. Go. 13

Godowsky; Fragments de la Java Suite

Chopin: Peces vàries oer a piano

Liszt; Peces vàries per a oiano
i

L. Godov/sky (oiano)
Dibuix; J. de Togores

(159) XIII/7 12.III. 1926

Beethoven: Sonata en La, Op. 47

Bach: Xacona de la IV Sonata

Schubert: Ave Maria

Mozart; Minuet en Re

Achron: Stimmung en Re menor

Ries: Perpetum mobile

Chopin: Nocturn en Mi bemoll
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Sarasate; Introducció i Tarantela

Jt Heifetz (violí) i I, Achron (oiano)
Dibuix; J, de Togores

(160) XIII/8 17.III.1926

Rameau: Quatre obres a trio

Beethoven: Trio en Do menor Op. 3

I Mozart: Quartet en Sol
; Debussy: Sonata

Jongen: Corcert Oo. 51

Quintette Instrumental de París; R. Le Roy (flauta),
P. Jamet (aroa), R, Bas (violí), P. Grout (viola) i

R. Boulmé (violoncel)
Comentarista: V. de Gibert

Dibuix: J. de Togores

(161) XIIl/9 6.V.1926

wianen; Concert, Oo. A-7

j Bruch: Concert, Op. 26
i»ianen: Caoritxo nâm. 1

,<2., Bach; Aria en Do
■

f
Paganini-Manen : Capritxo niíhi. 24

I J. Manen (violí) i Orquestra. Direcció: E. Toldrà
Comentarista: V. M? de Gibert

Dibuix; J. de Togores

(162) XIII/lO 10.V.1926

mozart: Concert nóm. 4, en Re

Bach; Xacona de la IV Sonata

Paganini-Manen; I oáloitL
î

ivianen; Balada, Op. A-20
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Schubert: L'abelle

Gluck-ív'enen: Ballet lento

Saraeate-ivianen; Caoritxo basc

ivianen: Turkey in the straw

J, i^nen (violí) i F, Longâs (oiano)
Dibuix: J, de Togores

(153) XIII/Il 25.V,1926

Festival "in memoriam" Juli Barreta

Suite en Sol

Sonata en Fa

Concert en Sol menor

P. Casais (violoncel), B. Net (oiano), F, Costa

(violí) i Orquestra Pau Casals. Direccid: P. Casals

Comentarista: Jaume Warill i Lluís «¡illet

Dibuix; J. de logares

(164) XIII/12

<>

6.VI.1926

Bononcini: Per la Glòria d'adorarvi

Scarlatti: Sento nel core

Galuppi: Eviva rosa

Berlioz: Le repos de la Sainte Famille

Schubert: Die Liebe hat Gelongen

"
: Schwanengesang

Fauré: En prière

Santoliquido: Erinni

Griffes: Rose of the night

13 audicid de cancons espirituals negre'^

R. Hayes (tenor) i E. Wagner (oiano)
Dibuix: J. de Togores
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1926-1927 XIV temaarada

(165) XIv/1 23.x.1926

Schubert: Rosamunda (Obertura)
Bach: Concert de Brandenburg nûm, 3 en Sol

Beethoven: Simfonia nûm, 8 en Fa

I Mendelssohn: Nocturn (del "Somni d'una nit d'estiu")
Wagner: Els murmuris de la selva

Toldrà: Emoûrâes (estrena)
Orquestra Pau Casals. Direccid: P, Casals

(166) yi\í/2 5.XI.1926
I

Festival Manuel de Falla

El sombrero de tres oicos (dansa final)
Noches en los jardines de España

Concerto (estrena mundial)
El retablo de Maese Pedro

W, Landowska (clave), C. Badia (soorano), R, Lara

(tenor), E. Domínguez (baríton), E. Casals (violi),

B. Dini (violoncel), J. Vila (flauta), F, Longàs

(piano), C. Carles (oboè), J, Nori (clarinet) i Or—

questra Pau Casals. Direccid P. Casals i M, de Falla

(167) XIV/3 15.XI.1926

Frescobaldi: Toccata

Boccherini: Sonata en La

Brahms: Sonata en Mi, Op. 38

Respighi: Adagio con variazioni

í Chopin: Peces vàries per a violoncel
(

Cassadd: Dansa del "Diable verd"

G. Cassadd (violoncel) i G. Gordiciani von Mendelssohn

I (piano)
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(isa) XIV/û 25.XII.1926

Cant-g pgn-i ■ri-hi 1^;i nprrr-pr.

The Fisk Jubilee Singera (dels Estats Units)

DireccitJ: H. Dillman

Dibuix: J. Junceda

(169) XIV/5 7.II.1927

Bach: Fantasia en Do menor

Couperin, Scarlatti: Peces vàries per a piano

Kreutzer: Trio (flauta, viola i guitarra) (l? audicií)
Bach: Sarabanda i Bourráe

Sor: Allegretto i Final (de la Gran Sonata)
Mozart: Tema variat

Moreno—Torroba: Peces vàries per a guitarra

SamazeuLlh: Serenata

Saiz de la Maza: Zambra

Beethoven: Sonata nûm. 21 (Aurora)
B. Selva (piano), Saiz de la Maza (guitarra), E.

Gratacds (flauta) i J. Ribas (viola).
Comentarista: J. M§ Lamana

Dibuix: J, Junceda

(l7ü) XIV/6 23.11.1927

Gluck, Brahms, Grieg, Musorgski, Hafgren, Pahissa, Wolf,

Strauss, Reiman, Weber: Peces vàries

Lilly Hafgren (soprano) i E. Hafgren (piano)
Dibuix: J. Junceda. Traduccions: J. Pena

(171) XIV/7 I.V.1927

Presentacid a Barcelona de Fritz Kreisler

Beethoven: Sonata en La, Op. ^7
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Bach: Partita ntîm, 1 en Sol menor

.Corelli: La Folia

Mozart; Rondà en Sol menor

Tartini: Variacions

Debussy-Hartmann; La fille aux chexeux de lin

Falla—Kreisler; La vida breve (dansa)
Kreisler; Caprice vienois

"
; Tambourin chinois

F, Kreisler (violf) i M, Raucheisen (piano)

(172) XIV/8 3.V.192?

Bach; Concert en Mi, nûm, 2

Beethoven; Concert en Re, Op. 61

Brahms; Concert en Re, Dp, 77

F, Kreisler (vieil) i Orquestra Pau Casals. Direccid;

P. Casals

Dibuix; J, Junceda

(173) XlV/9 29,V.1927

Satie; Primera gnossienne

Ravel; Minuet antique

iviilhaud; Sumare (de "Saudades de Brazil")
Turina; Exaltación

Musorgski; Peces vàries

Vives; Canciones eoigramáticas (l^ audició)
"

; Joc d'infant; El cavaller

Riba; Pastoral

Vines; Threnodies (estrena)

Grau, Mompou, Blancafort; Peces vàries

C, Badia (soprano) i R, Vines (piano)
Comentarista; J, Salvat

Dibuix; J, Junceda
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(174) XIV/10 9.VI.1927

Beethoven i la Simfonia

Haydn: Simfonia en Mi bemoll

Beethoven; Setena Simfonia en Fa, Op, 92

Brahms: Primera Simfonia

Orquestra Pau Casals, Direcció: P, Casals

Dibuix: J, Junceda

V
I

1927-1928

(175) XVA

XV temporada

17,X,1927

Mozart: Divertiment nóm, 2 en Re

Schumann: IV Simfonia en Re menor

Wagner: Lohengrin (preludi)
Rabaud: Processó nocturna

Zamacois; Margaridó (sardana orquestrada) (estrena)
Orquestra Pau Casals, Direcció P, Casals

Dibuix: M, Humbert

(176) XV/2 29,X,1927

Bach: Suite en La menor

Rameau: Rondo et Musette

Scarlatti: Sonata en La

Schumann: Fantasia, Op, 17

Brahms: Variacions i fuga

Ravel: Ondina

Chopen: Scherzo en Do diesi menor, Op. 37

H, Bauer (piano)
Dibuix: M, Huîlbert
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(177) XV/3 4.XI.1927

Bach: Sonata en Sol

Beethoven: Sonata en La, On, 69

Brahms: Sonata en Fa, Oo. 99

H, Bauer (oiano) i P, Casals (violoncel)
Dibuix: M, Humbert

(178) XV/4 11.XII.1927

Festival de MtJsica Catalana dedicat a Jaume Pahissa

Pahissa; El combat (1901)
La presd de Lleyda (l906)
A les costes mediterrànies (1906)
El bastí (1920)
Per un bes (l906)
En somnis (l900)
El record (l926)
Cancí de fada (l925)
Rosa (1921)
Cant de muntanya (d'Escenes Catalanes)
Nit de somnis (de Peces esoirltuals)
Vent de la tardor (l906)
La Morisca (l916)
Simfonietta (l92l)
Obertura sobre un tema oooular

P. Rufí (soorano), J. Pahissa (oiano) i Orquestra

dirigida per J. Pahissa

Comentarista: R. Liâtes

Dibuix: M. Humbert

(179) XV/5 30.1,1928

Presentacií a Barcelona de "La Petite sc&ne"
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Gluck: L'Ivrogne Corrigá
"

: Le cadi duoé

Mozart: Bastien et bastienne

Gruo "La petite scène" de Paris, decorats X, de

Courville. Direccid musical: F, Battel

(IBO) XV/6 20,11.1928

HSndel; Sonata en Mi

wiendelssohn: Concert

Bach; Adagi i Fuga
V

Chausson: Poema

Bloch; Vidnf

Gaubert; Une chasse

Grieg; Nocturn

Wieniawsky: Polonesa

Dibuix: M, Humbert

M, Elfflan (violf) i M, van Gool (oiano)

(lai) XV/7 21.111,1928

Bach-Liszt: Preludi i fuga en La menor

^ Schumann: Estudis simfònics
♦>

Chooin: Peces vàries

Villa-Lobos; Alma Brasileira

Prokofiev: Marxa

Momoou: Cançó i dansa

Schmitt; Les Lucioles

Poulenc: Mouvements perpétuels

Debussy; Feux d'artifice

A. van Barentzen (piano)

Dibuix; M. Humbert
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(182) xv/e 22.IV.1928

Wozart: Quartet en Re

Halffter: Quartet en Re menor

Beethoven: Quartet nûm. 3, en Do, Do. 59

Flonzaley Quartet: A. Betti (violí l], A. Rochon

(violí II), N. Moldavan (viola) i I. D'Archambeau

(violoncel)

Comentarista: A. Salazar

Dibuix: M. Humbert

(183) XV/9 4.V.1928

Prokofiev: Sonata nûm. 2, Op. 14

Korsakov: Solovei

Balakirev: Ei ujnem; Kalinka

Sverkov: Umarilas

Bulajov: Troika

Prokofiev: Peces vàries per a cant i piano

S. Prokofiev (piano), M. Rysikoff (baríton) i A.

Vilalta (oiano)

Dibuix: M. Humbert

(184) XV/lü 8.V.1928

Schubert: IV Simfonia (Tràgica) en Do menor

Prokofiev: Tercer Concert, Do. 26 per a piano (l? audicià)

Strauss: Mort i transfiguraciâ

S. Prokofiev (oiano) i Orquestra Pau Casals.

Direccid: E. Casals

Dibuix: M, Humbert

^ (185) XV/11 20.V.1928

Carissimi, Bellini, PatíLello, Mozart, Bizet, Delibes: Peces

vàries
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G. Paretá (soarano) i J. Sabater (oiano)
Dibuix: IW, Humbert

(las) XVA2 13. VI. 1928

SesFiá en honor del "alorl(3s" DrFeá Cataia i el seu mestre

Llufs Millet

Beethoven: miseá Solemnis

A. Fomell (soorano), C. Callao (contralt), H,

BrUning (tenor), E. Fargas (baix), E.,Toldrà

(violí solista), V. Gibert (orgue). Orquestra i

Orfeí Català. Direccid Lluís ivUllet

Comentarista: V. M.- Gibert

Dibuix: W. Humbert

1928—1928 XVI temporada

(187) XVIA 23.X.1928

Sessid en honor del mestre Joaquim Turina

Català: La processd de Sant Bartomeu (sardana)
Lamote de Giúgnon: Andalucía (de la Suite "Hispánicos")
Turina: Ritmos (estrena)

"
: Orgía

Carreta: Suite emoordanesa en Sol

Orquestra Pau Casals. Direccid: J. Turina, J.

Lamote de Grignon i P. Casals

Dibuix: P. Pruna

(188) XVl/2 29.x.1928

Sessid JoacuLn Turina

Exaltacidn

Evocaciones, Oo. ^ (estrena)



-206-

',*• El poeme de une sanlunueña

Poema en forma de canciones

Lo mejor del amor

Farruca

C, Callao (cantant), F, Costa (violí), i J, Turina

(piano)
Comentarista: J, Turina

Dibuix: P, Pruna

(190) XVI/S 8,XII.1928

Centenari de la mort de Schubert

Beethoven, Schumann, Schubert: Peces vàries

E. Gerhardt (soprano) i C, Boos (oiano)
Comentarista; V. M? de Gibert

Dibuix: P, Pruna, Traduccions. J. Pena

(191) XVl/a 20.XII.1928

Dohnanyi: Quartet en Re bemoll, Op. 15

Waldo—Warner: Suite en estil antic. Do. 34

Beethoven: Quartet ndm. 3, en Do, Op. 59

London String Quartet de Londres: J. Pennington

(violí l), T. Petre (violí II), H, Waldo-Warner

(viola) i C. Warnick (violoncel)
Dibuix: P. Pruna

30.1.1929

Schumann: Trio en Fa, Oo, 80

Brahms: Trio en Do menor, Op. 101

Turina; Trio en Re menor

Franck; Andante con moto

Trio Barcelona: R, Vives (piano), M. Perelld (violí)
i P. Marés (violoncel)
Dibuix: P. Pruna

(192) XVI/S
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(193) XVI/S 15.11.1929

en honor d'Ottorino Resjiahi

Quartetto dcSrico

Notts

Noël

Non ë morto il figlio tuo

La Mamma ê corne il oane

La madre

Nevicata

Pioggia

Tramonto

Sonata en Si menor

E, Respighi (cantant), 0, Respighi (oiano) i

Quartetto Veneziano del Vittoriale

Dibuix: P. Pruna

(194) XVI/? 21.11.1929

Beethoven: Sonata nûm. 2, en Do menor. Do. 30

Mozart: Concert en wd

Bach: Preludi (de la Partita en wd)
Vivaldi-Bach: Adagio

Leclair; Tambourin

Beethoven: Romança en Fa

Falla: Dansa

J, Thibaud (violî) i G. de Lausnay (oiano)
Dibuix: P. Pruna

(195) XVI/a 10.111.1929

Mozart, Schubert, Schumann, Marx, Strauss: Peces vàries

E. Schumann (soprano) i K, Alvdn (piano)
Dibuix: P. Pruna. Traduccions: J» Pena
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(19S) XVI/9

(197) XVIAO

13,VI,1929

Bendl: El somni

Foerster: Pel camf del bosc

Smetana! Cant de mariners

Schubert: Dansa d'espectres

Tanejev: Calma

Poulenc: Cançd de taberna

Jindrick: No vull romandre acf

Spilka: Cançtf de guerra

Aim: Prop de BedLymé

Cor "Smetana" de Praga, Direccid: F, Spilka

Dibuix: P, Pruna

15.IV.1929

Bach: Toccata i fuga en Do menor

Mozart: Sonata en Do

Franck: Preludi, Coral i Fuga

Scarlatti: Cinc sonates

Debussy: Dansa

Ravel: Minuet

Albânizî Seguidillas

Granados: Dansa nûm, 10

Liszt: VI Rapsòdia

M, Maas (piano)
Dibtdx: P, Pruna

(198) XVI/Il 2,V,1929

Mouret: Le jardin des Amours (Divertissement)
Bruni: Concerto perafquinton"

Ayrton: Partita per clavecin

Asioli: Concert per a viola d'amor
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Monteclair: Lbs plaisirs champêtres

Sociáté des Instruments anciens: M» Casadesus

("quiton"), L. Casadesus (viola de gamba), H. Henri

(viola d'amor). M, Devilliers (baix de viola) i R,

Patomi-Oasadesus (clave)
Dibuix: P, Pruna

(199) y\íl/l2 6.V.1929

Sessid Honegger

Preludi per a la tempestat

Pastorale d'été

Pacific 231

El rei David (19 audicid a Barcelona)
M. Strobel (soprano), H. BrOnig (tenor), C. Callao

(contralt), C. Capdevila (recitant), Orfed de Sants

(Dr. Pérez Moya) i Orquestra Pau Casals. Direccid:

P. Casals. -

Dibuix: P. Pruna

XVII temporada

12.XI.1929

Musorgski: La Kovantxina (Preludi)
Mozart: Simfonia concertant en Mi beffloll

Strauss: El burgès gentilhome (suite)
Stravinsky: Petruixka (escenes burlesques)
Borodin: El Príncep Igor (danses guerreres)

Orquesta Filarmdnica de Madrid. Direccid: B. Pérez
Casas

Dibuix: J. Colom

1929-1930

(200) XVIIA
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(201) XVII/^ 14.XII,1929

Beethoven: Sisena simfonia (Pastoral), en Fa, üp, 68

Espià: Nochebuena del Diablo

Debussy: Berceuse herûica

Ravel: La Alborada del gracioso

Wagner: Trlstany i Isolda (preludi i mort d*Isolda)
Orquesta Filarmónica de Madrid» Direcció: B. Pérez

Casas

Comentarista: O, Esplâ

Dibuix: J» Colom

(202) xvii/a

i.

13.XII,1929

Bach-floskoff: Concerto IV

Beethoven: Sonata nik, 2, Op, 27

Mendelssohn: Duetto

Schubert: moment musical

Chopin: Peces vàries

Debussy: Reflets dans l*eau

Milhaud: Saudades do Brazil

Prokofiev: L'amor de les tres taronges (marxa)

Nat: Pour en petit moujik

Stravinsky: Danse russe

Y, Nat (piano)
Dibuix: J, Colom

(203) XVIl/4 22,XII,1929

Sessió Robert Gerhard

Concertino, (1927-28) (estrena)
7 Hai-kai, d' "Amour et Paysage" (1923) (estrena)
Quintet (l928) (estrena)
Cançons populars catalanes (1929) (estrena)
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Sardana I (l929) (estrena)
Sardana II (l929) (estrena)

C, Badia (soprano), A, Vilalta (piano), E. Gratacòs

(flauta), Ca Cassiô (oboè), Ja Vives (clarinet),
Aa Goxens (fagot). Ra Bonell (trampa), Cobla Barcelo¬

na i Orquestra de cordaa Direccid: Ra Gerhard

Comentarista: Ja Barberà

Dibuix: Ja Colom

Mozart: Quartet en Sol fflenor

Tansman: SuLte-Oivertissement (l® audicid)
Schumann: Quartet en Mi bemoll, Opa ^

Quartor Belge è Clavier de Brusselales: M, Maas

(piano), Ga Likoudi (violf). Cha Foidart (viola) i

Ja Wetzels (violoncel)
Dibuix: J. Colon

V" (2D4) XVII14.Ial93D

I (2D5) XVII/6 2D all.1930

Mozart: Simfonia en Do

Schubert: Simfonia en Si bemoll (inacabada)
Beethoven: Setena Simfonia en La

Orquestra Pau Casals. Direccid F, Casals

Dibuix: Ja Colom

(206) XVII/7 21.111.1930

Commemoracid del centenari del Romanticisme

Schumann: Sonata, Op. 105

Weber: Larghetto

Schubert: Minuetto; Allegro vivace

Schtfliann: Estudis simfònics
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Chopin; Balada en La bemoll

Franck: Sonata en Re

B, Selva (piano) i J, Massiô (violf)
Comentarista: B. Selva

Dibuix: J. Colom

(207) XVIl/8 24.VI,1930

Bach-^szt: Fantasia i Fuga en Sol

Scarlatti: Dues Sonates (núm. 15-23)
Beethoven: Sonata en Fa menor, Op. 57 (Apassionats)
Chopin: Peces vàries

SatLe: Gymnopedie (nflm, l)

Debussy: Rêverie

Piemé: Impressions de Music-hall

Liszt: Gran Polonesa

A,M? Biondi (piano)
Dibuix: J, Colo»

(208) XVII^ 29.IV.1930

Brahms: Sonata en Mi menor, Op. 38

Bach: Suite en Mi beffloll

Beethoven: Set variacions sobre un tema de "La Flauta

Màgica" de Mozart

Breval: Sonata

P. Casais (violoncel) i 0. Schulhof (piano)
Dibuix: J, Coloffl

(209) XVII/lO 19.V.1930

Brahms: Segona simfonia en Re

Mozart: Corxîert nû», 3, en Sol

Mendelssohn: Somni d'una nit d'estiu (Preludi i Scherzo)

I
I



Weber: Oberon (Obertura)
R. Garcia-Faria (violí) i Orquestra Pau Casals,

Direcciâ: Pau Casals

Dibuix: J, Colom

(210) XVIl/ll 6.VI.1930

Mozart: Simfonia núm, 41 (Júpiter) en Do

Beethoven: Simfonia núm, 5, en Do menor, Op, 67

Prokofiev: L*amor de les tres taronges, Op, 33

Strauss: Mort i transfiguracid

Orquestra Pau Casals, Direccid: H, Laber

Dibuix: J, Colon

(211) XVII/12 13,VI.1930

Festival de Música Religiosa

HSndel; Concert nÚm, 1, en Si bemoll, Op, 7

Romeau:Glòria de la "Missa de la Mare de Déu de Núria"

"illet: Pregòria de la Verge del Remei

Nicolau: Peces vàries

Bach: Cantata núm, 4 (is audició)
V,M9 de Gibert (orgue) Orfeó Català i Orquestra

Direcció: Lluís Millet

Comentarista: V, M? de Gibert

Dibuix: J, Colom

XVIII temporada

23,X,1930

Centenari del Romanticisme

Berlioz: La Damnació de Faust

G, MartLnelli (soprano), C, Panzera (baríton).

1930-1931

(212) XVIIIA
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G. Jouatte (tenor), J. Kling (baix), Orfed Gracienc

(Dr. J. Balcells) i Orquestra Pau Casals, Direcció: P,Casals

Dibuix, J, Rebull, Traducció• J, Pena

(213) ySfUl/2 1,XII, 1930

TartLniî Sonata "Trino del Diable"

Bach: Xacona

Dohnanyi: Ruràlia Hungèrica (l^ audició)

RiWski-Korsakov: Peces vàries

Bloch: Improvisació

Paganini: Caoritxo núm, 24

N, Milstein (violf) i J, Giffloel (oiano)
Dibuix: J, Rebull

(214) XVIII/3 10,XII,1930

HSndel: Sonata en La

Mozart: Sonata en Do

Milhaud: Sonata (any 1911)

Corelli: La Follia

Bach: Arioso

Schubert: Rondó

Kreisler: Madrigal du berger

Nin: Tonada murciana

Kreisler: Tambourin chinois

F, Costa (violf) i R, Vives (oiano)
Dibuix: J, Rebull

(215) XVIII/4 12,1,1931

Beethoven: Andante favori

Brahms: Variacions sobre un tema de HSndel

Chooin: Peces vàries
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Falla: La vida breve

Debussy; Dos oreludis

Stravinsky: Estudis en Fa dîesi

Medtner: Rondalla

Liszt: Tarantel.la "Venezia e Naooli"

Raffleau: Castor et Pollux (suite)
Turina: Danzas gitanas

Haydn; Simfonia ndm. 92 (Oxford) en Sol

Hoist; St» Paul's (Suite)

Grainger; AntLga melodia oooular irlandesa

Arensky; Intermezzo

Schubert; Obertura en estil italiô

Orquesta Clásica de Madrid, Direcciá; A, Saco del Valle

Dibuix; J, Rebull

CoWoositors de la Moderna Escola Esoanvola

Bautista; Preludio oara un tibor jaoonás

Mantecán; Danza del atardecer

Refflacha; Suite oer a orquestra de corda

Pittaluga; Suite de danses del ballet "La Romería de los

Cornudos"

Rosita Garcfa-Ascot; Suite

Bacarlsse; Concertino

Halffter; Tres danses del ballet "Sonatina"

B, Moiseiwitsch (oiano)
Dibuix; J, Rebull

(216) XVIII/5 9.II.1931

(217) XVIIl/6 11,11.1931

V Orquesta Clásica de Madrid, Direccid; A, Saco del

Valle

Oibuix; J, Rebull
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(218) XVIII/?

r

18.III.1931

HSndel: Aria de "Xerxes"

Pergolesi: Se tu m'arni

Schubert: Peces vàries

Weber: Der FreischOtz

Wagner: Tres poemes

Fauré: Poème d'un jour

Debussy: Quatre melodies pòstumes

Chausson: Chanson d'Ariel

Ravel: Deux chants hebrafques

Severac: Chanson pour le petit cheval

Rimski-Korsakov: Cançâ de "Sadko"

Musorgski: Peces vàries

S. Balguerle (soprano) i A. Vilalta (piano)
Dibuix: J. Rebull. Traduccions: J. Pena

(219) XVIII/8 20.IV.1931

Bach: Concert italià

Beethoven: Sonata en Mi bemoll. Do. 81

Schumann: Papillons Do. 2

Chopin, Ravel: Peces vàries

R. Casadesus (piano)
DibuLx: J, Rebull

(220) XVIII 27.IV.1931

Beethoven: Sonata niht. 1, en Fa, Op. 5

Schunann: PhantasiestCJcke, Op. 73

Bréval: Sonata en Sol

Hamilton: A Wistful song

Scott: Pastoral and Reel

Paderewski: Minuet
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Dunkler: Caprice hongrois

G, Cassadd (vdoloncel) i B. Net (piano)
DibuLx! J, Rebull

(221) XVIII/IO 2.V.1931

Beethoven: Simfonia nâm. 4, en Si bemoll

Schubert: Concert en La menor (l9 audiciâ)
Cassadó: Rapsodia catalana (l? aucücid)
Wagner: Idil·li de Sigfrid

Musorgski; Una nit al Mont-pelat

G« Cassadd (violoncel) i Orquestra Pau Casals,

[lireccid: P, Casals

Dibuix: J, Rebull

(222) XVIIlAl 21.V.1931

Weber: Oberon (Obertura)
Brahms: Simfonia nûn, 2 en Re

Strauss: Don Joan (poema simfònic)
Enesco: Primera Rapsodia rumana

Orquestra Pau Casals. Direccid: G, Georgesco

■'*' Dibuix: J, Rebull

(223) XVIIlA^ 23.V.1931

HSndel: Concerto grosso, en Re menor

Bach: Concert en La menor

Beethoven: Concert en Re, Op. 61
"

: Simfonia ndm. 5, en Do menor, Op. 67

B. Huberman (violf) i Orquestra Pau Casals.

Direccid: G. Georgesco

Dibuix: J. Rebull



-218-

^ 1931—1932 XIX temnorada

(224) XIX/1 27.x.1931

Mozart: Simfonia nûm, 39. en Mi bemoll

Txaikovsky: Simfonia nûm. 6 (Patètica)
Strauss: Don Joan (Poema simfònic)
Wagner: TannhSuser (Obertura)

Orquestra Pau Casals. Direccid: G. Sebastian

Dibuix: J. Colom

(225) XIX/2 20,XI,1931

Mozart: Les noces de Fígaro (Obertura)
Debussy: Petite Suite

Mendelssohn: Concert en mí bemoll

"
: El somni d'tma nit d'estiu (Scherzo)

Arambarri: Gabon-zar sorginak (Preludi)
Tartini: Variacions sobre un tema de Corelli

Francoeur: Sicilienne et Rigaudon

Saint-SaSns: Introduction et Rondd Caoriccio

Orquestra Clè ica de Barcelona, Direccid: J, Sabater,

R, Garcia-Faria (violí)
Dibuix: A, Vila-Arrufat

(226) XIX/3 9.XII.1931

Cançons populars russes

Glazinov: Psalm

CuL: L'estiu; Migdia

Borodin: Serenata de quatre cavallers a una dama

Schubert: La nit

Schunann: El llac

Mozart: Cançd vella

Saint-^aSns: Serenata d'hivern
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Strauss: Vals

The Kedroff Quartet

Dibuix: A, Vila-Arrufat

(227) XIX/4 11.1.1932

twozart: Trio nflm. 3, en Mi

Brahms: Sonata en Re menor

Ravel; Trio en La menor

Trio Hongarès: I. Kraus (oiano), A. Molnar (violf)
i L. Vincze (violoncel)
Dibuix; A. Vila-Arrufat

(228) XIX/5 14.11.1932

Festival Darius Milhaud

Serenade

Saudades do Brasil

Le oeuvre «tatelot (is audició a Esoanya)
J. Bathori (soorano), G. Cathelat (tenor), L. *orot

(baix), J. Hazart (baríton) i Orquestra. Direcció;

D. wilhaud

Decorats; 0. Junyent

Dibuix; F. Callicó

(229) XIX/6 18.III.1932

HSndel: Peces vàries

Purcell; Recit et Air de Dido

Lully: Revenez Amours

Schiábert; Peces vàries

Debussy; Trois chansons de Bilitis

Faurá; Poème d'un jour

Fernández: Cançons del Brasil

Tavares; Peces vàries
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Braga; Casinha oequenina

V. Jana Conulos (cantant) i I. Herr Jaoy

(oiano)
Dibuix: I, Nonell, Traduccions: Jt Pena

5,IV.1932

Haydn: Simfonia núm. û (El Rellotge), en Re

Webem; Passacaglia Do, 41

Schitiert-Webem: Danses alemanyes

Webem: Peces oer a orquestra (l9 audicid)
Mozart: Siiflfonia núm, 39, en Mi be»«oll

Orquestra Pau Casals. Direcció: A, Webem

Dibuix: F. Galf

(231) XIX/a 7.IV. 1932

Schubert: Simfonia nóm. 8 (incomoleta). en Si menor

Schflnberg: Mdsica d'acomoanyament d'una escena de cinema

1 (l® audició)
Beethoven: Concert en Mi beflSoll, Do. 73

Mahler: Simfonia nóm. 4, en Sol

<> M. Esoinalt (soorano), E. Steuermann (oiano). Orquestra

Pau Casals. Direcció: A. Webem

Dibuix: X. Nogués

(232) XIX/9 27.IV.1932

Haydn: Simfonia en Re

Samper: Mallorca (SuLte simfònica sobre temes oooulars

mallorquins)
Beethoven: Simfonia nóm. 7 en La

Orquestra Pau Casals. Direcció: 8. Samoer i P.

Casals. V, M? de Gibert (oiano)

Dibuix: 0. Junyent

(230) XIX/7

/
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(233) XIX/IG 11.V.1932

Mozart! Serenata en Si bemoll oer a 13 inptrumentF de vent

Strauss: Serenta en Mi bemoll

Schmitt: Lied & Scherzo; Dyonisiaques (Poema simfònic)

Hindemith: Música de concert oer a instrument de vent

(l? audicid)
Nicolau: Himne al.legòric

Banda Municioal de Barcelona, Direccid: J, La«ote

de Grignon

Dibuix: P, Gargallo

(234) XIXAI

(235) XIXA2

,4s>

19,V.1932

Corelli: Sarabande, Gigue i Badinerie

Bach-flesoighi: Passacaglia en Do menor

Strauss: Les Facècies de Till; Eulensoiegel (ooema simfònic)

Beethoven: Simfonia ndm, 8, en Fa, Go, 93

Zamacois: La Sega

Stravinsky: El cant del Rossinyol (Poema simfònic)
Albéniz-Arbds: Navarra (Obra oòstuma)

Orquesta Sinfónica de Madrid, Direccid: E, Fernández

Arbds

Dibuix: A, Vila-Arrufat

21.V,1932

Wagner: Els mestres cantaires de Nuremberg (Preludi)
Debussy: Ibôrla

Mossolow: Fundicid d'acer (is audicid)
Brahms: Simfonia ndm, 2, en Re, Go, 73

Pittaluga: La Romeria de los Cornudos

Ravel: Daohnis et Cloá (Suite)

M, Plantada (soorano) i Orquesta Sinfónica de Madrid,

Direcció: G, Pittaluga i E, Fernández Arbds

Dibuix: R, Canals
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1932-1933

(236) XX/1

XX tsíí^Dorada

13.x.1932

Festival Manuel de Falla

Rossini: El Barber de Sevilla (Obertura)
Falla: La Vida Breve (l? audicid)

"
: Noches en 1 os Jardines de Esoana

"
: El Amor Brujo (Ballet)
C, Callao (contralt), ürfed de Sans (Or, A, Pérez

Moya) i Orquestra Pau Casals. Direccid: E. Toldré,

M. de Falla i P, Casals

Dibuix: X. Nogués

(237) XX/^ 11.XI.1932

Mozart: Don Joan (Obertura)
Bach: Concert en Re

Beethoven: Concert en Do menor, Do, 37

Mozart: Peces vàries

Lamote de Grignon: Quan jo ja seré mort

Massana: El rossinyolet

Grau: Elegia

Samoer: Cançd de taverna

Schubert: Obertura Italiana

Orquestra Clàssica de Barcelona. Direccid: J. Sabater

i I, Martf-Colin (oiano) i C. Gombau (soorano)
Dibuix: X, Nogués

(238) XX/3 20.XII.1932

Franck: Sonata en La

Vitali; Xacona

Mozart: Concert en Re

Szymanowsky: La font d*Aretusa
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Saint-SaSns: Havanera

WLeniawaky; Estudi Saltarel.la

Falla: Dansa de (La Vida Breve)
J, Thibaud (violí) i T, Janaooulo (oiano)
Dibuix: X, Nogués

(239) XX/4 20.XII.1932

Bach-Bussoni: Preludi i Fuga en Re

Scarlatti: Sonates

Schumann: Novel«leta en Fa diesi menor

Chooin: Peces vôrles

Prokofiev: Preludi i marxa, Oo. 12

Stravinsky: Petruixka

A. Uninsky (oiano)
Dibuix: X. Nogués

(240) XX/5 8.II.1933

Corelli: Concerto grosso nftn. 8. en Sol menor

Couoerin: Pièces en concert

Vivaldi: Concerto ném. 11, en Re menor

Rodrigo: Sarabande lejana
"

: Villancico (l? audicié)
Schmitt: Deux Puoazzi

Grieg: Holberg Suite

Orchestre Feminim de París. Direccié: J. Evrard

Dibuix: X. Nogués

(241) XX/6 11.11.1933
HSndel: Concerto grosso en Re menor

Bodin de Boismortier: Gentilesse

NarcÜni: Concerto en Mi fBenor
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Haydn: II Divertiment

Armande de Polignac: Le Voyage (Suite)
Migot: Prelude, Salut et Danse (l? audicid)
Mozart; Serenata en Sol

Orchestre Féminin de Parfs, Direcció: J. Evrard

Dibuix: X, Nogués

(242) XX/7 31,111,1933

Beethoven: Simfonia nûm, 2, en Re, Do, 36

Haydn: Concert en Do

Txaikovsky: Vartacions sobre un tema Rococo

Wagner; Faust (Obertura)

Lohengrin (Preludi)
Els mestres cantaires (Obertura)

R, Garbusova (violoncel) i Orquestra Pau Casals,

Direcció: Pau Casals

Dibuix: X, Nogués

k

(243) XX/8 12,IV,1933

Beethoven: Trio en Si bemoll, Do, 11

Chopin: Nocturn en Fa dfesi

Granados: El fandango de Candil (de Goyescas)
Tartini: Grave

Schubert: Ballet music

Logan: Pèl,lida lluna

Halffter: Dansa de la gitana

Nardini: Larghetto

Couoerin: Les Chérubins

Fauré; Anrès un rêves

, Poooer: Chanson villageoise

Franck: Trio nóm, 1, en Fa dfesi, Oo, 1
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B, Net (Diano), F. Costa (violí) i G. Cassado

(violoncel)
Dibuix: X. Nogués

(244) XX/g 3,V. 1933

Weber: Der FreischOtz (Obertura)
Roussel: Suite en Fa

Beethoven: Simfonia ném, 5, en Do menor. Do, 67

Debussy: Nocturns

Prokofiev: Chout (Le Bouffon)
"

: 1® Suite (l® audicié)
Orchestre Lamoureux de Paris. Direcció: A, Wolff

Dibuix: X, Nogués

(245) XXAO 4.V.1933

Rimski-Korsakov: La gran Pôsqua Russa

Ravel: Raosôdia e-^oanyola

Mendelssohn: Simfonia italiana

Stravinsky: L'Ocell de foc

DiJ<as: L'Aoorenti de Sorcier

Orchestre Lamoureux de Paris, Direcció: A, Wolff

Dibuix: X, Nogués

(246) XX/11 1.VI.1933

Bach: Coral variat de la Cantata ntirt. 140

Hindemith: Danses del "Nusch-Nuschi" (l® audició)

Bacarisse: Heraldos (estamoe^^ simfòniques) (l® audició)

Beethoven: Leonora nóm, 3 (Obertura)
Mozart: Concert en La, qer a clarinet

■O* Stravinsky: Petruixka (Suite)
}

Orquesta Sinfónica de Madrid. Direcció: F. Fernán-
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dBz Arbds, L. ivtenéndez (clarinet) i F. de Yeoea (eiano)

Dibuix: X, Nogués

(247) XX/12 8.VI.1933

Festival Wagner en cowmemoraciú del 50è aniversari de

la seva mort (13,11,1883)

Lohengrin (Preludi i somni d'Eisa)
TannhSuser (Bacanal)
Parsifal (L'ercîs de Divendres Sant)

Sigfrid (Murmuris de la selva)
Tristany i Isolda (Preludi i mort d'Isolda)
El caovesore dels déus (Viatge de Sigfrid oel Rhin, Marxa

fúnebre i Mort de Brirdlda)

C, Dahmen-Chao (soprano) i Orquesta Sinfónica de Ma¬

drid. Direcció: E. Fernández Arbós

Dibuix; X, Nogués

1933-1934 XXI temoorada

(248) XXiA 31,X,1933
Markevitch: Partita (l? audicid)

Mozart: Simfonia ndm. 41 (júoiter)

Pittaluga: Concert militar

F, Costa (violí), A, Vilalta (oiano) i Orquestra

Pau Casals, Direccid: G, Pittaluga

Dibuix: F, Pla

(249) XXIA 16,XI,1933

Festival Stravinsky

Focs artificials, Op, 4 (l908)
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Concert en Re, ner a violf [1931) (l? audicid)
Simfonia dels Salms (l930) (l? audicid)
Caoriccio (l929) (l9 audicid)
L'ocell de Foc (Suite)

S, Dushkin (violf). S, Soulima-Stravinsky (oiano),
Orfed Gracienc (Dr. J« Balcells) i Orquestra Pau

Casals, Direccid: I, Stravinsky

(250) XXI/3 15.XII,1933

^ Bach! Set invencions
Beethoven: Trio en Mi

Françaix: Trio (l9 audicid)
Trio a cordes Pasquier de Parfs! P, Jean (violf).
P, Etienne (violoncel) i P, Pierre (viola)
Dibuix; J, Flaugier

(251) XXI/a 17,1,1934

Bach-Busoni: Dos oreludis sobre cant pla, Sol menor i Sol

Mozart! Sonata ndm, 332, en Fa

Chooin; Nocturn en Re bemoll

"
! Sonata en Si bemoll

Granados! La maja y el Ruiseñor

Rachmaninov! Dos preludis

Strauss-Godowsky; KDnstlerleben

J, Smeterlin (oiano)
DibuLx! E, Planas

18,11,1934

Mozart; Cosf fan tutte (Obertura)
"

! Concert en Re

Bach; Simfonia en Mi bemoll (l? audicid)

(252) XXI
I
i
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Dvorak: Concert en La menor, On. 53

R, Posseït (violí) i Orquestra Clàssica de Barcelona.

Direccid: J. Sabater

Dibuix: D, Camoeny

(253) XXI/6 24.11.1934

Vitali* Xacona

Tartini: Concert en La menor

Franck: Sonata en La

Haydn: Caoricietto

Cartier: La cacera

Sur: Cançd d'amor

Arbds: Tango

R. Posseït (violí) i P. Vallribera (oiano)
Dibuix: A. Viladomat

(254) XXI/? 21.III.1934

Festival J.S, Bach

Cantata nflm. 140

Cantata nûm, 161 (is audicid)
Passid segons Sant Mateu (fragments)
Cantata nôn, 50 (is audicid)

A. Fomell (soorano), C. Callao (contralt), E, Ven¬

drell (tenor), R, Fuster (baix), V. Ms de Gibert

(orgue) i Orfed Catalè. Direccid: Lluís Millet

Cofflentarista: F. Pujol

Dibuix: C, Lorenzale

(255) XXI/8 7.IV,1934

Bach; Obertura-Suite en Do

Grieg: Concert en La menor, Oo, 16
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"r** Beethoven: VIH Simfonia en Fa, On, 93

P. Madriguera (oiano) i Oroue'stra Pau Caaala,

Direcció: P, Casals

Dibuix: N. Travé

(256) XXl/9 5.V.1934

SaniWartini: Sonata en Sol

Beethoven: Variacions sobre un tema de Mozart

Boccherini: Adagio i Allegro

Saint-SaSns: Concert en La fflenor

Txaikovsky: Melodia

Rifflski-Korsakov: Vol de borinot

Cassadó: Dansa del diable verd

R. Garbusova (violoncel) i A, Vilalta (oiano)
Dibuix: R, Tusquets

(257) XXI/lO 15,V.1934

Mozart: Concert núff!, 4, en Re

Kreisler: Cançd Llufs XIII i Pavana

Tartini: Variacions

Mozart: Rondó

Ravel: Havanera

Debussy: La fille aux cheveaux de lin

Kreisler: Caoïd-ci vienès

Mendelssohn: Concert en Mi fflenor. Go, 64

F, Kreisler (violl), M, AMour (oiano) i Orquestra

Pau Casals, Direcció: P. Casals

Dibuix: S, Giîmez i Polo

f

(258) XXI Al 12,VI.1934
Schubert: Simfonia nâm, 8 (incomoleta) en Si menor
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Brahms: Obertura acadèmica

Beethoven: Simfonia nûm, 7 en La

Turina: El Castilla de Almodóvar

Ravel: La valse (l? audició)

Orquesta Sinfónica de Madrid, Direcció: E. Fernández

Arbós

Dibuix: B. Ametller

(259) XXI /12 14.VI.1934

Mendelssohn: IV Simfonia (italiana)
Dvorak: Concert en Si menor. Do, 104

Homenatge, Sèrie de oeces breus sobre les notes La. Re,

Si, Do, Sol a que corresponen les lletres del ncwi

A,R,B,0,S, (19 audició)
Sanjuan: Liturgia negra (l? audició)
Albéniz-Arbós: El Puerto; Triana

Orquesta Sinfónica de Madrid, Direcció: E, Fernández

Arbós

Dibuix: M, Fortuny

1934—1936 XXII temporada

(^O) XXIIA 16, X,1934

Cherubini: Anacreon (Obertura)
Bach: Obertura Suite en Re

Schumann: Concert en La menor, Oo, 129

Toldrà: SLtite, mÓsica dbI drama "Lienor i la filla del

marxant" (estrena)
G, Piatigorsky (violoiMel) i Orquestra Pau Casals.

Direcció: E, Toldrà i Pau Casals

Dibuix; F, Domingo
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(261) XXII/2 5. XI. 1934

Madrigals anglesos i motets

The New English Singers de Londres

Dibuix: F, Domingo, Traduccions: J. Mascard

(262) XXII/3 14.XI.1934

Festival Richard Strauss (70 aniversari)

Arabella (interludi) (l? aucticid)
Tres cançons amb orquestra

Simfonia dels Alòs, Do. 64

Tres cançons (amb orquestra)
Don Joan (Poema simfònic)

C, Dahmen-Chao (soorano), V. M? de Gibert (orgue)
i Orquestra Pau Casals, Direccid: E. Paost

Dibuix; LI. Muntand

LottL, Bassa, «ozart, Balakireff, Varlawoff, Dorgomysky.

Gretxaninoff, Rimski-Korsakov, Scott. Medtner. Stravinsky.

Txaikovsky i Musorgki; Peces vôries

wt. Kurenko (cantant) i A. Vilalta (oiano)
Dibuix; F. Domingo, Traduccions; J. Pena

Mozart; Don Joan (Obertura)
Graener; La Flute de Sanssouci, Oo. 88 (l? auclicid)
Beethoven; Concert en Mi bemoll, Od, 58

Saint-SaSns; Concert en Sol menor, Od. 22

A, de Greef (piano) i Orquestra Clàssica de Barcelona,

(263) XXII/4 23.XI.1934

(264) XXII/5 16.x. 1934

Direccid; J. Sabater

Dibuix; LI, Muntané



-232-

(265) XXII/6

^ »
r

23.1.1935

HSndel: Sonata en Re

Bach: Adagio i fuga en Sol «íenor

Chausson: Poema, Oo. 25

Tartini: Sonata en Sol menor

Novacek: Peroeturn mobile

HSndel-Fitelberg; Canzone

Nin: Saeta Granadina

Szymanowsky: Nocturn i Tarantela nûm. 1, Oo. 28

R. Totemberg (violf) i B. Net (oiano)
Dibuix: F, Domingo

(266) XXII/7

1
(267) XXII/a

23.11,1935

Porta: Praeoarate corda resta

Victoria: Una hora

Gallus: Ante Luziferum

Handl: 0 Sacrum convivium

Palestrina: Gratio Jeremiae

Infants Cantaire-^ de Viena, Direccid: L, Emmer

Dibuix: LI, Mmtané

29,111.1935

HSndel: üsibra mai fu

Veracini: Pastoral

Mozart: Al.leluia

Beethoven: Wonne der Wehfflut

"
: Mit einsm Gemalten band

Schubert: Ave Maria

"
: Die All macht

Sibelius: Die Libelle

"
: Schwarze Rosen
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i Strauss; Morgan; Zuaignung

Cants esoirituals negres

M. Anderson (cantant) i K. Vehanen (niano)
Dibuix; F, Domingo, Traduccions; J, Pena

(268) XXIl/9 13.IV.1935

Wagner: Lohengrin (Obertura)
"

: Els mestres cantaires de Nuremberg

Brahms; Simfonia nAn. 3, en Fa

Debussy: La migdiada d'un faune

Beethoven; Leonora nib. 3 (Leonora)

Orquestra Pau Casals. Direccid; Otto Kemolerer

Dibuix; LI. Muntané

(269) XXIl/10 16.IV.1935

Wagner; Tristany i Isolda (Preludi i mort d'Isolda)
Debussy; Dos nocturns

Mozart; Simfonia nûm. 4D, en Sol menor

Beethoven; Simfonia ndb. 5, en Do menor. Do. 67

Orquestra Pau Casals. Direccid; 0. Kemolerer

Dibuix; F. Domingo

(270) XXII/11 3.VI.1935

Schunann; Simfonia nûm. 3 (Renana). Oo. 97

Ravel: Concert oer a oiano (l^ audicid)
Halffter; Imoromotu (l3 audicid)

Debussy; L'Ile Joyeuse

Strauss; Dansa de l'ôoera Salomd

OiT|uesta Sinfdnica de Madrid, Direccid; E. Fernández

Arbds i L. Querol (oiano)
Dibuix; F. Domingo
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(271) XXIIA2 5.VI,1935

Beethoven: Simfonia nth, 6 (Pastoral), en Fa

Hindemith: Simfonia MatieSel Pintor (l? audicid)
Brahms: Variacions sobre un tema de Haydn

Stravinsky: L'ocell de foc

Orquesta Sinfónica de Madrid, Direcció: F, Fernandez
Arbos

Dibuix: F. Domingo

V

1935-1936

(272 ) XXIIIA

XXIII temoorada

28,X.1935

Beethoven: Egmont (Obertura)
Grieg; Concerto en La menor, Oo, 16

Beethoven: Simfonia nán, 4, en Si bemoll, Oo, 60

Liszt: Concert níh, 2. en La

A, de Greef (oiano) i Orquestra Pau Casals,

Direcció: P, Casals

Dibuix: R, Casas

(273) XXIIIA 13,XI,1935

Krenek: El triomf de la sensibilitat (l? audició)

Weinberger: Fuga (l9 audició)
Grau: Laia. La Doncella (fragment) (estrena)

Pagès: Jocs de mainada (estrena)
Mozart: Simfonia en Re

Brahms: Nènia (l? audició)
Orfeó Gracienc (Or, Joan Balcells) i Orquestra

Pau Casals, Direcció: E, Toldrà

Dibuix: S, Gómez, Traduccions: J, Pena

(274) XXIII/3 9,XII,1935
Recital de dansa



-235-

C. Sakharoff (dan=a), A, Sakharoff (danpa), E.

Baume (oiano) i E, Bocquet (violf)
CcjmentariRta: J, Llonguerae

Dibuix; D, Baixeras

(275) XXIII/4

(276) XXIII/5

(277) XXIII/6

10.1.1936

Veracini: Sonata en Mi

Van Dieren: Sonata oer a v/iolf (l? audicid)

Paganini-Wilhelitlj; Concert en Re

Bloch: Ningún

Ibert: Le odtLt âne blanc

Dvorak; Dansa eslava

Paganini; Sonatina

A, Brosa (violí) i R. Vives (oiano)
Dibuix; J. Llimona

18.11.1936

Mozart; Serenata nûm. 7, en Re menor

Chooin; Concert en Mi menor. Do. 11

Liszt; Concert en Mi bemoll

I. Martí-Colin (oiano) i Orquestra Clâs'ïica de Bar¬

celona. Direccid; J. Sabater

Dibuix; D. Baixeras

29.11.1936

Boccherini; Concert en Si bemoll

Francoeur; Sonata

Beethoven; Set variacions sobire un tema de Mozart

Frescobaldi; Toccata

Weber; Adagio i Allegro

Rimski-Korsakov; Himne del sol
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r Boulanqer; Nocturn

Kreipler: La gitana

Rimski-Korsakov; El vol del borinot

P, Fournier (violoncel) i A, Vilalta (oiano)
DibLàx! T, Padrí

(278) XXIII/? 24.III.1936

Beethoven: Concert en Re, Oo, 61

Pugnani-Kreipler: Preludi i Allegro

Couperin-KreislertCançd Lluís XIII i Pavana

Ravel: Pièce en forme de Habanera

Debussy! La fille aux cheveux de lin

Paganini-Kreisler: Tres caoritxos

Bach: Concert ndn. 2, en Mi

F, Kreisler (violf). A, Vilalta (oiano). Orquestra

Pau Casais, Direccid: P, Casais

Dibuix: R, Casas

(279 ) XXIII /a 26.IV.1936

Mendelssohn: Siwfonia escocesa

Schunann: Concert en La

Pittaluga: Capriccio alla Romántica

Wagner: Lohengrin (Preludi)
Liszt: Vals Mephisto

L. Querol (piano) i Orquesta Sinfónica de Madrid
Direccid: E, Fernández Arbds

Dibuix: J, Lliwona

(280) XXIIl/9 28.IV.1936
Mozart: Les noces de Figaro (Obertura)
Shostakovitx: Simfonia en Fa, ndm. 10 (l® audicid)

i
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^ Schumann: Concert en La menor, Op, 129

Bach: Aria de la Suite en Re

"
: Preludi de la Sonata 29

Strauss: Mort i Transfiguracid

G. Cassadd (violoncel) i Orquesta Sinfónica de

Madrid. Direcció: E. Fernández Arbós

Dibuix: S. Rossinyol

(281) XXIIl/10 3G.IV.1936

HSndel, Brahms, Schubert, Bianchini, Sadero, Brown, Bur¬

leigh, Payne: Peces vèries per a cant i piano

M. Anderson (cantant) i K. Vehanen (piano)
Dibuix: J, Llimona. Traduccions: J. Pena

! (282) XXIIl/11 18.V.1936

Festival Mozart
i

Simfonia en La menor

Dues àries de "Les noces de Ffgaro"

Serenada nocturna nib. 6, en Re

Exultate, jubilate motet

Simfonia nóm. 41 (Júpiter) en Do

L. Meyer (cantant). Orquestra. Direcció: H, Scherchen

Dibuix: A. Mas i Fontdevila

(283) XXIIl/12 25.V.1936

Beethoven: Variacions sobre un tema de Hándel

Boccherini: Concert en Re

Strauss: Sonata en Fa, Op. 6

Brtich: Kol Nidrei

Txerepnin: Oda

Paderewsky: Minuet
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Rimski-Korsakov: Vol de borinot

G. Cassado' (violoncel), A, Vilalta (piano), R, Martí

de Ribas (arpa) i F, Figueras (orgue)
Dibuix: J, Llirnona
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APENDIX CXDCUMENTAL

Audicions Intimes

1930-1931

(284) (1) 1/1

I temporada

Concert inaugural 29«XI,1930

Paraules preliminars de J. Bofill i Mates sobre

"La música i la intimitat"

Rameau: Trio en Re menor

Dalcroze: Echos de dancing

Beethoven: Gran Trio nûm. 7 (L'Arxiduc), en Si bemoll

Op. 97

Trio Barcelona: R. Vives (piano), M. Perelld

(violf) i J. P. marês (violoncel)

(285) (2) 1/2 3.XIII.1930

"La musique et les saisons"

Grieg, Faurá, Rodrigo, Debussy, Poulenc, Granados,

Morera, Mendelssohn, Sinding, Gouperin, Schumann,

Honegger: Peces vàries

L. Alvar (cantant) i J. Pons (violf)
Traduccions: J. Pena

(286) (3) 1/3 7.II.1931

Marcello; Sonata en Si bemoll

Scarlatti: Dues sonates

Ciaia: Canzone en Do

Borodin: Peces vàries

Cui: Desig

Musorgski: Els bolets

Rimski-Korsakov: No és pas el vent

Gretxaninov: El llunyà

Stravinsky: Tilim-tom
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t Kodaly: Danses del Maros-szek

Bartdk: Cançons populars hongareses
"

: Suite nûm. 14

v. Sokola (cantant), B. Bartdk (piano) i J,

Caminals (piano)

18.11.1931

J. Ch. Bach; Quartet en Sol

Brahms: Quartet en La, Op. 26

Fauré; Quartet en Sol menor

Quartet Belge á Clavier, de Brussel.les:

M. «aaas (piano), G. Likoudi (violf), Ch. Foidart

(viola) i J. Wetzels (violoncel)

(287) (4) 1/4

(288) (5) 1/5 26.III.1931

Sessid de música moderna

Bartok; II Quartet, Op. 17

Bloch; Paisatges
"

; Nocturn

Hindemith; Quartet, Op. 22

Genzel Quartet, de Leipzig; F, Genzel (violf),
G. Slavik (violf). A, Matz (viola) i F. Waweowsky

(violoncel)
Comentarista; R. Gerhard

(289) (6) 1/6 9.IV.1931

Sessid de música vienesa

Mozart; Fantasia en Sol menor

Beethoven; Sonata en Do menor

Schubert; Wanderer Fantasia
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y Schubert: Dues danses

Schulhof: Vais nûm. 2, Op. 7

Strauss: Pizzicato-Polka, i Carnaval de Viena

0, Scholhog (piano)

(290) (?) 1/7 23.IV.1931
Sessid Ildebrando Pizzetti

Pizzetti: Sonata en La (l919)
Tre Canti (l924)

^ Trio en La (l925)
1, Pizzetti (piano), E. Casais (violf) i

6. Cassadd (violoncel)

(291) (a) I/B 25.VI.1931
Ig actuacid de C.I.C. (Compositors Independents de

Catalunya)

Gerhard: Trio

Lamote: Sonatina (estrena)

Blancafort: L'orgue dels cavallets, i Hranenatge a

C. Chaplin

Samper; Ritual de Pagesia (estrena)
Mompou: Altitud

Grau: Bell son

Toldré; Sonetl de la Rosada

Mompou: Cançd incerta

Grau: Ales firesI

Gibert-Camins: L'enyor

Blancafort; Els reis

Toldré: A muntanya

Lamote; Quatre estances (estrena)
?

: Samper: Cançd de taverna
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Gerhard: Hai-kai

J. Gibert Camins [piano), B. Samper (piano),
E. Toldrà (violí), J. Trotta (violoncel),
C. Badia (cantant), E. Gratacòs (flauta), J.

Vives (clarinet), C, Carles (oboà) i A. Goxens(fagot)
Comentaristes; B. Samper i J. Lamote de Grignon

Sessions clàssiques dirigides per Eduard Toldrà

Dittersdorf: Quartet en Mi bemoll

Beethoven: Trio-Serenada, Op. 25

Mozart: Quintet en La

E. Toldrà (violí), D. Ponsa (violí), J. Juli¬

vert (viola), G. Rodd (violoncel) i J. Nori

(clarinet)

Mozart: Quartet en Re, nûm. 20

Guscò: Quartet en Re

Schubert: Quartet en Re

Quartet Ibèric; F, Guerin (violí l), J. Doncel

(violí II), G. Tarragó (viola) i F, Pérez Prio
(violoncel)

1931-1932 II temporada

V (292) (9) II/I 30.IX.1931

(293) (10) II/2 21.1.1932

(294) (11) II/3 16.11.1932
Sessió Darius Milhaud

V

Darius Milhaud; Poèmes de Léo Latil (1914)
Tr-ois printemps

Poemes juifs
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Darius Milhaud: wálodies populaires hébraïques

La création du «onde (l923) (Suite)
D. Milhaud (piano), J. Bathori (cantant) i

Quartet Lleidetô: J. Altamira (violi), E.

Franch (violi), C. Agell (viola) i S. Sagrara

(violoncel)

(295) (12) II/4 15.III.1932
Recital de Lieder

Machauet: Oouce dame Jolie

Lescurel: Plainte de celle qui n'est pas aimée

D'Orléans; Dieu qu'il la fait bon regarder

Schumann: Dichterliebe

Poulenc: Air romantique, i Air vif

Stravinsl<y : Pastoral, i Tilimbon

Anûnim: Légende du Roi Renaud

V. Janacopulos (cantant) i Y. Herr Japy (piano)

(296) (13) II/5 9.IV.1932
Bach: Suite anglesa en Sol menor

Beethoven: Sonata en La

SchOnberg: Suite en Op. 25

Busoni: A la cirt de Turandot

Ravel: Qndine

Debussy: Dos estudis, i L'ille joyeuse
E. Steuerman (piano)

(297) (14) II/6 29.IV.1932
Beethoven: Trio en Do menor

Schubert: Trio

Cras: Trio
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Trio à Cordes Pasquier: J. Pasquier (violí),
P, Pasquier (viola) i E# Pasquier (violoncel)

(298) (15) II/7 l.\/1.1932

2 S.C, II Sessid clàssica dirigida per Eduard Toldrà

Mozart; Quartet en Sol

Beethoven; Tiùo en Si bemoll, Op, 11

BrahmsI Quintet en Fa menor, Op, 34

E, Toldrà (violí), R, Ferirer (violí), J, Juli¬

vert (viola), J, Trotta (violoncel), C, Pinos

(clarinet) i B, Net (piano)

(299) (16) II/a 18,VI,1932

3 S,C, Bach; Adagio

Brôval; Sonata en Sol

Grieg; Sonata

Beethoven; Variacions sobre un tema de la "Flauta

màgica"

Ravel; Havanera

Lamote; Reverie

Baccherini; Adagio-Allegro

L, Millet (violoncel) i P,J, Bartulí (piano)

(300) (17) II/9 21,VI.1932

Ecoles; Sonata en Sol menor

Vivaldi; Concert en La menor

Francoeur; Siciliana i Rigodá

Corelli; La Follia

Beethoven; Rondino

Pugnani; Minuet

Faurá; Berceuse
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iwozart; Rondó

R. toas (violf) i Rg toas (piano)

1932-1933 III temporada

(301) (is) IIIA 1G.X,1932

Beethoven; Trio en Sol

Reger: Trio

Mozart: Divertimento

Trio á Cordes Pasqtder; J. Pasquier (violí),

Pg Pasquier (viola) i Eg Pasquier (violoncel)

(302) (19) III/2 30gXIIgl932

Corelli; Sonata VIII, Op g 5

Mozart: Serenata en Sol

Grieg: Dues cançons elegîaques, Op g 34

Miaskowsky: Simfoniatta nûmg 2, Op, 32

Cuesta: Impressions de l'horta

Palau: Quatre preludis

Asencio: Festes al poble

Orquestra Valenciana de cambra de València,

Direcció; F, Gil

(303) (20) III/3 7,1,1933

Bach: IV Sonata (Preludi)
"

: Sonata en Sol menor

Conus: Concerto (l3 audició)
Bloch: Beal Shem (SuLte) (l9 audició)

Pugnani; Preludi i Allegro

Szimanowsky: Cant de Roxana

Ravel: Havanera
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Paganini; Campanel.la

M. Krokowsky (violf) i P, Vallribera (piano)

(304) (21) III/4 22.11.1933

Schubert: Quintet, Op. 144

Goossens: Quintet, Op. 23

Mendelssohn: Sextet, Op, 110

Sextet de Barcelona; D. Ponsa (violf), R. Ver^

gás (violí), J. Ribas (viola), G. Rodd (violon
cel), J. Gratacds (contrabaix) i P. Vallribera

(piano)

(305) (22) III/5 21.III.1933

Cicle dels quartets de corda de Beethoven (l^ sessid)

Beethoven; Quartet ndm. 1, en Fa, Op. 18/l
"

; Quartet nûm. 8, en Mi menor. Op. 59/2
"

! Quartet ndm. 12, en Mi bemoll. Op. 127

Genzel Quartet, de Leipzig; F. Genzel (violf),
G. Hanstedt (violf), A. Matz (viola) i F.

Wawrowsky (violoncel)

(306) (23) III/6 23.IXI.1933

Cicle dels quartets de corda de Beethoven (2s sessid)
Beethoven; Quartet nûm. 3, en Re menor. Op. 18/3

"
: Quartet nôn. 9, en Do, Op. 59/3

"
: Quartet nûn. 13, en Si bemoll, Op. 133

Genzel Quartet, de Leipzig: F. Genzel (violf),
G. Hanstedt (vioJLf), A. Matz (viola) i F,

Wawrowsky (violoncel)

V
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r

(307) (24) III/7 25.Ill.1933

Cicle dels quartets de corda de Beethoven (3i sessiá)

Beethoven; Quartet nûro. 4, en Do menor, Op. IB/4
"

: Quartet nftn. 2, en Sol, Op. ld/2
" ; Quartet nûti. 11, en Fa menor. Op. 95
"

! Quartet nûm. 16, en Fa, Op. 135

Genzel Quartet, de Leipzig: F. Gensel (violf),
G. Hanstedt (violf). A, Matx (viola) i F.

Wawrowsky (violoncel)

(308) (25) III/a 27 .III .1933
Cicle dels quartets de corda de Beethoven (4a sessió)
Beethoven: Quartet nûffl. 6, en Si bemoll. Op. 18/S

" : Quartet nûm. 7, en Fa, Op. 59
"

: Quartet nûm. 15, en La menor. Op. 132

Genzel Quartet, de Leipzig: F. Genzel (violf),
G« Hanstedt (violf), A. Matx (viola) i F.

Wawrowsky (violoncel)

(309) (26) III/9 29.m.1933
Cicle dels quartets de corda de Beethoven (59 sessiû)
Beethoven; Quartet nûm. 5, en La, Op. 18/5

"
: Quartet nûm. 10, en Mi bemoll. Op. 74

"
: Quartet nûm. 14, en Do diesi. Op. 131

Genzel Quartet, de Leipzig: F. Genzel (violf),
G. Hanstedt (violf), A. Matx (viola) i F.

Wawrowsky (violoncel)

(310) (27) III/IO 10.IV.1933
Sammartini; Sonata en Sol

Reger: Suite en Re
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Boccherini; Adagio i Allegro

Beethoven: Variacions sobre un tema de Mozart

Nardini: Larghetto

Senaillé: Allegro Spiritoso

Rachmaninov: Vocalise

Faurá: Sicilienne

Albéniz: Malagueña

Cassadd: Dansa del diable verd

R» Garbusova (violoncel) i L» Garbusova (piano)

(311) (28) m/Il 6.V.1933

Honegger: Sonata (is audicid)
iylartiLnu: Nocturn nûm, 3 (is audicid)
Hindemith: Capriccio nûm. 1, Op. 8 (l? audicid)
Txerepnin: Oda (l9 audicid)
Mozart: Sonata (l® audicid)
Lazar: Bagatelle

Boccherini; Concert ndm, 2

G. Cassadd (violoncel) i R, Vives (piano)

1933-1934 IV temporada

(312) (29) IV/1 14,XI,1933

Vitali; Xacona

Peingolesi: Concerto

Bach: Sonata en Mi

Falla: Nana i Jota

Paganini: Caprici ndm. 20

Stravinsky: Pastoral, Scherzo, Berceuse, i Dansa russa

S» Dushkin (violf) i P, Vallribera (piano)
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(313) (30) IV/2

(314) (31) IV/3

(315) (32) lv/4

(316 ) (33) I v/5

24.XI,1933

•••: Velles cançons alemanyes

Velles cançons franceses

Bach: Fantasia i fuga

Szymanowsky: Dos estudis

Schubert: Peces vèries

Fauré: Peces vàries

Zalembsky: Allegro

M* ànoctrakowska (cantant) i G. Sulikowski (piano)

27.XI .1933

Debussy: Ariettes oubliées

Labunski: udassurka

Moytowicz: Dues denses poloneses

Ravel: Prélude, Forlane, i Toccata

Caplet: Prière normande

Hindemith: La naissance de la Viôrge

Roussel: Réponse d'une épouse soige
"

: Jazz dans la nuit

Szymanowski: Trois enfantines

M. Madrakowska (cantant) i G. Sulikowski (piano)

21,XII.1933

Purcell: Tres Preludis

Beethoven: Trio serenata en Re, Op. 8

Donhanyi: Serenata, Op. 11

Trio Pasquier, de Paris: J. Pasquier (violf),
P. Pasquier (viola) i E. Pasquier (violoncel)

7,11.1934

Schufsann: Quartet niSm. 1, Op. 41
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Kodaly: Quartet, Op, 10

Beethoven; Quartet nûm. 11, en Fa menor. Op. 95

Quartet de corda de Barcelona: U. Cabûs (violf),
J. Farrarons (violf), C, Agell (viola) i S,

Sagrera (violoncel)

(317) (34) lv/6 27 .III.1934

Bach; L'ofrena musical

Falla; Concerto

Beethoven; Septet en Mi bemoll, Op. 20

M. Kastner (clave), E. Gratacòs (flauta), C.

Carles (oboè), J. M5 González (clarinet), A.

Goxens (fagot), R. Bonell (trompa), G. Tarragd

(viola), LI. Millet (violoncel), J. Gratacds

(contrabaix) i E. Toldré (violf i direccid)

(318) (35) Iv/7 23.IV.1934

Schumann; Quintet en Mi bemoll. Op. 44

Soler; Quintet

Brahms; Quintet en Fa menor. Op, 34

Quartet Ibèric; F, Guerin (violf), J. Doncel

(violf), G, Tarragd (viola) i F, Pérez (violon¬

cel), I. Martf-Colin (piano)

(319) (36) IV/8 7,V.1934

HSndel; Sonata en Sol menor

Bach; Suite en Sol

Boccherini; Adagio i Allegro

Schumann; Phantasie BtGcke, Op, 73

Weber; Sonatina en La

Scriabin; Estudi
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Kreisler; Serenata

Ravel! Havanera

Falla : Jota

R. Garbusova (violoncel) i A, Vilalta (piano)

17.V.193a

Recital Chopin

Chopin: Sonata en Si bemoll, Op, 35
" : Sonata en Si menor, Op. 58

A, Cortot (piano i comentarista)

(321) (38) IV/ID 18.V.1934

Recital Schumann

Schunann: Estudis simfònics, Op. 13
"

: Escenes d'infants, Op. 15
"

: Carnaval, Op. 9

A. Cortot (piano i comentarista)

(322) (39) lv/11 19.V.1934

Recital Liszt

T Liszt: Sonata en Si menor (dedicada a Schunann)
"

: Mort d'Isolda

" : La leggerezza
"

: Segona Rapsodia

A. Cortot (piano i comentarista)

( 320) (37) IV/9

f

V

1934-1935

(323) (40)

V temporada

V/1 18.x.1934

Francoeur: Sonata
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Beethoven: Variacions sobre un tema de Handel

Bach: Concert en Sol

Schufnann: Phantasia stOcke

Weber-Piatigorsky: Adagio i rondd (dedicada a Pau

Casals)

Stravinsky: Suite italiana

Chopin: Nocturn

Ladow: Dansa Russa

Granados: Oriental

Falla: Dansa del terror

G. PiatLgorsky (violoncel) i L. Mittmann (piano)

(324) (41) \j/2 3.XI .1934

Cançons populars

...: Madrigals italians i madrigals i motets anglesos

The New English Singers, de Londres: D. Silk,

M. Carson, m. «orris, D. Brynley, N. Notley, i

C. Kelly

Traduccions: J. «aseará

^ (325) (42) v/3 21,XI.1934

Pergolesi, Donaudy, «ozart, Fauré, Delibes, Rossini,

Beethoven, Schubert,-Reger, Glinka, Rimski-Korsakov,

Reger, Txaikovsky, Strimer, Stravinsky: Peces vàries

M. Kurenko (soprano) i R, Vives (piano)

(326) (43) v/4 1.XII,1934

Beethoven: Quartet nftti, 3, Op, 18/3

Debussy: Quartet en Sol, Op, 10

Schunann; Quartet ndn, 3 en La, Op, 41

Quartet Galirnir, de Viena, F, Galimir (violi),
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<

(327) (44) v/5

r

(328) (45) v/6

(329) (46) v/7

(330) (47) v/8

A, Galimir (violí), R. Galimir (viola) i M.

Galimir (violoncel)

4.XII.1934

Mozart: Quartet nûm, 17, en Do

Berg: Suite Lírica (l9 audicid)

Schubert: Quartet en Re menor

Quartet Galimir, de Viena: F. Galimir (violí),
A, Galimir (violí), R, Galimir (viola) i M,

Galimir (violoncel)
Comentarista: R. Gerhard

18,XII.1934

Evolucid de la Sonata

Scarlatti: Sonata en Mi menor

"
: Sonata en Mi

Mozart: Sonata en La

Beethoven: Sonata en Fa menor, Op, 57 (Apassionata)

Chopin: Sonata en Si bemoll menor, Op, 35

A, de Greff (piano)

27,1,1935

Marqués: Dafnis i Cloe (estrena)
Cantants i Quartet Ibèric, Direccid: A, «arqués

30,1.1935

Bassani: Dormi bella

Durante; Danza, danza fanciulla gentile

Monteverdi: Lasciatemi moriré

Palillo: Qui vuol la ringharella

Pergolesi: Nina
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' Scarlatti: Le violette

Casals: Set Cançons (l^ audicií)
Schubert: Peces vàries

Schumann: Peces vàries

Brahms: Peces vàries

C. Badia (soprano), A, Vilalta (piano) i P.

Casals (piano)
Comentarista: Ri Gerhard

(331) (48) v/9 22,11.1935

Sessid d'Òperes de cambra

Mozart: Bastian i Bastiana

Offenbach: El senyor i la senyora Denis (l? audicid)
Schubert: Rosa de bardissa

J. Strauss: Llegenda dels boscos de Viena

Infants Cantaires de Viena. Direccid: L. Emmer

Comentarista: R, Gerhard

(49) V/IÜ 12,111.1935

Commemoracid del 25üèaniversari del naixement de Hàndel

HSndel: Sonata en Sol menor

Scarlatti: Tres Exeixicis

HSndel: Sonata en Fa

Bach: Fantasia cromàtica i fuga
"

: Concert italià

"
: Sonata en Sol

A, Ehlers (clave) i E, Toldrà (violí)

(332)

V

(333) (50) V/ll 8.Va935

Shostakovitx; Sonata, Op, 4D

Couperin: Pièces
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f

Delius: Sonata

Ries: Duo concertante

G. Cassadd (violoncel) i A, Vilalta (piano)

(334) (51) v/12 13.V.1935

Commemoracid del XXV aniversari de la mort de

Francesc Tàrrepa

Sors: Minuet

"
; Dels quaderns dels 26 Estudis

Tema, variacions i allegro Dp, 54
••

: Siciliana i marxa

Aguadd: Rondd en La menor

Sor: Minuet

Tàrrega; Pavana, Mazurca, Gavota i Capricho árabe

A. Romea (guitarra)

(335) (52) V/13 17.VI.1935

Stravinsky; Història del soldat

Actors; J. Sans, F, Detrell, J. Nubiola, S.

Gardner, il. Agustf (lector)
E. Boquet (violf), S. Escofet (contrabaix),
C. Pinos (clarinet), A. Goxens (fagot), LI.

Rovira (corneta de pistons), J. Nadal (trombd)
i E. Esteve (bateria). Direccid: escènica i mu¬

sical; I.S, Patin

Comentarista; R. Gerhard. Traduccid: B. Ros-

selld-Prim, Decorats i figurins; F. M^ Prim

1935-1936 VI temporada
V

(336) (53) VI/I 30.x.1935
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Mendelssohn; Variacions serioses

Saint-SaSns: Caprici i fuga d'Alcestes de Gluck

Chopin: Peces vàries

Liszt: XII Rapsòdia

Schumann: Arabesca

Liszt: Polonesa en Mi

A, de Greff (piano)

(337) (54) VI19.XII.1935

Federico Garcia Lorca

13 part. Como canta una ciudad de noviembre a no¬

viembre (Evocacions, comentaris i cançons de Gra¬

nada per I'il.lustre poeta García Lorca). La part

musical será interpretada pel propi Lorca.

Cançons populars de Granada, harmonitzades per Lorca

29 part. García Lorca oferirà les primícies de la

seva última obra poètica, inèdita encara: "Diwan

del Tamarit" (poemes de Granada)

(338) (55) \/l/3 7.1.1936
Ame: El retorn del mariner

Purcell: Diàleg de la "Comical History of Don

Quijote"

Pergolesi: La serva Padrona

Intimita te Opera, de Londres. Direcciú F.

Woodhouse

(339) (56) VI/4 20.1.1936
Haydn: Quartet en Fa, Op. 11 ¡2.
Milhaud; Segon Quartet

Beethoven: Quartet núro. 9, en Do, Op. 59/3
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Gertler Quartet, de Brussel·les: E. Gertler

(violl), P. de Groote (violf), L. Rôvàsz

(viola) i M, Lovon (violorcel)

(340) (57) \jx/5 24,1.1936

Mozart: Quartet en Do

Bartdk: Quartet nûro, 1, Dp, 7

Debussy: Quartet en Sol, Dp, 10

Gertler Quartet, de Brussel·les: E, Gertler

(violf), P, de Groote (violf), L, Rávász

(viola) i M, Lovon (violoncel)

(341) (58) \a/6 3,IV,1936

Sessions de música clàssica i namántica (l9 sessid)

Boccherini: Trio, Op, 38/5

Purcell: Dues Fantasies

Haydn: Trio, Op, 53/1

Schubert: Trio en Si bemoll (l8 audicid)

Reger: Trio, Op, 141

Beethoven: Trio Serenata, Op, 8

Trio Bocquet: E, Bocquet (violf), J, Julivert

(viola) i J, Trotta (violoncel)

(342) (59) Vl/7 7,IV,1936

Sessions de mflsica clàssica i romántica (2^ sessid)

Haydn: Andante amb variacions

Bach; Toccata i fuga

Mozart; Sonata en Fa

"
: Andante amb vaxdacions

Chopin; 24 Preludis

A, Salas (piano) i R, Vives (piano)
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(343) (60) Vl/e 15,1V.1936

Haydn: Quartet en Re menor, Op. 76/5

Veress: Quartet (l93l) (le audicid)
Beethoven: Quartet nAn. 11, en Fa menor, Op. 95

Quartet Hongarès, de Budapest: S. Vegh (violí),
L. Halmos (violí), D. Korcwnzay (viola) i V.

Palotai (violoncel)

(344) (61) \íl/9 17.IV.1936

V;* La mOsica moderna a Viena

Paraules preliminars d'Ernest Krenek

Webem: Cinc peces per a quartet de corda

Schflnberg: Peces vàries per a cant i piano

Berg: Peces vàries per a cant i piano

Webem: Peces vàries per a cant i piano

Krenek: Peces vàries per a cant i piano

Schflnberg: Adagio del Quartet en Re menor

C. Badia (soprano), E. Kranek (piano). Quartet

Galimir, de Viena: F. Galimir (violí), A. Gali

mir (violí), R. Galimir (viola) i M. Galimir

^ (violoncel)
Traduccions: J. Pena

(345) (62) VI/lO 2 2.V .1936

Recital de Lieder

Beethoven: Aria de Leonora Fidelio

Brahms: La noia

"
: Al Rossinyol

"
: El Terrer

"
: D'amor eterna

" : Serenata inútil
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Brahms: Si em somrius sols una estona

"
: Els teus ulls blaus

" : Mon amor és com flor

Wagner: Cinc Poemes a: L'àngel, Aturat, L'hivernacle,

Penes, Sannis

Marx: Si mai l'amor t'ha colpit

Strauss: Cecilia

Leonora Meyer (soprano) i A, Vilalta (piano)

(346) (63) VIAl 5. VI .1936

Loeillet: Sonata nûm. 1

Corelli: Sonata da Chiesa

Couperln Le Brand: Le Pamase ou l'Apothéose de

Corelli

Milhaud: Sonata (any 1914)

D. Ponsa (violí), J. Peracaula (violí) i F.

Peracaula (piano)

(64) VIA2 12 .VI.1936

Soler: Sonata en Sol menor

Albéniz: Sonata en Re

Beethoven: Sonata en Fa menor, Op. 57

Granados: Coloquio en la reja de Goyescas

Albéniz: Triana

Ravel: Alborada del gracioso

Schubert: Impromtu en La bemoll

Chopin: Vals iBerceuse

Liszt: Rapsòdia hongaresa nûn. 6

J. Cubiles (piano)

(347)

r
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8.1. APÈNDIX DOCUMENIAL c) Estatuts

Associació de Música da Camera

Barcelona

ESIAIUrS

I. - ORDENACIC GENERAL

Art. 1.-L'"Associació de Música da Camera", fundada el dia primar
d'abril de 1913* ¿s una entitat de cultura musical, que té per objecte di¬
fondre i enaltir la bona música, i d'una manera especial l'anomenada "da

Camera".

Serà el seu mitjà d'acció essencial la celebració de concerts de tota

mena, podent així mateix utilitzar la conferència, l'estudi crític i analí

tic, l'edició d'obres i tot altre mitjà que directament o indirecta vingui
a afavorir els seus fins.

lambé podrà impulsar l'expandiment de la música per tot Catalunya,
afavorint l'organització i desenrotllament d'associacions musicals de carac

terístiqas semblants a aquesta "Associació", en diverses ciutats de la nos¬

tra terra.

Art. 2.- La llengua oficial de l'Associació" serà la catalana.

Art. 3*-Els recursos econòmics de l'"Associació de Música da Camera"

s'obtindran de les quotes dels socis, dels donatius o subvencions que li

siguin adjudicats i de qualsevol altre rendiment legal que pugui assolir.

II.- DELS SOCIS

Art. 4»- L'ingrés del soci a 1'"Associació de Música da Camera" es

farà per mitjà d'una proposta que presentarà, firmada, l'interessat, essent

potestatiu de la Junta Directiva refusar la que cregui convenient i en doim

rà coneixement a l'interessat amb la fórmula "Refusada".
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V* Quan el nombre de socis inscrits assoleixi el que la Junta Directiva

tingui fixat com a màxim, quedarà closa l'admissid, i s'obrirà una llista

d'Aspirants, a la qual aniran essent anotades per torn rigorós de rebuda,
les propostes presentades, ingressant a Socis efectius a mida que es pro¬

dueixin baixes, per ordre correlatiu. Les inscripcions de dama a que es

refereix l'article 8, seguiran aquest mateix tràmit.

Art. 5*- Els socis es classificaran en Numeraris, Protectors i Honora

ris;

a) Els Numeraris pagaran la quota aryal de 60 pessetes.

^ b) Els Protectors pagaran la quota anyal de 600 pessetes. S'execeptua
ran els que estan inscrits actualment, per als quals s'estableix la se¬

güent classificació, basada en les quotes establertes anteriorment:

Els socis números 1 al 9, pessetes 300 aiQrals.

Els socis números 10 al 31» pessetes 36O anyals.

Els socis números 32 al 35> pessetes 48O arorals.

Previ acord de la Junta General, per cada cas, podrà ósser establert

un suplement de quota quan es tracti de portar a terme algun projecte de

gran importància artística, que els ingressos ordinaris de 1'"Associació"

^ no abastessin a la seva realització.
I

c) Seran nomenats Socis Honoraris aquells que hagin fet per 1' "Asso¬

ciació" alguns actes dignes d'aquest honor.

Els Socis Numeraris podran inscriure com a arexe dues dames de la se¬

va família, les quals pagaran la quota de 30 pessetes anyals cadascuna, sen

se modificar-se els altres drets i deiires del soci.

Aquells que actualment tinguin inscrites mós de dues dames, els serà

mantingut el dret adquirit, mentre no les donguin de baixa,

^ Totes les quotes esmentades podran ésser dividides en dotzaves parts.
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'
per tal de facilitarle el pagament, quedant facultada la Junta Directiva

per anar determinant el moment en què hagin de fer-se efectives.

Quan un soci tingui pendents de pagament dues d'aquestes fraccions,
la Junta Directiva podrà suspendre-li els seus drets mentre no es posi al

corrent.

Quan siguin tres les fraccions de quota no pagades, serà donat de bai

xa com també en el cas de no pagar el suplement de quota esmentat en l'apar
tat precedent.

Els socis que resideixin fora del radi de la Ciutat, abonaran llur

quota íntegra i a la avançada.

Art. 6.- Els socis Numeraris i Protectors tindran els drets següents:

Concérrer als concerts i actes organitzats per 1' "Associació", ésser
elector en la Junta General als 17 anys i elegit als 25, i tenir veu i vot

quan faci 2 ai^s, sense intermpcié, que pertanyi a l'entitat, així com

presentar proposicions a la Jtinta General, segons s'estableix en l'article

21.

Els Socis Honoraris no podran exercir cap càrrec administratiu.

Art. 7,- Els deures dels socis seran:

t
Pagar les quotes que li corresponguin segons l'art. 5*

Acceptar i deseropenyar els càrrecs i comissions que la Junta General

0 la Junta Directiva els confií.

Gomplir i fer complir aquests Estatus i el Reglament Interior.

Avisar, precisament per escrit, 8 dies a l'avançada com a mínim, quan

vulguin donar-se de baixa, no tenint efecte aquesta fins vençuda la darrera

quota pagada.

L'incompliment d'aquests deures pot arribar a reportar l'expulsié del

soci infringent, expulsió que haurà d'acordar la Jimta Directiva i ratifi-
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carà la Jvinta General.

Art. 8.-El soci que s'hagués donat de baixa i vulgui més tard ingres¬
sar novBJnent, podrà fer-ho en les condicions que regeixen en aquell moment

i amb pèrdua dels drets que tingués adquirits, tenint de pagar prèviéiment
dret d'entrada de 50 pessetes si la baixa hagués estat voluntària. En

les baixes per falta de pagament s'abonarà, ultra aquest dret, l'import
de les quotes que haguessin quedat impagades.

Art. 9.- Els concerts que organitzi 1' "Associació" mai tindran cahàc-

ter públic, no essent-hi permès l'accés més que mitjançant les invitacions
repartides als socis, o les especials que, sempre en nombre limitat i ate¬

nent a motius inexcusables, pugui emetre la Jimta Directiva.

m.- IE LES JUNTES GENERALS

Art. 10.-L' "Associació de Música da Camera" celebrarà cada any una

Junta General ordinària, dintre del mes de juliol, i les extraordinàries
que la Directiva acordi o siguin sol·licitades per escrit per la quinta

part dels socis, quedant constituïdes sigui quin sigui el nombre de concur¬

rents.

La convocatòria es farà amb un mínim de tres dies abans, per un avís
posat en lloc visible del local social, per avisos en els diaris, i, a és¬
ser possible, enviant paperetes al domicili dels socis.

En les Juntes extraordinàries precisarà fer constar en la convocatòria

l'objecte d'aquestes, sense que pugui tractar-s'hi d'altres assximptes.

Art. 11.- En les Juntes Generals ordinàries es procedirà per l'ordre

següent;

1) Llegida i aprovació de l'acta de la Junta anterior.

2) El Tresorer llegirà l'estat de comptes del darrer curs.

3) El Secretari llegirà una memòria del realitzar per 1 "Associació"
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durant el darrer curs.

4) Renovació de càrrecs.

5) Deliberació i aprovament de les proposicions presentades per la Pre¬

sidència, la Junta Directiva o els Socis. Les d'aquests darrers hauran d'és¬
ser presentades al local social abans del dia 30 de juny, dirigides al Presi¬
dent.

Art. 12.- Tant en les Juntes Generals ordinàries, com en les extraordi¬

nàries, no s'admetran representacions d'uns socis per altres, ni vots, adhe¬
sions o censures que no siguin fets personalment.

Art. 13.- El President dirigirà les discussions, concedint la paraula
als socis que la demanin.

En les discussions que s'allarguin excessivament, podrà el President
donar 1»assumpte per suficientment discutit, ordenant posar-lo a votació
0 el que correspongui.

En cas d'empat en les votacions, el vot del President serà de qualitat
1 decisiu, excepte en els casos de nomenaments de càrrecs, en els quals es

procedirà per sorteig.

IV.- DE LA JUNTA DIRECnVA

Art. 14.-La Jmta Directiva, no estant reunida la Junta General, re¬

presenta 1' "Associació", i els seus acords i resolucions, mentre no siguin
modificats per la Junta General, tenen el mateix valor que si aquesta els

hagués adoptat.

La Junta Directiva es composarà de: President, Vice-president, Secre¬

tari, Tresorer, Bibliotecari-Arxiver i dos vocals.

Els càrrecs elegibles duraxan dos anys i es renovaran per meitat cada

any.

Art. 15.-La presa de possessió dels càrrecs es farà dintre els quinze
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I dies següents a la Junta General en què els nomenaments hagin estat fets.

Art. 16.- Quan per defunció, renúncia o altre motiu, quedin vacants

els càrrecs de President o Secreitari, hauran de ostentar-los interinament

el Vice-president i el Vocal que es nomeni, fins la immediata elecció gene¬

ral. Si la vacant és d'algun altre càrrec, es cobrirà interinament entre els

individus del Patronat.

Art. 17.- Les reunions de la Junta Directiva es faran per convocatòria
del President, a iniciativa d'aquest, o per demanda que li sigui feta per

dos individus de la Junta Directiva, essent l'assistència obligatòria per

I tots els components, excepte en els casos de força major. La falta reiterada

d'assistència sense justificació, iirç)lica la dimissió del càrrec.

Art. 18.- La Junta Directiva, ultra les atribucions que queden esmenta¬

des, tindrà les següents;

1) Establir a cada curs el pla d'acció de l'entitat, fixant el nombre
de concerts i cuidant de la seva organització, així com de la d'altres actes

que consideri convenient de realitzar.

2) Determinar el nombre de Socis Nvnneraris i Protectors que han de
constituir 1' "Associació",

3) Establir ima quota d'entrada quan ho cregui convenient.

4) Distribuir-se cada membre, segons el càrrec que ostenti, les tasques

d'administració i representació de l'entitat.

5) Organitzar i reglamentar l'existència de seccions especials i autò¬
nomes dintre de 1' "Associació", pel conreu de determinades especialitats

musicals.

6) Redactar el Reglament Interior de 1' "Associació", dintre dels ter¬

mes de l'establerten els presents Estatuts,

' 7) Redactar el Reglament que ha de regular les relacions de 1' "Asso-
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8) Rebre les proposicions d'artistes que li siguin fetes, però sense

acceptar-les ni refusar-les, puix que els artistes a qui es consideri convé

nient confiar els concerts, seran oportunament sol·licitats per la Jmta Di

rectiva, essent de la part d'aquesta d'on ha de procedir tota iniciativa de

contracte.

V.- EË LA DIRECCIÓ ARIISflCA

Art. 19.- La Direcció Artística podrà estar confiada a una sola o a di¬

verses persones, les quals tindran els deures següents;

Concórrer a les reunions de la Junta Directiva a què siguin convocades.

Assessorar la Junta Directiva respecte de les qüestions artístiques que

es suscitin.

Presentar els projectes del mateix caràcter que creguin convenient.

La falta reiterada de compliment d'aquests déures, sense causa justifi¬

cada, que en tot cas haurà d'ósser posada en coneixement del President, im¬
plica la renúncia del càrrec, i la Junta Directiva podrà procedir a cobrir

la vacant, si així ho creu convenient als interessos de 1' "Associació".

VI. DEL PATRONAT

Art. 20.- Ultra la Junta Directiva, existirà un Patronat, el qual ajuda
rà al desenrotllament de 1'"Associació" i a la mós alta eficàcia dels seus

actes, tenint el caràcter de Jrnita Consultiva, a la qual seran sotmeses les

qüestions de molta importància, abans de que les resolgui la Junta Directi¬

va definitivament.

El Patronat es composarà de deu socis, que seran designats en Junta

General ordinària, essent el nomenament per dos anys i fent-se la renovació
cada any per meitat.
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Les reunions del Patronat seran convocades pel President de 1' "Asso¬

ciació", assitint-hi aquest i el Secretari,

VII.- lE LA DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Art, 21,- L' "Associació" no podrà ósser dissolta mentre s'hi oposin '
vint dels seus associats.

Acordada que fos la dissolució, els béns d'aquesta "Associació" passa¬

ran a propietat de la Mcincomunitat de Catalimya, per tal que siguin desti¬
nats a fins semblants al de 1' "Associació",

r

REGLAMENT INTERIOR

DRETS DELS SOCIS

FELS SOCIS NUMERARIS

I - Rebre les invitacions que els corresponguin, segons la següent

classificació;

Els cinquanta socis més antics, tres invitacions per concert.

Els descents següents, dues invitacions.

Els restants, una invitació.

El nümero d'ordre que correspon a cada soci anirà avançant-se a mida

que es produeixin baixes d'ingrés anterior, i serà comunicat al soci cada

començament de curs,

II - Inscriure com a anexe dues dames de la seva família, pagant un

complement de quota de 30 pessetes anyals, amb dret a una invitació per

cada una, per concert,

III - Utilitzar qualsevol seient a la Sala de Concerts, excepte els
de les llotges, mentre no sigui ocupat personalment, o no estigui oficial¬
ment reservat, així com respectar les penyores un cop començat el concert.
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PELS SOCIS PROTECTORS

IV - Rebre per cada concert una llotja amb set invitacions,

PELS SOCIS NUMERARIS I PROTECTORS

V - Presentar proposicions a la Junta General i tenir4ii veu i vot.

VI - Ésser candidat als càrrecs de la Junta Directiva i del Patronat.

VII - Assistir als concerts de les societats que formen la "Lliga
d'Associacions de Música de Catalunya" i de la "Unión de Filarmónicas de

España", quan accidentalment es trobin en les poblacions respectives, mit¬

jançant els requisits que estiguin establerts.

DEURES DELS SOCIS

I - Pagar pimtualment les quotes establertes.

II - Acceptar i complir els càrrecs de la Junta Directiva o del Patró

nat per als quals siguin elegits.

III - Abstenir-se d'entrar i sortir de la Sala de Concerts durant el

transcxars d'aquestsj de fer soroll, d'enraonar o de pertorbar de qualse-

vulga manera que sigui, el recolliment que ha d'haver-hi durant l'execució

de les obres.

IV - Ocupar cadascú el seu lloc en els concerts un cop donat el segon

avís, per tal d'evitar el soroll i les molèsties que ocasionen les presses

de darrera hora. Sobretot cuidaran de fer la menor fressa possible aquells

que entrin a la Sala una vegada el concert ja ha començat.

V - No permetent les condicions del Palau de la Música Catalana evitar

la percepció des de la Sala, dels sorolls del carrer, els socis que acudin

al concert en cotxe, recomanaran que aquest faci el menor soroll possible

en maniobrar, especialment si el concert ós ja començat o no ha acabat encara.

VI - Avisar ràpidament i per escrit els canvis de domicili. Sense a-
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f quest requisit, la Junta Directiva no respon de la pèrdua d'invitacions
0 de qualsevol altra deficiència que pugui reportar el desconeixement de

la nova adreça.

VII - Posar en coneixement de la Junta Directiva qualsevol infracció

que observin d'aquest Reglament.

ADVERTIMENIS

I - Serà donat de baixa:

y- a) el soci que deixi impagades tres de les fraccions en què és divi¬
dida la quota anyal, o les quotes extraordinàries que siguin aprovades en

Junta General.

b) el soci que faci venda de les seves invitacions.

c) el soci que canvií les invitacions ordinàries per altres de Dama,
0 porti a terme altres combinacions que perjudiquin econòmicament l'"Associa

j ció".
j

II - El soci que s'hagués donat de baixa i vulgui mes tard reingressar,
podrà fer-ho subjectant-se a les condicions que per a l'admissió de socis

regeixin en aquell moment i amb pèrdua dels drets que tingués adquirits,

f» tenint de pagar un dret d'entrada de cinquanta pessetes. En les baixes per

falta de pagament, s'abonarà, ultra aquest dret, l'import de les quotes que

haguessin quedat inç>agades.

III - Les reclamacions que es refereixen al repartiment d'invitacionsi

hauran de ferse precisament per escrit, fins a les dotze del mati del dia

del concert, al local social. Passatge de Sant Josep, lletra E, o a la

"Unió Musical Espanyola", abans Dotesio, Portal de 1'Angel, 1 i 3» Més tard,
no havent-hi temps de comprovai'-les, ja no serà possible atendre-les, molt

merys si són fetes poc abans de començar el concert.

I IV - Les baixes hauran de presentar-se també per escrit, vuit dies
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a l'avançada com a mínim, i no tindran efecte fins vençuda la darrera quota

que el soci tingui pagada,

LA JUNTA DIRECTIVA RECOMANA AMB INÎERËS LA FIDEL OBSERVACIÓ D'AQUEST
REGLAMENT INTERIOR, AIXÍ COM DEL REGLAMENT GENERAL, CAR EL SEU INCOMPLIMENT
PODRÀ OBLIGAR A L'EXPULSIÓ DEL SOCI INFRINGENT.
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8.11. NOTES

(1) a^RRAHIMA, Maurici: Sobre el Noucentisme. "Serra d'Or". Barcelona,

agost, 1964.

(2) ESGARRA, Eduard: El desarrollo industrial de Catalunya (1900-1908).
Grijalbo. Barcelona, 1970.

(3) CIRICI, Alexandre: L'art català contemporani. Ed. 62. Barcelona 1970.

(4) LLADÓ, Josep Boadas: 50 anys de tertúlies famoses. "El Món", 28
d'octubre I983.

(5) CIRICI, Alexandre: La plàstica noucentista. "Serra d'Or", Barcelona,
agost 1964.

(6) En aquest punt volem transcriure ima nota de la "Revista Musical Ca¬

talana", núms. 209-270-271, de l'airy 1926 en la qual una nova entitat,
"Concerts d'estiu" ens confirma l'organització del lleure en certs

sectors de la societat, "Els més renomats artistes catalans s'han

agrupat en una organització altament simpàtica que té per objecte

l'organització de selectes festes musicals en els principals llocs

d'estiueig de Catalimya. El públic habitual als concerts barcelonins,

que queda a l'estiu repartit per les viles de mar i de muntanya, vol¬

drà enguany aprofitar-se de les facilitats d'aquesta nova organitza¬

ció per incloure entre els esplais estivals -no massa sovint ade¬

quats a llur sensibilitat- algunes festes musicals, confiades a re¬

nomats artistes, fent així de la més pura i exquisida de les arts

una de les predilectes manifestacions de l'estiueig.

Importants artistes catalans, la majoria, tenen a hora d'ara

contractats ja un important nombre de recitals, la qual cosa assegu¬

ra a tots ells ben compactes i extenses "tournées". Hom pot demanar

detalls i referències d'aquests i altres concerts a l'oficina de la

nova entitat "Concerts d'Estiu" situada al carrer de Mercaders, 23,
1er la".

(7) BERTRANA, Aurora: Memòries fins al 1935» Col. Memòries, núm. 12. Ed.
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Pòrtic. Pàg, 222. Barcelona, 1973.

(8) "Si afegim encara els conflictes que també enguany s'han originat de¬

guts a la triplicitat d'actuacié d'un nombre de professors que per¬

tanyen a l'Orquestra del Liceu, a la Banda Municipal, a l'Orquestra
Pau Casals..." CARRAU, F. PLANA, Lluís. L'Associació Obrera de Con¬

cert . Jaime Libros, Pàg. 67. Barcelona, 197 «

(9) Primeres audicions al Gran Teatre del Liceu entre 1919-1936, segons

el llibre "Historia del Gran Teatro del Liceo" per Roger Alier. La

Vanguardia, Barcelona, 1983,
Guglielmo Ratcliff Mascagni 20- 1-1919
Le Jongleur
de Notre-Dame Massenet 13-11-1919
La morisca J. Pahissa 15-11-1919
Sapho Massenet 22-11-1919
Ivan le Terrible R. Gunsbourg 27-XI-1919
Monna vanna H. Février 2-1-1920
Balada de carnaval A. Vives 12-1-1920
El monjo negre J. Cassadó 24-1-1920
Isabeau Masccigni 15-IV-1920
Quo vadis? J. Nouguès 28-XI-I92O
Fidelio Beethoven 11-1-1921
L'Etranger V. d'Indy 4-II-I921
El caballero de la rosa R. Strauss 2-IV-I921
La doncella de la nieve N. Rimsky-Korsakov 24-1-1922
Mârouf H. Rabaud 15-IV-I922
Anima allegra F. Vittadini 6-V-I922
La dame de pique P. I. Tchaikowsky 1-XII-1922
El príncep Igor A. Borodin 20-XII-1922
Monna Lisa M. Schillings 27-1-1923
Marianela J. Pallissa 31-m-1923
Khovantchina M. Mussorgsky 19-XII-I923
Los cuentos de Hoffmann J. Offenbach 5-II-1924
La novia vendida B. Smetana 12-11-1924
Rusalka A. Dvorák 21-11-1924
El zar Saltan N. Rimsky-Korsakov 4-X1I-1924
Hérodiade J. Massenet I3-XII-I924
Sor Beatriu A. Marquès 20-XII-1924
El brujo inmortal N. Rimsky-Korsakov 23-XII-I924
La feria de Sorotchinsky M. Mussorgsky 23-XII-1924
La flauta mágica W. A, Mozart 15-1-1925
La escuela de la aldea F. Weingartner 17-11-1925
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La cena delle beffe U, Giordano 7-XI-I925
Intermezzo R, Strauss 19-XI-1925
La ciudad invisible
de Kitege N, Rimsky-QCorsakov 2-1-1926
Les burgraves L, Sachs 5-II-1926
Francesca da Rimini R, Zandonai 13-XI-1926
Noche de mayo N, Rimsky-Korsakov I5-XII-1926
La espigadora F, de la Viña 12-1-1927
Pskovitaine (Ivan el
Terrible) N, Rimsky-Korsakov I3-XII-I927
Un rapto en el serrallo W, A, Mozart 3-1-1928
La princesa Margarida J. Pahissa 8-II-1928
Sadko N, Rimsky-Korsakov 4-XII-1928
11 piccolo Marat P, Mascagni 18-XII-1928
Turandot G, Puccini 30-XII-1928
Las golondrinas J, M, Usandizaga 14-XII-1929
Los caprichos de Oksana P, I, Tchaikovsky 17-XII-1929
Don Quichotte J, Massenet 21-XII-1929
Gosí fan tutte W, A, Mozart 4-1-1930
Pelléas et Mélisande C, Debussy 16-XII-1930
L'Amore dei tre re I, Móntemezzi 25-XII-1930
La llama J, M, Usandizaga 3-111-1932
Neró i Acté J, Manén 15-11-1933
La vida breve M, de Fcilla 23-XI-1933
Oedipus Rex I, Stravinsky 23-XII-1933
María del Carmen E, Granados 28-XII-1933
Euda d'Uriac A, Vives 6-1-1934
Amaya J, Guridi 12-IV-1934
El estudiante de Salamanca .T, Gaig 15-1-1935
Jacobin A, Dvorák 11-1-1936

(10) Joan Mestres Calvet fou empresari del Gran Teatre del Liceu durant

30 temporades (1915-1947) donant un nou caràcter a la programació,
(11) "Revista Musical Catalana", nóm, 242, Barcelona, 1924,

(12) Els mtísics i el públic català, amb la celebració d'aquest festival

aconseguiren de convertir Barcelona, per uns quants dies en el prin¬
cipal centre internacional de la música. Importants directors i es¬

tudiosos participaren en el Festival, que tingué com un dels actes

més assenyalats l'estrena mundial del concert per a violí pòstum
d'Alban Berg "A la memòria d'un Angel" en record de Manon Gropius,
filla d'Alma Mahler, que morí als 18 anys.
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(13) Programa de mà de l'A. de M. da C. (I4-IV-I913).
(14) Vid. apèndix documental, les llistes dels programes de mà.
(15) LAMAÑA, Luís: Barcelona Filarmónica. La evolución musical de iS?*? a

1925. Imp. Elzeviriana y Lib. Garni S.A. Dama, 1927.
(16) MANENT, Albert: Roser Matheu. Entre la cultura del vuit-cents i la

del nou-cents. "Serra d'Or". Març 1983.
(17) POCH, Josep: Escuelas Pias de San Antonio Abad de Barcelona. (Inèdit),
(18) Cal suposar que es tracta de Francesc Pujol i Germà, gran afeccionat

a la música i membre a partir de 1929-30 de la jvinta de l'entitat.
V (19) "La Publicitat". Barcelona, 16 de juny de 1933.

(20) "Fulles musicals". Barcelona, 15 de maig de 1928.
(21) Entre d'altres la Generalitat de Catalunya en la persona del seu Con¬

seller de Cultura, Ventura Gassol.

(22) GUAL, Adrià: Trenta Anys de Música a Barcelona. Associació de Música
"da Camera". Barcelona, 1925.

(23) GUAL, Adrià: Op. cit. pàg. 6.
(24) Cada temporada comprenia habitualment 12 o 13 concerts a excepció de

la primera, la desena i l'onzena. En la segona, contràriament al que
diu la nota del programa, se celebraran 11 concerts.

(25) Programa de mà (27-VI-1914)• A. de M. da C.
^ (26) CAPDEVILA, Manuel: Eduard Toldrà, músic. Biblioteca.Biògrafica Cata¬

lana, 38. Ed. Aedos. Pàg. 113. Barcelona, 1964.
(27) "Revista Musical Catalana", núm. I45. Barcelona, 19l6.
(28) Programa de mà (14-XI-1915). A. de M. da C.

(29) Programa de mà (14-XI-1915). A. de M. da C.

(30) Programa de mà (22-X-1916). A. de M. da C.

(31) Avis, Programa de mà. Temporada 1919. A. de M. da C.

(32) Avisos en els programes de mà, notes de premsa, comunicats oficials
de la jxmta de l'Associació.

(33) Programa de mà (29-XI-1919). A. de M. da C.

(34) Viñes en el seu concert interpretà obres dedicades a ell per Ravel,
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Falla, Glinka, Salazar,

(35) Programa de mà (28-X-1919). A. de M. da C.

(36) Programa de mà (21-IV-1920). A. de M. da C.

(37) Programa de mà (21-IV-1920). A, de M. da C.

(38) Programa de mà (21-IV-1922) . A. de M. da C,

(39) "Revista Musical Catalana", num. 359. Barcelona, 1933.
(40) CASALS, Enric: Pau Casals: Dades biogràfiques inèdites, cartes ínti¬

mes i records viscuts. Col. Memòries, num. 26. Ed. Pòrtic. Pàg. 72.
Barcelona, 1981.

V"* (41) Programa de mà (3-V-1933). A. de M. da C.

(42) Amb l'esclat de la 1& Guerra Mundial, i trobant-se detingut a París,
els membres dels Ballets Russos dirigits per Serge Diaghilev, Barce¬
lona tingué l'oportunitat d'acullir en el Liceu (el juny de 1917)
aquest espectacle, que obtingué im gran èxit. La 1^ òpera russa que
es presentà al Liceu havia estat el "Boris Gudonov" de Mussorgski
l'any 1915* A continuació "El Príncep Igor" de Borodin, "Khowantxi-
na" i "La fira de Sorocinski" de Mussorgski, "La Dame de Pique" i
"Els capricis d'Okhsana" de Txaikovski i "La ciutat invisible de Ki-

tege" de Rimski Korsakov. Quant a les òperes dels països eslaus, fo¬
ren presentades per primera vegada "Russalka" de Dvorak i "La prome-

'
sa venuda" de Smetana.

(43) Aquest fet ens ha estat referit per Josep M^ Lamaña (el maig 1981).
(44) Vid. el capítol dedicat a la decoració artística dels programes de

mà.

(45) LLIIFRAT, Frederic: Concerts de jazz. "Revista Musical Catalana",
núra. 386. Barcelona, 1936.

(46) Programa de mà (25-XII-1926). A. de M. da C.

(47) Programa de mà (l-V-1927). A. de M. da C.

(48) Programa de mà (22-XII-1929). A. de M. da C.

(49) Noticiari des de Suïssa. "Revista Musical Catalaina", núms. 151-152.

Barcelona, 1916.
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(50) Schònberg visità en dues ocasions Barcelona. En la segona residí a la

ciutat durant vuit mesos convalescent d'una enfermetat i poc temps
abans del seu exili als Estats Units (durant aquest període i dins el

marc de l'Associació Obrera de Concerts dirigí l'Orquestra Pau Casals

el 3-IV-1932).
Hi ha una fotografia que testimonia l'encontre dels tres músics

(Schô"nberg-¥ebern-Gerhard) a Barcelona.

GUINOVART, Carles; La estancia de Schò'nberg en Barcelona. "La

Vanguardia". Barcelona, 20 de març de 1982.
(51) Programa informatiu de la constitució de la Secció d'Audicions Inti¬

mes, data de l'agost de 1930.

(52) "La Publicitat". Barcelona, 12 de desembre de 1930,

(53) Vid. Catàleg Concerts Audicions Intimes,

(54) Discurs de Josep Bofill i Mates sobre: "La música i la intimitat".

Llegit el 29 de novembre de 1930.

(55) "Mirador" Bela Bartòk, Barcelona 12 de febrer de 1931»

(56) Noticiari del 27 d'octubre de 1931.

(57) GASCH, Sebastià. García Lorca a Catalunya. "Serra d'Or", Barcelona,
setembre 1967.

(58) LAMAÑA, Luis, Op, cit., pàg, 211.
^ (59) "La Veu de Catalunya". Barcelona I6 d'abril de 1913.

(60) "Diario de Barcelona". Barcelona, 10 d'abril de 1913.

(61) SERRAHIMA, Maurici; Coneixences. Col. Biblioteca Serra d'Or, núm. 6.
Public. Abadia de Montserrat, Montserrat, 1976.

' (62) CAPDEVILA, Manuel, Op. cit,, pàg, 205.

(63) CIRICI, Alexandre, Op, cit, pàg. 33.

(64) CIRICI, Alexandre, Op, cit, pàg, 44.

(65) CARNER, Josep; La creació d'Eva i d'altres contes. Les Eines de but¬

xaca, núm. 6. Ed. Laia. Barcelona, 1980, Capítol "Els hostes del con¬

'l'^ vent",
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(66) Vid els estatuts de l'entitat. Apèndix documental. III.

(67) Explicacié de les sigles. P. = president; V.P. = vice-president;
S. = secretari; T. = tresorer; B. = Bibliotecari; V. = vocal;
D.O. = Director Orquestra; D.Q. = Director Quartet; S.G. = Secre¬
tari General; D.A. = Director Artístic/o bé C.A. = Conseller Artís¬

tic.

(68) "Fulles Musicals". Barcelona, 15 de novembre de 1927.

(69) CAPDEVILA, Manue]; Op. cit. pàg. 114.

(70) CASALS, Enric. Pau Casals. Col. Memòries, num. 26. Ed. Pòrtic. Bar¬

celona, 1981.

(71) CALl, Alexandre; Història de les institucions i del moviment cultu¬

ral a Cataliinya (1900-1936). Llibre V. Ensenyament técnico-artístic.
Moviment Artístic. Ed. Fundacié Alexandre CeLlí. Barcelona, 1982.

(72) MARAGALL, Joan Anton: Història de la Sala Parés. Ed. Selecta. Barce¬

lona, 1975. Pàg. 139.

(73) MARA3ALL, Joan:Anton: Op. cit. pàg. I55.

(74) MARAGALL, Joan Anton; Op. cit. pàg. 155»

(75) La celebració d'aquest concert ens ha estat referida per Carme i Fran-

cina Martí. No hem pogut trobar el programa corresponent.

(76) CAPDEVILA, Manuel: Op. cit. pàg. I6I.

(77) Descripció provenient de la propaganda impresa per la celebració d'a¬

quest cicle de concerts.

(78) "La Veu de Catalunya". Barcelona, 9 de setembre de 1926.

(79) CAPDEVILA, Manuel: Op. cit. pàg. I61.

(80) GERHARD, Carles: Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-39).
Col. Abat Oliva, nóm. 36, pàg. 400» Publicacions Abadia de Montserrat.

Montserrat, 1982.

(Sl) "La Publicitat". Barcelona, 11 d'octubre de 1936.

(82) CAPDEVILA, Manuel. Op. cit.

(83) ALAVEDRA, Joan: Conxita Badia. Una vida d'artista. Col. Memòries,
nóm. 18. Ed. Pòrtic. Barcelona, 1975»



(84) FORT i COGUL, Eufemia. Ventura Gassol. Un home de cor al Servei de

Catalunya. Col. El Mirall. Ed. Edhasa. Barcelona, 1979.
(85) Carta de Manuel Clausells a Eduard Toldrà.(Barcelona, I4-VIII-1933).
(86) Vid. l'apèndix documental:!) L'A. de Música "da Camera".

(87) Concert celebrat l'l-IV-l9l4. "La Veu de Catalunya", 2-IV-1914.
(88) Vid. Apèndix documental:II) Audicions Intimes.

(89) Desprès d'una pacientment i curosament verificada i revisada progra¬
mació, hem d'assenyalar que el nostre còmput total de concerts no

coincideix amb els de M. da C. Així tenim per exemple que el concert

núm. 266 de M. da C. celebrat el 23 de maig del 1931 per a nosaltres
suposa el 217,

(90) Arxiu Orfeó Català; Institut de Musicologia Ricart i Matas; Biblio¬
teca de Catalunya; Biblioteca Popular de Valls; Arxiu Històric de la

Ciutat; Biblioteca Museu del Teatre; Arxiu Sala Parés.

(91) En l'apartat dedicat als socis hem vist que habitualment constituï¬
en la junta de l'entitat un total de 6 o 7 membres.

(92) Carta de Manuel Clausells adreçada a Eduard Toldrà. Datada a Barcelo¬
na en el dia de St. Jaume de 1931.

(93) En l'ordre del dia de la Junta General de l'any 1933 ens consta, se¬

gons nota de "Revista Musical Catalana", núm. 356 del 1933, l'orga¬
nització de dues excursions a Bayreuth, amb motiu del 50è aniversa¬
ri de Wagner, per assistir a les representacions de "Els mestres can¬

taires de Nuremberg" i de "Parsifal".

(94) excepció Rossini, que fou pre sent, en la programació de la Camera

amb l'obertura de "II barbiere di Siviglia" (en la versió expressiva
de Falla) en el Festival Manuel de Falla (13-X-1932). Pocs anys abans

(1928-29) les interpretacions de la mezzo-soprano Conxita Superi/ia al
Gran Teatre del Liceu de Isabella en "L'italiana in Algeri" i de Ro-

sina en "II barbiere di Siviglia", havien fet redescubrir, en la ver¬

sió original per mezzo, al públic del Teatre i de Barcelona, el reper-
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tori rossinià. Aquest, des de feia an3's, restava circumscrit al Bar¬

bie re .

(95) El crític i musicòleg Adolfo Salazar,

(96) LAMAÑA, Luis; Op, cit, pàg, 211,

(97) ARTIS i BENACH, Pere: El cant coral a Catalunya (1891-1979), Ed.
Barcino, Pàg, 99, Barcelona, 1980,

(98) CORREDOR, Josep Conversations avec Pablo Casals, Pàg, IO4,

(99) ARTIS i BENACH, Pere: Op, cit, pàg, 102,

(100) "Revista Musical Catalana", núms, 220-221-222, any 1922, Noticiari
V" des de Roma,

(101) "Revista Musical Catalana", núm, 16O, any 1917. Noticiari des de Ro¬

ma,

(102) "Revista Musical Catalana", núm, 156, ar^r 1916,
(103) LLIURAT, Francesc: Festival Schònberg, "La Veu de Catalunya", Barce¬

lona, 2 de maig de 1925,

(104) "Revista Musical Catalana", núm,

(105) Anteriorment Stravinsky havia visitat Barcelona en tres ocasions més,
participant en els tradicionals Concerts de Quaresma del Gran Teatre

del Liceu: 1924 (any, en el qual Stravinsky iniciava la seva carrera

com autor i intèrpret), 1925 i 1928,
T Posteriorment al concert de l'A, de M, da C,, Stravinsky vingué

de nou a Barcelona en els Concerts de Quaresma de l'any 1936 i en el

1956, Era l'escala tècnica del trasantlàntic "Vulcània" provinent dels

U.S.A. i en direcció cap a Itàlia, (MARTORELL, Oriol, Stravinsky a

Barcelona, Sis visites i dotze concerts, "D'art" núms, 8-9. Univer¬

sitat de Barcelona, Departament d'Art, Barcelona, novembre 1983),
(106) El "Concert per a violí", el "Capriccio" per a piano i sobretot la

cèlebre "Simfonia dels Salms",

(107) "Mirador", Barcelona, I8 de febrer de 1932,
^ (108) JANES, Alfonsina, L'Associació Wagneriana, "Serra d'Or", núm, 202,

pàg, 429. Juliol 1976,
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(1C9) MARTORELL, Oriol: Mip segle de simfonisme a Barcelona. Departament
d'Art. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

Barcelona, 1977.

(110) CARRAU, Francesc i PLANA, Lluís. G.: L'Associació Obrera de Concerts.

Jaime Libros. Barcelona, 1977.

(111) Alexandre Gali realitzà també el dibuix del segell oficial de l'A. Obre

ra de Concerts i il.lustrà la portada de les audicions de l'O. P.C.

(112) Noticiari del programa de mà del 9-XII-1931. A. de M. da C.
]

(113) Vid. l'apèndix documental I i II,

^ (114) Programa de mà del 29-XI-1919. A. de M. da C.

(115) CIRICI, Alexandre: El clima cultural en la Cataluña de los treinta.

"Triunfo", 17 de juny de 1972.

(lió) Recordem que la col.laboracié d'Obiols amb poetes i músics fou cons¬

tant. En aquest sentit realitzà el gravat-anagrama de "La Revista" i

viatjà l'any 1920 amb Carles Riba cap a Itàlia amb la intenció de fer

I un llibre conjunt sobre mitologia.

(117) "Fulles Musicals". Barcelona, 20 d'abril de 1928.

(118) "Fulles Musicals", Barcelona, 15 de gener de 1928.

(119) En l'època de Carles IV i amb la mort de Manuel Doyagüe (1842) des¬

apareix la darrera càtedra de musicologia a Espanya.

I' (120) Cultura era i és encara sinònim de literatura i filosofia i la parau
i la art feia i fa referència habitualment a les arts plàstiques.

MARCO, Tomias: Historia de la música española. Alianza Música,
núm. 6, pàg. 9. Madrid, 1983.

(121) "La Publicitat". Barcelona, 16 de juny de 1933»

(122) "La Vanguardia". Barcelona, I5 de juny de 1933»

(123) JARDÏ, Enric: El Noucentisme. Ed. Aymà. Barcelona, 1980.
(124) "La Publicitat". Barcelona, ló de juny de 1933.

(125) "Revista Musical Catalana", núm. 183, 1925.
^

(126) "La Veu de Catalunya", 10 de març de 1925.
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(127) "La Veu de Catalunya", 5 de maig de 1925.

(128) Noticiari del programa de mà, I8 de març de 1932. A. de M. da G.

(129) El mestre Nicolau era substituït en el lloc per efectes d'edat. Sem¬

bla, però, que els honoraris amb què va ser jubilat eren irrisoris

per a una persona que havia demostrat tant d'entusiasme i havia posat

tant d'esforç personal i econòmic per a portar endavant l'activitat

musical al nostre país. Diferents personalitats i institucions, en¬

tre elles M. da C,, es van moure i van pressionar l'administració

perquè solucionés dignament la situació econòmica del mestre Nico¬

lau.

(130) "La Veu de Catalunya". Barcelona, 20 de novembre de 191?.

(131) "Revista Musical Catalana", núms, I86-I87, any 1919.

(132) "Revista Musical Catalana", num. 204, any 1920.

(133) "Revista Musical Catalana", num. 306, any 1929.

(134) "La Publicitat". Barcelona, 29 d'abril de 1931.

(135) "La Vanguardia". Barcelona, 30 d'abril de 1925.

(136) "Revista Musical Catalana", núms. 258 a 262. Any 1925.

(137) "La Veu de Catalunya". Barcelona, 24 de desembre de 1929.

(138) "La Veu de Catalunya". Barcelona, 17 de febrer de 1932.

(139) Hem ordenat tots els concerts de M. da C. (número entre parèntesi)

cronològicament. Paral.lelament hem respectat la numeració per tem¬

porades establerta per l'entitat. La numeració romana correspon a

les temporades i la numeració aràbiga a cadascun dels concerts ce¬

lebrats en una temporada.

L'apèndix de concerts corresponent a Audicions Intimes presenta

doble nvnneració. La primera entre parèntesi, corresponala continua¬

ció de l'índex general de tots els concerts celebrats; M. da C. i

successivament A. f. La segona correspon exclusivament a l'índex
d'Audicions Intimes. Amb aquest tipus d'ordenació hem volgut respec¬

tar la separació i l'autonomia establerta entre l'entitat principal



M. da C. i la seva secció Audicions Intimes,

Recordem finalment que la numeració romana correspon a les tem¬

porades i la numeració aràbiga a cadascun dels concerts celebrats en

una temporada.

r

V
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ALAVEDRA, Joan: Conxita Badia» Una vida d'artista. Gol. Memòries, núm. 18.
Ed. Pòrtic. Barcelona, 1975»

ALIER, Roger: Historia del Gran Teatro del Liceo. Biblioteca de La Vanguar

dia. La Vanguardia. Barcelona, I983.

ALIER, Roger: L'òpera. Conèixer Catalunya, núm. 23. Dopesa 2. Barcelona,

1979.

AMETLLA, Claudi: Memòries polítiques, 1890-1912. Ed. Pòrtic. Barcelona,

1963.

ARTÍS i BENACH, Pere: El Cant Coral a Catalunya (1891-19^). Ed, Barcino,

Barcelona, 1980.
ARTÍS i BENACH, Pere: Lluís Millet vist per Lluís Millet. Pròleg de Lluís

M^ MUlet. Col. Memòries, núm. 27. Ed. Pòrtic. Barcelona, I983.

BALCELLS, Albert: Historia Contemporánea de Cataluña. Edhasa. Barcelona,

1983.

BERTRANA, Aurora: Memòries fins al 1935» Col. Memòries, núm. 12. Ed. Pòr¬

tic. Barcelona, 1973»

BLADE i lESUMI'ILA, A.: El Senyor Moragas "Moraguetes". Col. Memòries, núm.

Y 8. Ed. Pòrtic. Barcelona, 1970.
BULBENA, Glòria: Barcelona trossos de vida i records de l'ahir. Ed. Pòrtic
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Diumenge, 18 de Novembre 1917
a tres quarts de deu del vespre

violoncel·lista

JK ü 1 ÍN Ü 1 , pianista
ORQUESTRA D'AQUESTA a ASSOCIACIÓ»

Director : Mtre. JOSEP RABENTÓS
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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"DACAMB

BABCELOm

CURS V : 1917-18 CONCERT QUINT

VIOLINISTA

FREDERIC LONGÀS, pianista
ORQUESTRA D'AQUESTA <ASSOCIACIÓ

Director: MTRE. JOSEP RABENTÓS

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Dilluns, 4 de Febrer de 1918, a tres quarts de deu del vespre
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11. V. l'í/í?

SESSIÓ BEETHOVEN
PER

EDUARD RISLER
pianista
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I ASSOCIACIÓ DE MUSICA "DA CAMERA"
DE BARCELONA

CURS VI : 1918-19 CONCERT DOTZÈ

SUSAN METCALFE-CASALS
SOPRAN

acompanyada al piano pel gran artista

PAU CASALS
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Diumenge, dia 22 de Juny de 1919, a les deu en punt del vespre
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curs x - 1922-23

CONCERT SISÈ

MARIA DAVIDOFF
hezzo-sopran

VICTOR ANDOGA-JOUROFF
baríton

NICOLAU SLONIMSKY
Pianista

palau de la música catalana

Diumenge; 31 desembre 1922
a tres quarts de deu

del vespre
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ASSOCIACIO DE MUSICA "DA
DE BARCELONA

CAMERA

Cms Orni i 1923-24 - CONCERT DESE

LUCIE CAFFARET,
EMILI VENDRELL
EDUARD TOLDRÀ

piano

tenor

f piano

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Dilluns, 5 de maig de 1924
'

- a tres quarts de deu
del vespre

::r; ■'■■y::



ASSOCIACIÓ DE MUSICA "DA CAMERA
DE BARCELONA

CURS DOTZÈ : 1924 -25

CONCERT SISÈ

SEGONA 1 DARRERA SESSIÓ DEDICA¬
DA AL MESTRE MANUEL DE FALLA
A CÀRREC DE L'« ORQUESTA HÉTICA
DE CÁMARA», DE SEVILLA, DIRIGIDA
PEL PROPI MESTRE FALLA I PER

ERNEST HALFFTER

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, DILLUNS, DIA 9 DE
FEBRER DE 1925, A TRES QUARTS DE DEU DEL VESPRE
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curs Catorzè, \92e-n : CONCERT SISÈ

LILLY HAFGREN
sopran

Erik HAFGREN
piano

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Dimecres, dia 23 de Febrer de 1927
a tres quarts de deu del vespre

EXCLUSIVAMENT PER

ALS SOCIS
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ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CÀMERA'
; r DE BARCELONA / / j
VCüRs Setxí i 1928-29 - CONCERT SISÈ /

--,c ;
^Sessió en honor de l'il·lustre compositor iUlià' ^

Intèrprets :

ELSAúRESPIGH!^ cantatriu j
TTORINOI RESPIGHI y piano

QUAirrETTO V^E¿]AKtót)EL VITTORIALE: j
LUIGI ENRICO FERRO, I violí |
VITTORIO FAEL, II violi ^
OSCAR CREPAS,' viola ;

EDOARDO GUARNIERI, cello j
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA J

DissabtCi 16 de febrer de 1929
a Ies dep del vespre i

exclusivament per als socis i
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ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA"
DE BARCELONA

DE LA "LLIGA D'ASSOCIACIONS DE MÚSICA"

CURS IS.i ; 1930-31 CONCERT DESÈ

ORQUESTRA PAU CASALS
amb la cooperació de

GASPAR CASSADÓ
VIOLONCEL

Directors :

MESTRE PAU CASALS
GASPAR CASSADÓ

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Dissabte, 2 de Maig de 1931
a les deu del vespre

EXCLUSIVAMENT PER

ALS SOCIS



Oibulx d'A . Vila Arrufat
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associació de música "da camera"assülia-^iw

Curs 1931-32
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"^'-^CERT ONZÈ

C^MER
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I B//0 OPCIO JeJIÍJ/ICH: tU CRîiERfî:
VECaO J'

miflii/ lîiîiif/
I Curs I: 1930-31

I CONCERT TERCER

I primera audició o'obres de

BELA BARTOK

Intèrprets
Vánia Sokolova, cantatriu

' Bela Bartok, piano
amb la cooperació de
Josep Caminals, piano

I
I Dissabte, 7 de febrer de 1931,
r a les deu del vespre.

SALA MOZART

i
i
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L'ASSOCIACIÓ EË MÜSICA "PA CAhíERA" fl913--1936)

1. Introducció

2, Barcelona i el context cvilturaJ, d'tma època.

2.1, Aspectes socials i culturals ,

2.2, Vida musical barcelonina (la fi del s, XIX i

el començament del s, XX)

3» L'Associació de Música "da Camera".

3.1. L'Associació de Mósica "da Cas-ra" (formació
i procós evolutiu de l'entitat).

a. Els testimonis de l'origen

b. La programació de l'entitat, ,,,,,,

3.2. Associació de Música "da Camera", secció: Au¬

dicions Intimes

3.3. Els socis: la junta, el director artístic, el

director musical, el president i el patronat,

3.4. El secretari: Maimel Clausells

4, La programació de l'Associació de Música "da Camera",

4.1. Catàleg dels concerts de Música "da Camera" i

Audicions Intimes

4.2. Anàlisi musical de la programació

4.3. Els intèrprets nacionals i estrangers, ....

4.4. Els festivals i les sessions monogràfiques, . .

4.5» Conclusió: evolució i constants estètiques de

la programació, ,,,,

5. Valoració artística dels programes de mà impresos

per l'Associació de Música "da Camera"

5.1. L'impressor.

5.2, El disseny.

5.3, El text, .

pàês,
I-III

1-^

7-13

14-14

14-16

16-44

45-52

53-70

71-81

82-87

88-J92

93-98

99-105

106-108

109-111

112-113

114-116

117-113
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ó. "Fulles Musicals".
119-123

7. Incidència social de l'Associacid de Música "da Camera",
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