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Wag^ner a Catalunya

Gairebé no caldria dir que
Wagner entra a Espanya per
Catalunya. I tanmaleix tingué,
més enllá de l'Ebre, un erm
adepta des deis primers mo-
ments d'ésser coneguda la seva
obra: En Marcel-Ií Menéndez i

Pelayo. EIl a les seves contra-
des, ensems que a les nostres,
el crític Joaquim Marsillac, el
músic Anselm Barba i el doctor

Letamendi, emprengueren aviat
una mena d'apostolat wagneriá,
l'ideal del qual exposava aquest
darrer doctor amb les següents
paraules: "España puede aspi'
rar a un. gran porvenir, mas
para llegar a él SÓLO tiene
abierto un camino-, el ivagne-
rismo, considerado como ins

trumento y signo de cultura na
cional. En este superior concep
to, cada adelanto en el orden
inmaterial será para España
mucho más honroso y útil que
el aumento de un batallón en
su ejército o el de un buque
blindado en su armada. Preci
samente porque somos los últi
mos en renacer, hemos de rena
cer según la última norma del
progreso, y ésta ya no es, para de
hoy^ en adelante, el combate por el
DOMINIO, sino el DOMINIO POR LA CUL
TURA."

Ja veiem, dones, la transcendencia
que aquest savi eminent donava a l'o-
bra de Wagner i els fruits que de la
seva influencia esperava a les nostres
contrades. Molts, pero, s'hauran de-
manat més d'una vegada: Qui degué
ésser el primer que féu conéixer mú
sica wagneriana al nostre públic? I

Ricard Wbg/'.er

bé: segons tots els indicis no fou altre
que En Josep Anselm Clavé. Aquest
músic del poblé, en un concert mati
nal donat al Teatre Circ Barcelonés

l'any 1860, dirigí l'obertura del Tan-
nhauser; i algún deis seus amics cen
tava haver-li sentit dir en un assaig:
"No conec res com aquesta obertura!
Estic segur que serán comptades les
obres que hora produirá com aquesta.
Hauríem de donar a conéixer tota Po
pera al nostre públic; Com s'hi engres

caría!". Qui li havia de dir que
encara havien de passar vint-i-
set anys per a estrenar-se! És
ciar: per a jutjar la cultura mu
sical del públic de la nostra
térra en aquell temps, cal comp-
tar que Gli Ugonoli, de Meyer-
beer, fracassá al nostre Liceu,
puix que la saev música era
massa complicada (!).
El 13 d'agosl de 1876 fou

inaugural a Bayreuth el teatre
de Wagner, costejat peí rei
Lluís II de Baviera, el gran
amic i protector entusiasta del
mestre, i sis anys després, la
nit del 17 de maig de 1882 s'es-
trenava a Barcelona al teatre
Principal, el Lohengrin. Can
taren les artisles Vilali-Augusti
i Pasqua i els senyors Barbacci-
ni, Roveri, Roudií i Puiggener.
És irapossible transcriure l'éxit
i  també les discussions que
aquesta obra desvetllá a la nos-
ira ciutat. Tanmateix el camí

era comengat i el 12 de desem-
bre del mateix any, al Liceu,
tenia lloc la primera represen-
tació de ¿'Holandés Errant.
Després d'aixó, ja no fou estre

nada a Barcelona cap altra obra del
mestre fins l'll de febrer de 1887, en
la qual data, al mateix Liceu, hom do
na a conéixer el Tannháuser, a partir
de la qual data l'entusiasme per Wag
ner ja no s'ba vist estroncat. La So
ciedad Catalana de Conciertos executá

gairebé en tots els seus programes,
fragmenls wagnerians; sota la direcció
del mestre Antoni Nicolau fou donada
una primera audició de Pescena de la
Consagració del Graal, de Parsijal;
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L divendres darrer, i
tal com podreu veure

en la secció "Les Lletres"

de la present Revista, el
Jurat qualificador del Premi "Joaquim Folguera" re-
centment creat per la Generalitat de Catalunya, va
emetre el seu veredicto adjudicant-lo a l'iHustre poeta
Caries Riba, peí seu llibre de poemes "Estañes".

Amb aquest, resten atorgats per primera vegada (a
excepcíó del Premi Crexells), els tres grans premis li-
teraris que el Govern de Catalunya, a iniciativa del
seu Conseller de Cultura, l'iHustre poeta Ventura Gas-
sol, ha instituit d'una manera definitiva, assegurant-
ne la continuítat, tal com tenen a l'estranger altres go-
verns i institucions.

No és la primera vegada que remarquem des d'ací
la importáncia í Teficácia de la instauració deis esmen-
tats premis que sense ésser de quantia important com
d altres de forasters, és de totes maneres respectable
i suficint per estimular els nostres homes de lletres.

Dos noms s'han endut enguany els tres premis. Jo-
sep María de Sagarra els de Teatre i Novella, i ara,
Caries Riba el de Poesía. També Sagarra ha tingut en
aquest darrer una votació nodrida peí seu "El Comte

Arnau", go que vol dir que
per pac, s'enduu els tres.

No és hora, ni nosal-
tres ens creiem autoritzats

per a fer-ho, judicar la labor del Jurat ni fer la crí
tica de les obres que s'havien presentat al certamen.
L'honorabilitat de tots els membres que el formaven i
la competencia per tothom reconeguda, així com el nom
i 1 obra literaria de l'autor favorescut, ens fan creure
que l'encert ha acompanyat aquesta primera adjudi-
cació del nostre premi nacional de Poesía.

La cultura catalana, les nostres lletres, han de sor-
tir-ne enrobustides d'aquesta prova. Si l'esperit de con
tinuítat no s'esmortueix en els nostres homes de go
vern, i aquesta instauració tan feligment portada a ter-
me peí Conseller de Cultura segueix en el successiu iii-
teressant ais he-mes que puguin desfilar peí Depafta-
ment esment^t, estem segurs que la gloriosa literatura
catalana reviurá aquells temps del nostre segle d'or.

Felicitem coralment a Caries Riba i amb ell al Con
seller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que
han sabut rendir aquest tribut d'homenatge a la nostra
Poesía i a I'ensems al delicat i malaguanyat poeta Joa
quim Folguera.
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Casa on morí Wa^ner

en 1895, al Teatre Líric, el mestre
Vincent d'Indy, el qual venia per pri
mera vegada a la nostra térra, dirigía
el preludi del tercer acte del Tristany
i Isolda, per al qual objecte vingué a
executar la part del corn anglés el bel
ga Mr. Guidé, professor del Conser-
vatori de BruseHes; en 1896 I'esmen-
tat mestre Nicolau organitzava al re-
petit Teatre Líric

volem deixar d'es-
mentar els mestres

més eminents que
els dirigiren:
Crikboom en 1896,
Strauss i el ja es-
mentat Nicolau en

18 9 7; Mertens,
Tutner i d'Indy en
1892; Koégel en
1899, etc. Aixó peí
que respecta ais
concerts; mentre

al Liceu dirigien
les operes comple
tes els mestres

Mertens, Colonne,
Martry, Hanns i el
nostre compatrici
Antoni Ribera.
L'any 1900 fou

inaugurada la tem
porada del Liceu
amb el Siegfried;
i  peí febrer de
19 01, al Teatre

■ Novetats, vingué per primera vegada a
entusiasmar el públic el mestre Félix
Weintgarner amb diversos fragments
orquestrals de Wagner. Peí maig del
mateix any, tres concerts de la Filhar-
mónica de Berlín, dirigida per Rildsch,
el qual s'emportá el nostre públic amb
Les remors de la selva...

En aquells dies comengá, a fer les

unes audicions de

diversos fragments
de la Tetralogía,
amb gran part de
la primera escena
de L'Or del Rhin,
1' E n t r a d a deis
Déus al Walhall,
etsétera, i hi can-
taven diversos ar-
tistes catalans, com
Na Leonor Blanch,
etcétera.

En 1899, peí ge-
ner, fou estrenada
al Liceu La Wállei-
ria, i peí novem-
bre el Tristany 'i
Isolda. H e m dit
que durant aquests
dos anys, no hi ba
gué gairebé ni un
programa d'or-
questra sense obres
de Wagner, i no

seves primeras armes en aquesta bene
mérita campanya, que ha perdurat
sempre més, a través de la seva vida,
un crític íHustre, a l'obra del qual deu
el nostre públic una part importantís-
sima de la seva cultura wagneriana:
En Joaquim Pena. En aquesta campa
nya tan noble i tan desinteressada no
ha regatejat ni temps, ni salut, ni di-
ners; sense treure'n altre benefici que
el goig del compliment del deure i
Pescas agrai'ment que li servem els que
no volem oblidar la seva obra cabdal:
la traducció, a la llengua catalana, de
totes les obres de Wagner, quan a penes
oren traduídes a cap altre idioma. Ell
fou el fundador de P"Associació Wag
neriana" a Barcelona i el que més ar-
didament treballá en l'altra empresa
que perseguien els seus estatuís.

En novembre de 1901 s'estrena El
Crepuscle deis Déus; en 1905 Els
Mestres Cantaires de Nuremherg; en
1908 el Tannhauser amb les modifi-

cacions que el mestre hi havia intro-
duídes en 1860; i, finalment, en 1910
hom dóna completa, per primera ve
gada, la tetralogía L'Anell del Nibe-
lung.

Després d'aquesta data les repre-
sentacions wagnerianes no s'han estron-
cal mai més a la nostra térra; tothom
coneix i estima la música del geni de
Bayreuth, tots els nostres orfeons
compten, en llur repertori, amb frag

ments wagnerians,
. d'entre els quals
POrfeó Catalá do
na a conéixer els

coráis del Parsi-
fal en un concert
que dirigiren els
mestres Beidler,
Lamote i Millet...

I heus aci la his
toria del wagneris-
me a casa nostra.

En aquest mes
de febrer de 1933
el món es disposa
a commemorar el

cinquantenari d e
la mort de Wag
ner. No cal dir

Autbgraf de Wagner

com esperem que
al nostre Teatre
del Liceu no pas-
s a r á inadvertida
aquesta efeméride:
la íntervenció di
recta que hi exer-

miL
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yjsfa exterior del

famós Teatre de
Bayreuth (Bavie-
ra), que Lluís 11
féu construir per
a representar les

obres de Wagner

ceix l'honorable Conseller de Cultura

de la Generalitat, senyor Ventura Gas-
sol, wagneriá fervent, n'és una garan
tía. Tanmateíx nosaltres voldríem que
aquesta commemoració plasmés en al
guna cosa més duradera. L'edició ca
talana de les obres de Wagner és exhau-
rida... Qui sap si aquesta fóra Thora
d'una reedició, sota el patronatge del
Consell de Cultura de la Generalitat de

Catalunya. Seria una bella manera de
commemorar aquest cinquantenari. 1,
de passada, hom podría agrair com cal
la tasca patriótica d'En Joaquim Pena.

Joan GOLS

AoecdoÉeis de Wag^uer
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Rícard Wagner era un aristócrata
d'ánima i, en conseqüéncia, sempre es
trobava Iliure de preocupacions. Du*
rant una de les teraporades que visqué
a Venécia féu, tanmateíx, una declara-
ció que revela com aquesta aristocra
cia espiritual és molt a prop de la de
mocracia.

Sempre que tornava, cap al tard, a
casa, platicava amistosament amb els
seus criats i els gondolers. Un amic
seu li preguntó com era que ell, un
home que no concedía audiencia a mol-
tes persones de categoría, passés, en
canvi, Festona amb els seus servents.
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—Ja US ho explicaré — respongué
Wagner—: és que, en aquest món, em
plau més de parlar amb Kurwenald
que no pas amb Melot.
Com ja saben els nostres lectors,*

d'aquestos dos personatges del Tris-
tany i Isolda, el primer encarna l'a-
mistat humil i fidel fins a la mort, i el
segon, la falsa amistat i la traició.

La nova de la mort- de Lluís 11 de
Baviera, el protector de Wagner que
féu construir el famós teatre de Bay
reuth, arribó a Barcelona miíjangant
la premsa. L'esmentat monarca morí
ofegat en un llac.
En Frederic Soler (Pitarra), anant

per la rambla trobó un amic seu i co
mentó l'esmentada nova amb les se-

güents paraules:
—Saps aquell boig?... Si, home. En

Lluís de Baviera?... Dones s'ha lirat
al safareig i s'ha ofegat (!!!)

Una vetlla, el Mestre i la seva fami
lia foren visitáis a casa seva, en el
Wahnjried, per uns admiradors cata-
lans que havien concorregut ais festi-
vals de Bayreuth: eren el crític musical
Joaquim Marsillac, al qual, Wagner
estimava i distingia, i el fervent wag-
neó Joan Tusquets.
Hom parló de música, i Wagner,

fent honor ais visitants, els parló d'Es-
panya, de les belleses del país, del Ro
mancero del Cid, del teatre de Calde

rón, del Quitxot, de la música alarba,
i hi afegí que, quan es trobaria millor
de salut, faria un viatge per la penín
sula ibérica.

Tot d'un cop Wagner fa una excla-
mació i treu una caixa de cigars ha-
vans "Hoyo de Monterrey" de Gener
i convida els dos hostes tot dient-los:
—Facin-me el favor: També són

cosa del seu país, i per cert que poden
anar plegats amb Cervantes i amb Cal
derón de la Barca, puix que són tan
ben elaborats com aquellas obres im-
raortals!

■Cuitin, senyors, que surt un tren
cap a Bayreuth!

(Kikeriki)
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