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PRESENTACIÓ



L'any 2000, és el darrer any del segle XX, una
data significativa dins del calendari gregorià. Per
això vam voler dedicar La Roca de Xeix d'aquest
anyal mestre Lluís Millet, un dels màxims expo
nents del cant coral català, que és, per cert, una
manifestació artística profundament inserida en
la cultura masnovina, tant entre els terrestres,
com entre els matriculats.

Ara bé, sobre Lluís Millet, s'han realitzat gran
quantitat d'estudis, la majoria dels quals són
biogràfics, però, com en tota figura excepcional,
sempre hi ha aspectes que es poden tractar. Per
això, quan vam demanar a Francesc Cortès, pro
fessor titular de l'assignatura de música del segle
XIX i XX a la Universitat Autònoma de Barcelona,
que ens preparés una monografia sobre el músic
masnoví, ens va semblar que la seva proposta
de fer un estudi sobre el seu ideari musical resul
tava un tema no sols d'interès per als erudits,
sinó que vam creure que l'edició d'aquest estudi
seria una bona manera de retre-li un homenatge;
doncs, què hi ha miilor per a un músic que donar
a conèixer l'esperit de la seva música?

A més, aquest any 2000, per al Masnou, resul
ta emblemàtic, ja que celebrem el 175è aniversa
ri de govern municipal, consideració feta a partir
de la data de la primera acta transcrita en un lli
bre d'actes municipal. Quan, el proppassat 28
d'octubre, rememoràvem aquell 28 d'octubre de
1825, en què s'inicià la transcripció de les reu
nions del govern municipal en un llibre registral,
després de la inauguració del monument La
nimfa del Masnou (obra de Jordi Alumà), va tenir
lloc l'audició, en primícia, de l'himne al Masnou,
compost per Montserrat Llagostera sobre lletra
del poema A Masnou de Josep Pujadas i inter
pretat per la coral Xabec de Gent del Masnou.
Bona mostra del que us he dit en començar, quan
us he parlat que tenim uns profunds lligams cul
turals amb el cant coral.

Però, potser que sigui un fet extensible a altres
poblacions, especia lment de ran de mar. Així,
quan el consistori municipal decideix posar el
nom de Lluís Mil/et, al carrer anomenat fins lla
vors com el carrer Lavadero, perquè era el lloc on
tenia la casa la família Millet, en l'homenatge
celebrat el dia 30 de juny de 1918, amb motiu del
canvi de nom del carrer, hi intervingueren cantai
res de La Calàndria, de la Societat Coral del
Masnou i de l'Orfeó Mataroní. Ja veieu que les
vinculacions entre el Masnou, Mataró i el mestre
Millet vénen de lluny, i es produeixen de manera
continuada, ja que el record del centenari del nai-
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xement de Lluís Millet també fou molt celebrat a
Mataró el novembre de 1967. Llavors es va ins
tal-lar el monument de Lluís Millet al Parc Central,
obra de l'artista mataroní Jordi Arenas, que preci
sament per aquells anys era el director de l'Orfeó
Mataroní, qui també li dedicà un concert . Actes
que reberen el suport econòmic de la Caja de
Ahorros de Mataró, és a dir, l'actual Caixa Laie
tana, que, una vegada més, col·labora per a fer
possible la publicació d'aquests quaderns d'histò
ria masnovina, enguany, dedicats al mestre Lluís
Millet. Però, encara cal afegir-hi un altre vincle, i
és que l'autor d'aquesta monografia és el musicò
leg mataroní Francesc Cortès, qui creiem que ha
realitzat un treball científic, però que és de lectu
ra molt entenedora, és a dir, que ha sabut donar
li uns plantejaments molt pedagògics , potser per
què el discurs que ha fet és molt sintètic, però no
per això deixa d'abastar la profunditat musical del
mestre Millet.

En la coberta hem posat la imatge del monu
ment que Millet té dedicat al Parc Central de
Mataró, enlloc de la que tenim als nostres jardins,
perquè creiem que aquesta és una manera de
correspondre a l'afecte dels mataronins envers
aquest músic català, nascut al Masnou. I, tot i
que als vuit anys passà a residir a Barcelona,
sempre hi estigué fortament arrelat, com es
desp rèn de l'addenda documental que hem
inclòs, en què es recullen diversos aspectes que
fan palès aquest lligam amb el Masnou. Els docu
ments que formen part d'aquest recull s'han
extret dels fons municipals, conservats a l'Arxiu
Històric Municipal i a l'Àrea de Règim lnterior
Departament d'Estadística, que, a part d'aportar
bàsicame nt dades biogràfiques sobre Millet com
a músic, encara que poden quedar aspectes inè
dits, com per exemple la seva intervenció en la
creació de l'Orfeó Masnoví), aquests documents
també són una radiografia sociocultural del Mas
nou del segle XX.

Recollint la cita del mestre Miilet, que ens
transcriu en Francesc Cortès, sobre l'opinió que
aquest tenia dels llibres, de ben segur que La
Roca de Xeix que ara presentem no ha traït les
seves expectatives, ja que creiem que ha nascut
de l'amor, de l'estudi, i que aclareix, defineix i ens
ajuda a descobrir multitud de matisos que contri
buiran a fer més entenedores les composicions
musicals del nostre Millet.

Josep Azuara
Alcalde del Masnou
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PRÒLEG

Fotografia familiar dels pares de Lluí s Miller : Sa lvador Mille r i Estapé i Fran

cesc a Pagès j Es tapé i del s seus sis germa ns: Salvado r. Josep . Fruncesc . Joan.

Gabriel i Jerònim. Fotografia cedida per la Sra. Isabel LOTus vdn. de Lluís M.

Miller, per a l'arxiu de cap itans del Masnou. Salvador Millot en fou del vai

xcll UI Art/IIClI/UI ,

(ci rca I~66. dona t que Lluís Millet va néixer el 1867. i el seu ger mà Jerò nim

havia nascut el 1865).



Sempre és oportú que la vi la del Masnou evo
qui la figura de Lluís Millet (1867-1941), un dels
seus fills més ll-lustres, De fet, molts indrets del
Masnou en mantenen viva la memòria, com , en
primer lloc, el carrer que porta el seu nom, amb
la casa on va néixer, plena de records i d'entran
yables objectes i documents que, malgrat el pas
de dues generacions, encara deixen sentir, d'al
guna manera, un ressò de la seva presència.

El nom de Lluís Mil let és conegut arreu de
Catalunya i la seva figura constitueix un referent
altament significatíu en el terreny cívic i musical.
A més, la seva obra - l'Orfeó Català- ha mantin
gut al llarg de més de cent anys una exemplar i
rara continuïta t, en temps propicis i en èpoqu es
difíci ls i per sobre de tots els avatars polítics i
socials que ha viscut el país.

L'ideari de Millet - í, per extensió, de l'Orfeó,
com a obra co¡ lectiva i participativa- és fortament
lligat a les aspiracions més vitals de la Catalunya
del temps del canvi de segle. Si, en aquest sentit,
és tributari d'una època concreta , la profunditat i
autenticitat de les seves arre ls n'ha propiciat l'a
dequació a cada nova circumstància, sense con
tradir l'esperit primigeni. Des de la distància
actua l, és conven ient de situar-lo en les coorde
nades històriques que li són pròpies. Ara, però, jo
voldria, més aviat , posar l'èmfasi en la identifica
ció de Lluís Millet amb el seu llinatge masnoví, pel
que fa referència tant a la seva relació amb les
institucions i els conciutadans de la vila, com al
terreny més íntim i personal dels sentiments.

L'epistolari i els escrits de Lluís Millet són prò
digs en referències al Masnou. No és possible,
ara, de citar-Ies totes. Penso, però , que és adient
reproduir uns fragments del discurs que ell va
pronunciar quan hom donà el seu nom al carrer
on va néixer, en un acte celebrat el 30 de juny de
1918. Unes paraules que reflecteixen tant la seva
singular persona litat com la seva pregona vincu
lació afect iva al Masno u:

"Amics i germans: Això d'ésser homenatjat
és una cosa ben estranya per a un home. Per
qué un home sempre es troba petit en el món.
(...) Però vosaltres ho haveu volgut, i per més
que jo us deia que no ho volia, us he cregut i
m'he deixat portar aquí al carrer de casa per
qué m'afalaguéssiu amb la moixaina tempta
dora de la lloança. I cregueu que ho és, de
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temptadora, la lloança! És cosa que llisca tan
quietament que el més despert no se n'adona.
(...) Però jo crec que avui, al carrer de casa,
tots ens podem enganyar innocentment.
Vosaltres creient i dient-me que sóc un gran
home, i jo en complaure-m'hi com si veritable
ment fos un gran personatge.

En aquest moment, a mi em sembla que
m'he tornat petit, o que encara ho sóc, d'infant,
i que tots som infants encara, jo i vosaltres; i que
juguem a reis i a papes; sí, tots sou nois del
carrer de casa, avui, i jugant, m'ha tocat a mi fer
de rei, i n'estic content com si veritat fos i vosal
tres, bons companys, m 'acateu i em feu
reverència. Ai! que només falta la mare que
s'ho miri des d'allà el portal, consirosa per la
carta esperada del pare navegant per les Amè
riques! l, no us penseu, ja érem bona colla de
quitxalla, en aquell temps de ma infantesa! I
com corríem per aquest carrer tan llarg i asso
lellat! (...) Llavors bevíem, sense adonar-nas-en
l'alè del nostre esdevenidor. Sota aquest cel tan
blau, dintre les blanques parets d'aquestes
casetes, tan blanques com les ànimes quietes
que hi vivien; sota els tarongers de les nostres
eixides, amb l'olor del marduix i de la menta
dels humils terraplens; amb les volades, en les
migdiades, cap a la sorra, on la sirena de la mar
ens cridava lluminosa per emmorenir-nos la pell
sota aquest sol ardent (...); respirant aquell alè
es forjà el nostre tremp per a quan fóssim
homes. Néts de pescadors; fills de marins intrè
pids que solcaven la blavor fins als nous mons,
sota les ales d'aquelles mares, tan netes i tan
pures com la cançó de "La Mare de Déu quan
era xiqueta" que acompanyava, des del bressol,
l'ardència del sol d'estiu en les migdiades
estiuenques; en aquest ambient s'emmotllà el
nostre esperit i es trempà nostra natura. (...)

Així és, amics i germans, que s i jo, vida
enllà, he fet alguna cosa de bona mena, (...) és
que portava a dins aquesta gràcia que Déu ha
donat a la nostra vila, a sa natura i a la simpli
citat de sos veïns. És que ha fet florida el ger
men bell i honest de la nostra infantesa. Si la
cançó catalana ha estat la meva enamorada i
no m'he dat vergonya de fer-li acatament, ha
sigut perquè aquesta cançó no era altra que la
cançó d'aquest cet, d'aquesta mar; la cançó
d'aquest carrer en la meva primerenca edat, la
cançó de bressol de les cambres humils d'e
questes cases; la cançó de la mare que és la
cançó que no mor mai dins les nostres ànimes.



I així es comprèn que vosaltres, masnovins,
demostreu avui tanta badat envers ma perso
na, i per això jo en sento goig tan íntim. Perquè
creient festejar-me a mi, posant el meu humil
nom al carrer de casa, no feu més que hono
rar el sa esperit que ha emmotllat la nostra
manera d'ésser, no feu altra cosa que glorificar
la santa simplicitat i honradesa dels nostres
avis. Vostres reverències no signifiquen altra
cosa que l'amor que serveu a aquest trosset
de terra lluminosa i serena que ha deixondit
els nostres sentits i ànimes al goig de viure. Jo
solament he estat el motiu, l'ocasió d'aquest
esclat, que és cosa noble perquè porta el reco
neixement i l'amor al que és l'essència de l'àni
ma masnovina. 11

En els anys que han transcorregut des d'ales
hores, la fesomia del Masnou i els costums i
gèneres de vida dels seus habitants han canviat
de manera ineluctable. No cal tenir-ne nostàlgia,
perquè aquests canvis responen a les lleis ine
xorables dictades pel pas dels anys. En qualse
vol cas, és bo que, per sobre de tot això, la vila
del Masnou reafirmi la seva identitat recordant la
personalitat dels seus filis més rellevants, i és
entranyable la pervivència en el seu paisatge,
encara avui, d'aquelles "blanques parets" de les
cases i dels "tarongers de les nostres eixides
amb l'olor del marduix i de la menta dels nostres
humils terraplens" de què parlava Lluís Millet en
evocar la seva infantesa.

Lluís Millet i Loras
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L'IDEARI MUSICAL
DE LLUÍS MILLET

per:
Francesc Cortès

Imatge del Parc Central de Mataró. on està situat clmonumeru a Lluís MUlet.

e n primer ter me . Al fon s. e ls monumen ts a Pep Vl;'1l 111 ra i a J uli Garreta. En un

altre parterre més a la dreta (fora d'im atge) hi ha ci d'Anselm Clavé.



Lluís Miller i Pagès

La figura de L1uis Millet i Pagès fou decisiva
per al desenvolupament de la realitat musical
catalana de les darre ries del segle XIX i de bona
part del XX. A voltes, s'ha qualificat la seva vàlua
humana com a incommensurable; i certament
així és. Fou d'ampli abast el seu deler en la crea
ció i en l'esdevenidor del seu projecte més cobe
jat, l'Orfeó Català, el qual esdevingué una eina
de catalanització de la música, i un poderós mitjà
de difusió de la seva visió del nacionalisme
musical.

Una anàlisi estètica, en el cas de Millet, no es
pot delimitar únicament a la seva vessant creado
ra, per les particularitats intrínseques de la seva
composició musical, sinó que cal que abasti
també el seu pensament -que és el que infon
gué en la seva tasca de director coral i de dina
mitzador de la vida musical catalana-. Aquest
pensament es troba explicitat en els seus abun
dosos escrits, però també en l'acompliment del
projecte de l'Orfeó Català. La seva intensitat vital
converteix la recerca estètica en una tasca densa,
i llarga. Alhora, caldria contraposar el seu pensa
ment estètic amb l'esdevenidor cultural del seu
temps, per a una necessària contextualització que
permetés copsar fidelment l'impacte de la labor
de Millet i situés correctament la seva figura.

El mateix Millet opinava al voltant dels estudis
i les publicacions:

-
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"De llibres prou s'en fan, retallant d'uns i
altres, dient algunes vulgaritats i parlant
amb to de mestre com si s'imposés alguna
nova veritat a la humanitat; però llibres que
han nascut d'un amor i d'un estudi i d'un ta
lent observador que aclara, descobreix i
defineix , no n'hi ha gaires.'"

Aquest breu estudi no pretén d'arribar a con
clusions globalitzadores al voltant de la figura de
Millet que, tot i els estudis que ja han aparegut,
encara continua mancat d'una investigació que
copsi l'abast de la seva obra en relació amb el
seu temps. Tampoc no intenta esdevenir cap
vademècum de l'ideari estètic de Millet, ja que
per a portar-ho a terme ens caldria fer una tasca
exhaustiva de crítica i d'anàlisi que depassaria
les pretensions de la present publicació, i encara
menys no voldria trair les expectatives que el
mateix subjecte estudiat tenia sobre els llibres!

Els estudis al voltant del segle XIX, que des de
molts pocs anys ençà comencen a sorgir, exigei
xen una relectura dels llocs comuns i dels cons
tructues històrics que s'havien forjat al voltant de
la música catalana, no pas per una pruïja de
regionalisme pairalesc, sinó per a treure precisa
ment d'aquest context poc afavoridor a la totalitat
de la música catalana. Per tant, intentarem de
realitzar una primera aproximació als fonaments
bàsics de l'ideari estètic de Millet, tot contrastant
los amb els seus deutes i influències, i amb el
context ideològic en què visqueren.

El punt central -tant de la seva important ves
sant d'organitzador, director i revitalitzador musi
cal, com de la no tan extensa obra compositiva
és el nacionalisme musical. El seu model nacio
nalista posseïa una pregona arrel catalanista,
amb unes clares implicacions polítiques i religio
ses, les quals marcaren el seu esdevenidor en el
pas dels anys, fins al punt de convertir-lo en un
ideari estanc als canvis ideològiques que s'ope
raren al país a partir de la dècada dels anys vint,
i fins i tot abans. Ara bé, aquest perfil ideològic no
hauria d'ésser atribuït només a l'ideari personal
de Miliet, sinó que aquest resultà influenciat 
paradoxalment- per l'obra de la seva vida, l'Or
feó Català, i els canvis que el seu bon exemple
implicaren en el moviment coral en general;
aquests elements convertiren, de forma molt
temprana, a un relativament jove L1uis Millet en
una figura senyera de la música catalana, una



figura de referència, a la qual atribuïren uns
valors estètics immanents , dificultant-ne la possi
bilitat d'un canvi en el temps .

El seu nacionalisme s'expressava de manera
directa a través de la cançó popular catalana, i de
la creació d'un nou corpus musical que -seguint
encara argumentacions romàntiques- havia
d'ésser pur, estilitzat, i alhora posseïdor d'una
important capacitat catàrtica: eren el cant cot-tec
tiu i la interpretació musical allò que acabaria
convertint en més catalans i aimants de la seva
terra aquells que la interpretessin i aquells que
en fruïssin en escoltar-lo .

AI mateix temps, la música religiosa esdevin
dria un altre dels pilars cabdals de la seva ideo
logia i de la seva composició, no només per la
vinculació professional que hi dedicà, sinó també
pels nombrosos escrits que en publicà,' per la
presència de membres de l'Orfeó al Congrés de
Música Religiosa de Bruges l'any 1902, o per la
pròpia participació al III Congrés Internacional de
Cant Gregorià celebrat a Estrasburg el 1905.

Per espigolar quelcom del seu ideari és
imprescindible que ens apropem als seus abun
dosos escrits. Una part d'aquests foren aplegats
l'any 1917 en un únic volum, com a homenatge
en el vint-i-cinquè aniversari de la fundació de
l'Orfeó Català, titulat Pel Nostre Ideat, la iniciativa
partí de Joan Balcells, director de i'Orfeó Gra
cienc.' Un total de cent dinou articles constituei
xen aquesta important obra que ens serveix per
a comprendre les bases fonamen tals del seu ide
ari que queda reflectit en un seguit d'articles que
tractaven dels següents temes: la renaixença
coral a Catalunya, cartes adreçades a diferents
orfeons de Catalunya, articles sobre música cata
lana, recordatoris a músics desapareguts, críti
ques d'obres musicals de compositors catalans
del seu ternps, notes bibliogràfiques , estudis
sobre el cant popular, estudis sobre el cant reli
giós, l'estudi crític de l'òpera La Celestina, res
senyes d'obres de compositors estrangers, i con
sideracions vitals agrupades sota el títol "Tríptic
esperitual" [sic] . Quan la Revista Musica l Catala
na clogué la seva primera època el 1936, Millet hi
havia publicat cent quinze articles - només una
part d'aquests són recollits a Pel Nostre Ideal, els
escrits fins a la primera meitat del 1917- .'
Aquestes xifres donen una mesura de la intensa
capac itat crítica , d'estudi, de polemista i de
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comunicador d'idees que posseïa Lluís Millet.
Recollirem les seves idees cabdals i el seu posi
cionament en les principals vessants estètiques
que tractaren els seus escrits.

EL NACIONALISME

És innegable que l'articulació primerenca de
l'Orfeó Català es realitzà sota l'esguard del cata
lanisme polític d'aleshores. L'entitat estigué de
rellogada, l'any 1891, en un local del carrer L1adó
de Barcelona que pertanyia al Foment Catalanis
ta. Artís en el seu estudi biogràfic sobre
Millet posa de relleu en repetides ocasions,
aquests vincles, cas deis concerts que l'Orfeó
Català oferí a entitats patriòtiques catalanistes,
així com la participació en el concert en honor al
I Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
l'audició d'Els Segadors el 1897 en el lliurament
al cònsol de Grècia a Barcelona del Missatge a
S. M. Jordi l, rei dels Hel-tens redactat per Prat de
la Riba, o els diferents oferiments realitzats a la
comissió de Solidaritat Catalana.' Ara bé, quin
fou el paper del nacionalisme musical en aquest
procés? Fins a quin punt podem implicar el
corrent artístic i musical en la consecució dels
ideals polítics? D'entrada podem presumir de l'e
xistència d'alguns vincles, però la manca d'estu
dis sobre els diferents models musicals fa massa
arriscada una generalització que vulgui anar més
enllà de desgranar la coincidència cronològica
d'ambdós corrents: el musical i el sociopolític.
Fins que no es puguin mostrar uns resultats més
tangibles que relacionin de forma més directa
idees sociopolítiques amb idees musicals -unes
relacions massa fugisseres en realitat-, o fins i
tot amb l'estètica del cant, no es pot anar més
enllà de simplificacions que podrien desvirtuar la
realitat de fons, si és que existeix veritablement.

En l'estat actual de les investigacions, podem
proposar l'existència de diferents models de
nacionalisme musical que estaven en debat i
evolució a les darreries de segle. Per una banda,
existien les propostes de Felip Pedrell que influï
ren de forma considerable sobre Millet, tot i tenint
en compte que l'ideari pedrellià era, en part, prou
sincretista en adoptar aspectes d'altres models
anteriors. Diferent a aquest model era la posició
més intransigent d'Enric Morera, propera a la
ideologia de Valentí Almirall en uns inicis, i, més
tard, vinculada als ambients modernistes. Dins
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d'aquest darrer grup, però, no podem tampoc
adoptar unes posicions massa generalistes, ja
que entre els diferents crítics musicals que for
maren el que Aviñoa denominà la "colla moder
nista" existien posicionaments diferents. Des del
punt de vista cronològic, Lluís Millet era contem
porani d'aquest grup, sense compartir-ne les
idees, però. A banda d'ells, no hauríem d'oblidar
la figura de Joan Lamote de Grignon, que, amb la
seva tasca de director d'orquestra a l'Orquestra
Simfònica de Barcelona o al capdavant de la
Banda Municipal de Barcelona, sabé gestar una
proposta pròpia. A més, en la primera dècada del
nou segle s'inicià el desenvolupament d'un nou
corrent, tant en l'esfera sociopolítica com en la
musical, que donaria lloc, d'una banda, al nou
centisme , una nova interpretació del catalanisme
polít ic, i que musicalment significaria, d'altra
banda, la paulatina superació dels constructes
romàntics renaixentistes i fins modernistes a l'o
bra de Toldrà, Pahissa o Gerhard , entre d'altres.
A banda d'ells, sota l'aixopluc de l'Orfeó Català
es formà un grup de músics, sovint agrupats sota
el nom massa generali tzado r del cercle de l'Or
feó, format per Joan Salvat, Joan L1ongueres,
Frederic Lliurat, Vicens M. de Gibert i Francesc
Pujol, els quals pogueren manten ir punts de con
tacte amb Millet. Aquests models coincidiren en
el temps amb l'encontre estètic que implicà la
seva divergència d'idees.

En l'ideari de Millet, el nacionalisme significava
un enyor d'un passat perdut, un moment històric
que fou molt millor al moment present, aquest
darrer viscut com una etapa de crisi i de pèrdua
dels valors. Quan es referí a les primeres impres
sions renovadores que rebé de les societats
corals estrangeres que actuaren a l'Exposició del
1888 manifestà:

"La tradició del bell canta r s'havia perdut
en nostra terra . Jo a lo menys no havia sen
tit mai ni en l'iglésia ni en el teatre cap
massa choral que'm fes sentir el goig que és
capaç de produir la veu humana tractada en
conjunt. La veu humana és l'instrument
musical per axcel-lència. És l'únic que està
en contacte amb l'ànima. És la serventa
directa de l'esperit. El cor l'escalfa, el pit la
fa vibranta, el cap l'eleva, la dolcifica; l'es
perit dins casa seva obre finestres per a
rebre frescors dels camps, soleiades i hale
nades de primavera.'"
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L'idealisme romàntic era el que infonia aquest
constructe d'un passat no contaminat, sempre
anhelat i enyorat. Per altra banda , veiem quina
exaltació en féu del cant coral, també de tipus
idealista, tot centrant encara la música com a
l'únic mitjà d'expressió en contacte amb l'esperit,
això és, amb el món de les idees, i fent reserva
per a l'intel-lecte una funció secundària.

En la ideologia de Millet, el terme nacionalisme
era equivalent al de "Pàtria" ; de fet, en pocs dels
seus escrits trobem emprat el mot "nació ". En un
dels seus textos, realitzà un llarg i curós excurs
en què definia l'essència d'allò que ell entengué
per Pàtria, una noció molt àmplia que depassava
qualsevol definició de tipus sociopolític, i la vin
culava estretament al concepte de nacionalisme:

"L'ideal de Pàtria no és res més que
l'amor ben ordenat de si mateix, perquè la
Pàtria és la irradiació mútua dels nostres
afectes amb tot lo que ens volta; la Pàtria és
el cercle més ample de l'amor de famili a; la
Pàtria comprèn fins el reflexe més llunyà de
tot lo més íntim que la modalitat nostra; i per
això comprèn a tothom qui parla com no
saltres, qui té la mateixa llum en el mirar i el
mateix posat en el gest, i acull les mateixes
costums i té semblant manera de viure .

La Pàtria nostra, Catalunya, és nosaltres
mateixos. Perquè un individuu, per si sol, no
és res, ni podria existir sense les condicions
que l'enrotllen i en les quals el Creador l'ha
posat. [...]

I la llengua té un accent, i l'accent és
música, tonada; que respon als encisos de
l'ànima, a les passions del coratge, a les
exuberàncies de l'ésser quan l'home vibra
per una vida plena, per una emoció de les
facultats supremes. I si la parla és pròpia,
també ho ha d'ésser la tonada : perquè no
ha d'ésser de menys valor la substància que
la forma, la cançó que la paraula .

S'ha dit que la música era la llengua uni
versal per excel-lència, la mateixa per a tots
els homes. Si això fos cert hauríem de con
fessar que el sentiment de Pàtria és una
il-lusl ó, perquè si la més vibranta expressió
de l'home no té característica en les dife
rentes modalitats humanes, és inútil que la
busquem en cap manifestació de la manera
del sentir nostre; i si neguem un efecte tan



necessari a la causa, com podem admetre
aquesta? si neguem al fill, neguem al pare;
si neguem la música nacional, neguem la
realitat de la noció de Pàtria."

Un altre dels elements constitutius del nacio
nalisme de Millet era la necessària presència de
la música popular. El vincle entre nacionalisme i
música popular era comú a la major part dels
nacionalismes del segle XIX, i fins dels del XX.
Per tant, no podem dir que aquesta idea fos man
llevada exclusivament de l'ideari de Pedrel!. Ara
bé, cal veure de quina forma Millet manipulà el
concepte de música popular; quina importància
posseïa el repertori popular per a gestar la nova
música nacional-patriòtica catalana, i alhora
vella, perquè bevia dels seus ancestres, i quin
paper revitalitzador li atorgava ; i llavors ens ado
nem que l'articulació de les seves idees obeeix
als postulats que, al seu moment, havia plantejat
Felip Pedrel!.

Per a Millet exis tien dos tipus de música: la
natu ral i l'artística. Aquesta divisió era comu na
a l'idea lisme romàn tic , en el sentit que la músi
ca natural venia constituïda per la "cançó, la
follia i el ballet", mentre que la música artíst ica
- que en d'altres autors era anomenada músi
ca artificiosa- "teni a les formes complexes
que ha trobat l'home treballant per una cultura
refinada" . En un llarg excurs, Millet argumentà
que la forma original i primitiva de la música és
la natural - "la primordial en tots els ordres, [...]
primer és l'aigua regalada de les deus de la
muntanya alta, saltant per les roques se lvatgi
nes, que els jocs d'aigua ben ritmats i elega nts
dels sortidors vistosos del jardi c1àssic"- ,' i en
el nostre cas , posseïm la cançó popular cata
lana, antiga, una romanalla d'aquella essència
natural, en la qual el factor temps sembla no
haver d'existi r, la música popular hauria de
romand re inalterada i pressuposadament pura .
En canv i la música artís tica ve sotmesa als
canvis que s'han esdev ingut en el pas del
temps, el més beneficiós dels quals ha estat
l'aportació del cant cristià, que havia conduït
l'art musical fins al punt culminant de la polifo
nia del seg le XVII; després "que ha pujat al cim
d'una modalitat d'ex pressió ve la secada, el
cansament , i l'inspiració desapareix, deixant
l'art orfe de vida; i llavors és l'art natural que
demana ajut per a rejovenir- se i pendre nova
ment la volada lluminosa."'
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Són molts els textos en els quals es repeteix
aquest constructe, en el qual el paper de la músi
ca popular és imprescindible per a gestar les
bases més pures i estables de la Pàtria, vincula
da sempre amb la ideologia cristiana - un ele
ment present també en Pedrell- ," però que en
el cas de Millet es relacionà directament amb la
ideologia providencialis ta de Torras i Bages:

"Així es forma el poble: amb les cançons
de la terra aprèn a estimar la pàtria, el terrer
que li ha donat vida, caràcter de raça; amb
les sublimitats de l'art religiós veritable,
endevina, transllueix la profunditat, l'ele
vació de la llum de l'ànima, de la religió i van
comprenent el ridícul que són les burles
dels paperots anticlerica ls, i amb l'art
estranger s'aprèn, s'entera de la cultura dels
pobles moderns que van caminant i no
estan parats com aquest país nostre on
s'escanya la primera brotada de cosa noble
que s'aixequi.'?'

El supòsit de la puresa del cant popular,
emmarcat quasi sempre en ambients rurals, en la
muntanya, en els Pirineus, científicament no és
vàlid; aquesta és la concepció actual, però no
pas la del moment en què visqué Millet, en la
qual les incipients investigacions indicaven tot el
contrari per trobar-se massa influïda encara per
l'idealisme romàntic. Fins i tot, en aquelles oca
sions en què semblava que la realitat topava
obertament amb la seva imatge ideal, refusaven
d'acceptar l'evidència:

"Nosaltres anàvem de camí fins a Taga
manent, un pic molt alt d'una de les bran
ques del Montseny. Oh, ens digueren, allà
prou trobareu una colla de camal/ers que ho
fan pro bé. Au, muntanya amunt, amunt,
respirant aquelles olors fortes dels boixos i
pinedesI Oh, mestre, saba de pàtria; au,
amunt! Quina festa major pels sentits! Ah,
això és català i res més! Quines fondalades!
I a mida que ens anàvem enlairant, quines
sardanes de mutanyes! Per fi arribàrem al
pic: un morro rega nyant enlaire. [...]
Després de traspassar una plaça formada
per l'església, el fossar, la rectoria i un
establiment on venen de tot, amb el cervell
ple de lIumets solars entràrem a i'església
1. •• Mare de Déu!, després de no saber si
gosar o sofrir escoltant unes veus cridaires



fortes entenguérem que amb aquella tona
da típica de Goigs hi deien la lletra dels
goigs d'en Brudieu.""

I la cançó popular no havia de traspuar només
en les obres corals, sinó també en el repertori
més proper al Jied, en què es trobava la petja
d'allò popular, des del moment que el composi
tor s'inspirava en la nova poesia renaixent.
Aquest era el cas de les cançons de Francesc
Alió, unes obres més propere s al món francès i
germànic, i només en algun cas aïllat deutores
de formes populars." En repetid es ocasions,
Millet demanà a Pedrell la composició d'una
peça coral inspirada en el repertori popular. De
fet, ell coneixia la rica collecció de cançons
populars que el compositor tortosi posseïa a
casa seva, i que anys a venir, donarien lloc al
Cancionero Musical Popular Español pedrellià.
De bon segur que, moltes de les idees sobre la
música popular catalana, Millet les copsà dels
contactes amb Pedrell i aquella primitiva col-tec
ci ó, Més endavant, Millet i l'Orfeó Català s'impli
caren directament en una de les tasques de
recerca etnomusicològica més trascendentals al
nostre pais, l'Obra del Cançoner Popular de
Catalunya," una tasca facilitada per la col-Iabo
ració de Patxot i que prengué forma sota la
direcció i la cura de l'Orfeó Català.

Un altre element impresc indible en la seva
idea de Pàtria, d'arrels renaixents, fou la recupe
ració i el valor de la música històrica. A sem
blança de la cançó popular, la música històrica
contenia uns valors èmics perduts en la música
del seu temps. Tot i que ell no participà directa
ment en les tasques de recerca musicològica, si
que contribu i d'una forma poderosa a la seva
divulgació, tant a través dels concerts de l'Orfeó
Català, com a través de la publicació de la Revis
ta Musical Catalana. Dir que aquesta revista fou
una de les més importants del seu temps és, a
banda d'insuficient, un lloc massa comú. El seu
contingut depassà, àmpliament, totes les publica
cions semblants del seu temps, i superà amb
escreix la literatura musicogràfica generada per
les organitzacions claverianes anteriors. Els seus
objectius havien d'ésser, segons el desig expres
sat al seu primer número:

"Per aixó aquesta publicació nostra
volem que sia com una glosa de nostres
cants, l'estudi dels genres que conreuem,
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sa història, sa forma; la veu que desperti
quelcom l'afició a la literatura i a la biblio
grafia musical; que ens ajudi a forma cons
ciència de lo que deu ésser la música veri
tablement catalana.

[...] Així aquestes pàgines podran servir
per a estudi de la nostra cançó , donant-ne
a conè ixer mostres i fins col -lecclons
senceres, cercant sa història , ses sem
blances amb les d'altres païssos, les
modalitats i ritmes que les caracteritzen, i
també per a estudiar-ne l'assimilació en les
obres antigues i modernes de nostra terra ,
que no'n falten pas i són ben notables les
que en són vivificades.""

És prou simptomàtic que, després de l'en
capçalament de Millet, el primer article que pu
blicà la Revista Musical Catalana fos un de Felip
Pedrell que inaugurà la sèrie "Músichs vells de la
terra", dedicada a l'estudi i la divulgació de músi
ca antiga catalana."

Si en aquells moments el wagnerisme es tro
bava a casa nostra en un dels seus moments
més culminants, Millet hi mostrà una actitud
ambivalent. D'una banda admirà la música wag
neriana, viatjà a Bayreuth, s'interessà perquè
l'Orfeó Català n'interpretés diferents fragments,
cas de la primera audició a Barcelona - encara
que de forma parcial- de Parsifal. L'atractiu, per
a ell, de Wagner era la suposició que el composi
tor alemany partí, també, de la música popular.
En canvi, l'interès que pel wagne risme es mostrà
des del modernisme el degué desplaure, ja que
el modernisme interpretava la música del compo
sitor alemany des d'un punt de vista diferent, com
a renovador i exalçador d'una música catalana
que pretenien més nòrdica, per oposició a la
música teatral sarsuelística. Millet es desmarcà
de l'estètica que, a finals de segle XIX, i encara
més a principis del XX, indicava uns canvis estè
tics pregons en el sentit suggerit pel modernisme.
En alguna ocasió manifestà la seva preferència
per la música antiga envers les obres del seu
temps:

"El Madrigal d'en Brudieu va esvera r
tothom, intel-liqent i no intelliçent: fou un
món nou descobert per vergonya del pre
tensiós art rnodem.""

Tot i algunes de les opinions, sorgides a voltes
més del seu cor que no d'un pensament reposat,



Millet féu la peregrinació precept iva a Bayreuth
de tot músic que volgués conèixer la "música del
futur" wagneriana, l'obra simbol de progrés en
aquells moments per a la cultura catalana.

"Allò de Wagner imposa com cosa de
geni, que disposa de tots els mitjans per fer
se entendre dels pelegrins de l'art que van
allà amb fe i amor per a gustar de l'aliment
estètic més preat de l'art modern.

La consciència artística es troba en el
total de les representacions. Els artistes en
general senten, viuen l'obra; més que cantar,
declamen, per la qual cosa el drama pren un
relleu extraordinari. L'orquestra és superba,
d'una sonoritat esplèndida i d'una pasta forta
i dolça al mateix temps. [...] I el "Parsifal"?
Heus aquí la impressió més fonda, més ele
vada que es rep a Bayreuth. És una alenada
de virtut que ens conforta, que ennobleix i
s'hi troba quelcom de deví; el pressentiment
del sobrenatural es desvetlla, s'afina; un surt
de la representació sentint-se dignificat, amb
més pes d'ànima. El "Parsifal" és la missa de
Wag-ner." 18

Aquell fou el Wagner que commogué Millet, el
Wagner que era desconegut a Catalunya, la
renovació musical per a ell tant temps cercada. "

Les idees pròpies del noucentisme no foren
mai integrades en ei seu sistema d'idees, fidel
sempre als principis que ell forjà en sa joventut.
Mant ingué sengles polèmiques amb Eugeni
d'Ors, Manuel de Montoliu i amb Robert Gerhard,
que mostraven el distanciament envers els siste
mes d'idees que desacreditaven l'idealisme
patriòtic , o bé que estèticament convert ien la
música en un llenguatge concebut amb
l'intel·lecte però que no s'adreçava a les emo
cions.'" Ara bé, no s'ha d'entendre aquesta acti
tud, ans al contrari, com un distanciament envers
el conjunt global de les obres contemporànie s.
Servà un gran respecte i aprovació per l'obra
d'Eduard Toldrà, de Juli Garreta, o d'estrangers
com Richard Strauss.

El seu pensament es reflectia també, quan
opinà sobre la natura de la sardana com a dansa
representativa de la Pàtria catalana:

"Ordre, cadença, harmonia del gest, rea
lització corporal de la melodia de l'ànima
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commoguda , idealització dels moviments
del cos, espiritualització de la part formal de
l'ésser humà, això és lo que deu ésser la
dança digna de l'home.

Els balls que avui dia són universals, que
viuen en la societat alta i baixa de tots els
països qualificats de civilitzats, en son ori
gen eren regionals, indigenes, expressió
mímica de la característica d'una raça. A l'u
niversalitzar-se s'ha afemellat i descolorit,
han perdut la sana sinceritat primitiva.

A la Sardana, nostre ball nacional, la
dança noble per exce l-lè ncia, ¿li tocarà
algun dia extendre's universalment? És una
sort que no li desitgem. Ella ha d'ésser nos
tra i de ningú més. Ella, la digna, la fariem
indigna."2 1

La música religiosa era altre dels pilars bàsics
de la seva estètica musical. Tot i que en ocasions
la vessant cristiana podia intervenir sobre la con
creció de la Pàtria i de la música nacionalista,
seguint la ideologia balmesiana, però sobretot i'i
deari de Torras i Bages pel qual Millet sentia un
pregon respecte, sabé distingír els dos temes a la
pràctica musical. Quant a la nova creació de
música religiosa, ell proposà la necessitat d'intro
duir una renovació idiomàtica. La seva ideologia
era propera a les directrius que inspiraren el Motu
Proprio. Millet pensava en una música religiosa
pura, sense influències d'elements populars, i
encara menys d'elements lírics o teatrals, la
influèncía dels quals volgué foragitar de la pràcti
ca musical religiosa. Així, en les diades de Nadal
s'esforçà perquè la Capella de Música de Sant
Felip Neri interpretés obres polifòniques "deste
rrant el mal costum de les panderetes i ferrets i
demés profanacions acostumades en tal diada.?"
La seva forma de viure, qualificada repetidament
de franciscana, es traduïa en la manera d'enten
dre la vivència religiosa, quasi mística, i en la
recerca d'una forma d'expressió musical adient,
allunyada de l'estètica prevalent durant bona part
del segle XIX.

Com a darrer punt, Millet es distancià volguda
ment del món de la música teatral, que era,
sense cap tipus de dubte, el model musical més
influent en l'estètica del seu temps. En el contin
gut d'algun dels seus escrits sembla que, a vol
tes, fins s'arribés a distanciar de l'amic Amadeu
Vives, amb qui fundà l'Orfeó Català, el qual
marxà molt aviat a Madrid, cercant una millor sor-
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tida a les seves composicions líriques. En aquest
punt, ell es retreia del teatre líric italià, tant del del
seu temps com del de principis de segle, i rebut
java l'estil de Gounod. Si, per a Millet, el deure
d'un artista català era conrear la cançó catalana i
la música catalana inspirada en "aquella nova
sava", la decepc ió que tingué fou considerab le
en veure que el seu amic semblava abjurar de les
seves arrels per a escriure sarsueles en castellà,
amb les quais aconseguiria, però, una àmplia
anomenada. Creia Millet que "és un pecat no
aprofitar les forces naturals que Déu ha posat en
nosaltres i a l'entorn nostre, i deixar que el temps
les malmeti xuclant la seva torça.'> Per tant, no
es tractava tant d'un refús al gènere operístic
com a aque ll en el qual els compos itors catalans
no aprofitessin per a realitzar una crida a la Pàtria
catalana, i no empress in els materials populars
per a donar força nova a la música nacional cata
lana. No s'entendria, doncs, l'interès que mostrà
sempre en la interpretació de les òperes de
Pedrell, com Els Pirineus o El Comte Arnau, o,
fins i tot , les paraules elogioses que mostrà per
Enric Morera en qualificar les seves produccions
operístiques.

EL MESTRATGE DE FELIP
PEDRELL

El compositor i musicòleg Felip Pedrell (1841
1922) és una de les figures cabda ls de la música
catalana, sense la qual és impossible copsar el
tomb estètic que operà la música catalana en el
canvi de segle i en els anys posteriors. L'impac
te de la seva ideologia seria quasi decisiu sobre
Lluís Millet. Tot i que Pedrell no exerci mai a
Catalunya el mestratge en una institució pedagò
gica oficial -sí que ho féu en canvi durant la
seva estada a Madrid des de 1894 fins a 1904,
un temps molt dissortat per a ell, però- , les
classes que donava de forma particular a casa
seva aplegaren als qui esdev indrien les figures
senyeres de la música del país: Aibéniz, Grana
dos, Taltabull, Millet, Gerhard, Falla, i tants d'al
tres -entre ells també Morera, tot i que de forma
fugaç i poc conve nçuda-o

Les dates d'aquest mestratge de Pedrell sobre
Millet s'enquadraren durant els primers anys d'or
ganització de l'Orfeó Cata là:

" No sé si recordarà que per aquell temps
que jo rebia lliçons de Vostè, diversos joves
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entusiastes formàrem un Orfeó Català... ara
ens trobem en bones condicions per execu
tar les sublims composicions del segle d'or
de la música religiosa a Espanya .""

Coneixem d'una forma bastant aproximada
quina era la metodologia de les classes de
Pedrell, que aconseguiren aplegar, com hem vist,
un nombre prou significatiu d'alumnes en un
moment en què Barcelona no estava pas manca
da d'una oferta pedagòg ica musical notable. A
banda de les transc ripcions de música antiga, els
exercicis de composició basats encara en fórmu
les musicals conserva dores i l'interès del compo
sitor tortosí pel treball de la instrumentació, bona
part de les classes devien fluir per la tertúlia
sobre les obres pròpies, i, principalment, sobre
els camins que menarien vers la consecució
d'una nova música nacional: ei cant popular, el
wagner isme, la dignificació del repertori líric, la
recuperació i reforma de la música religiosa. No
s'explicaria d'una altra manera que la major part
dels seus deixebles presentessin aquestes qües
tions com a preocupacions estètiques centrals.

La recuperació de la música antiga fou un pro
cés que al nostre país s'endegà a les darreries
del segle XIX; un dels responsables d'atiar
aquest procés fou Felip Pedrel!. No s'haurien d'o
blidar, però, les importants publicac ions del
valencià Joan Baptista Guzman -des de 1888
monjo al monestir de Montserrat-, amb el qual
Millet tingué també intercanvis d'idees; o la sèrie
de concerts històrics endegats pel pianista Car
Ies G. Vidiella; ni la paulatina alenada de la músi
ca de J. S. Bach en la qual la intervenció de
Millet fou decisiva, de fet, aquesta seria la gran
fita que es plantejà amb l'Orfeó Català; o la tasca
poc estudiada, però important, de Domènec Mas
i Serracant amb la capella de música de Sant
Pere de les Puel-les, i les publicacions, ja més
tardanes, de la Revista Parroquial de Música
Sagrada. Però, per damunt d'aquestes iniciati
ves, i d'altres, no hi ha dubte de la trascendència
de la tasca de recerca de Felip Pedrell a partir de
publicac ions com El Salterio. Miliet es convert í
per propi interès en un deis divulgadors més
decidits a les terres catalanes d'aque ll procés de
recuperació de la nostra música històrica.

" Espero amb veritable desig les notícies
sob re altra música religiosa de nostres
grans mestres. La creació de la secc ió de



senyorete s i nois a l'Orfeó va ser deguda
especialment a les ganes de poder executar
degudament aquesta música sublim,
expressió la més alta del gran art; així és
que li agrairé amb l'ànima tot el que
m'indiqui en aquest gènere.

Vostè és el portaestendart d'aquest movi
ment a Espanya, i no pas d'ara, que molt
temps fa que li té el cor. A vostè, doncs, hem
de rec órrer els que procurem prendre'n
exemple.

Jo no penso anar de pressa a donar ai
públic res d'aquest gènere fins que em sem
bli haver arribat a aquella execució Ideai
que fa oblidar al que escolta de la realitat
brutal del viure.'?'

En poc temps , i amb la passió que hi dedicà
Lluís Millet, assolí un nivell òptim per a interpre
tar aquell nou repertori que ell degué descobri r
en les classes de Pedrell, i, que almenys des de
1896, Millet mateix havia tingut oportunitat de
poder escoltar en les Interpretacions que féu
Domènec Mas i Serracant d'una Missa de T. L. de
Victòria amb la capella de música de Sant Pere
de les Puel-les. També en aquest cas, fou Pedrell
qui facilità la partitura de Victòria a Mas:

"Profundament impressionat per la her
mosa Missa de Victoria que l'amic Mas ens
féu sentir a l'església de St. Pere, i sabent al
mateix temps que a la bondat de vostè deu
haver obtingut tal joia, a vostè em dirigeixo
pregant-li que em concedei xi permís per a
treure còpia de la que posseeix en Mas, que
no té cap inconvenient a deixar-me-la men
tre V. l'autoritzi. ""

El tipus de repertori de música religiosa pel
qual s'interessà Millet, i de fet el que publicà
Pedrell en preferència, fou la polifonia del Segle
d'Or hispànic. Des de Guerrero, Morales, Victò
ria, a Palestrina, Ginés Pérez, Joan Pau Pujol,
Allegri , el cant del Pessic , Brudieu, Cabezón , i
d'altres. És discutible fins a quin punt aquell
repertori s'havia abandonat ja en el segle XIX,
car nombrosos testimonis de la pràctica diària de
les capelles de música del XIX palesen que
encara es conservava l'hàbit de cantar polifonia,
o cant d'orgue, com així era conegut.

A l'arxiu de l'Orfeó Català es troba la publica
ció pedrelliana Hispaniae Schola Musica Sacra;
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d'aque sta pub licació s'assajaven motet s de
Victòria, Morales o Guerrero. Millet projectà la
interpretació d'una missa de Victòria el dia 11
d'octubre de 1896, dins dels actes organitzats
per l'Apostolat de l'Oració per a la inauguració
d'un dels grups escultòrics del camí del rosari a
la Santa Cova de Montserrat. També fou remar
cable la interpretació, a càrrec de l'Orfeó Català,
dels Goigs de Brudieu, i del Madrigal Les sage
tes que amor tira; aquestes dues obres foren
transcr ites expressament per a l'Orfeó Català."

Seria en aquell acte del 1896 quan l'Orfeó
estrenà la seva senyera i l'himne El cant de la
senyera." Per a les altres entitats corals venido
res, la intepretació d'un himne propi fixava l'es
guard en la composició de Millet. Tant un com
altre eren símbol de l'ideari nacionalista, en què
es feia una exaltació dels valors de la Pàtria cata
lana a partir del cant i la música, alhora que es
mantenien encara certs trets de l'ideari renaixent,
amb la recuperació d'elements provinents de
l'època medieval catalana." En el cas de l'Orfeó
Català, Millet volgué que aques t acte tingués
alhora una part icu lar significació religio sa.
Aquesta unió de catalanisme polític , de manteni
ment dels ideals renaixents -nascuts pròpia
ment a meitat del segle XIX, i a punt d'ésser ja
superats- i d'un catolicisme que sovint ha estat
qualificat de regionalista en relació amb les idees
de Torras i Bages, era una actitud prou estesa en
la societat catalana d'aquell moment, oposada,
però, a les posicions més independe ntistes i lai
ques de Valentí Almirall. Les pròpies paraules de
Millet ens donen la mesura de l'opció:

"Aquell dia [11 d'octubre de 1896] segu
rament l'Orfeó estrenarà el pendó ; és adir,
pendó, una espècie de senyera a l'estil de
les que usaven els reis d'Aragó en les grans
solemnitats. I perquè fructifiqui més la nos
tra obra, la farem beneir, que jo crec que si
Déu està amb nosaltres també hi estarà
l'art. Per cert , que encara no tinc la lletra per
a l'himne que vull fer per a dit acte. Quina
teinassal ' ?"

"[.. .l Repeteixo que la festa de Montserrat serà
una solemnitat artístico-religiosa que farà soroll.
El monument causa de la festa (un gran Sant
Crist dominant un dels cingles del cami de la
Cova) serà una obra superba. Fins les gralles
ressonaran pels aires montserratins tocant les
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tonades més típiques cata lanes. Tot català.
Visca! Per què no hi ve? Vingui, vingui, a respirar
p àtria.'?'

La selecció de les obres musicals que s'inter
pretaren en aquell acte fou suggerida per
Pedrell , qui féu arribar el projecte del programa
a Millet a través de J. Come lla i donà altres indi
cacions a J. B. Guzman. A banda de la polifonia
renaixen tista, l'Orfeó cantà obres d'Amadeu
Vives i del mateix Millet, amb un grup d'uns cent
vint-i-ci nc cantaires.

La major part dels projectes, Millet de primer
els comunicava a Pedrell, per cercar-ne l'orienta
ció i opinió. Per exemple, l'oportunitat o no que
l'Orfeó participés en un concurs coral que s'havia
de celebrar a Niça, o, fins i tot, ia forma d'inter
pretar la polifonia de Victòria amb "solos" i la par
ticipació de dones." Una de ies seves comeses
més destacades en la recuperació de la música
religiosa fou la direcció de la nova cape-lla de
música de Sant Felip Neri, a partir de les darre
ries de 1896. Els inicis d'aquella agrupació - for
mada per membres de l'Orfeó Català, vint veus
masculines i una trentena d'infantils- ," amb la
qual Millet dignificà la interpretació del cant gre
gorià, queden reflectits també a les notícies que
en donà a Pedrell:

"Crec que l'atmosfera està preparada per
avançar de debò en la restauració de la
bona música l'església. A S. Felip Neri, els
felipons em consta que se'n preocupen de
valent, havent començat per l'estudi de cant
gregorià. Vingueren algun dia d'assaig a
l'Orfeó i s'entusiasmare n de valent per Vic
toria i Brudleu.">

"El dia de Nadal (que li desitjo que hagi
passat bé) anunciàrem per primera vegada
la Capella de St. Felip Neri. Catàrem el
Kyrie i Credo de la Missa del Papa Marcello
i el resto de la "O quan gloriosum" de Victo
ria. En l'ofertori cantàrem el magnífic motet
"O magnum misterium" del mateix.'?"

Aquesta agrupació tingué un impacte imme
diat en el context barceloní, pel rigor en la seva
interpretació, i pel nou repertori que aportaven,
això és, des del cant gregorià, amb els criteris de
Solesmes, fins a la polifonia renaixentista. Com a
conseqüència, però, s'aixecaren enceses polèmi-
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ques amb altres capelles de música de Barcelo
na, com la de la catedral de Barcelona, dirigida
per Marraco, que opinava que el repertori renai
xentista que cantava la capella de Sant Felip Neri
era passat de moda. Les discuss ions i els enre
nous es perllongaren encara força anys, una
mostra de la resistència que mostrà la forta ruti
na, trencada amb tenacitat per la nova capella de
música dirigida per Millet." Aquell grup era format
per una secció d'homes de l'Orfeó Català, í cons
tituí una poderosa eina de revitalització de la
música religiosa. AI cap de poc temps el seu
exemple fou un revulsiu dins l'àmbit barceloní. Si
hi volguéssim cercar un paral-lel, hauríem de par
lar de la Capella Clàssica que a Mallorca endegà
Pont, un home que estigué, a semblança de
Millet, molt proper a Pedrell, pel que fa a l'orga
nització de les noves capelles de música religio
sa i per la renovació del repertor i a partir de la
polifonia clàssica.

La recuperació de la música antiga era alho
ra unida amb la divulgació del barroc europeu.
Coneixedors de la tasca que altres agrupacions
corals foranes realitzaven arreu, es proposa ren
d'assolir la interpretació del gran repertori de
Handel i Bach, una tasca gens fàcil; de primer,
per la dificultat intrínseca d'aquelles obres entre
els coristes , però, sobretot, pel desconeixement
que d'aquestes existia entre el públic cata là. De
forma paulatina arribaren a aconseguir la fita de
la interpretació de la Missa en si i de la Passió
segons Sant Mateu, els anys 1911 i 1921 res
pectivament." Els contactes que mantingué
amb l'alema ny Albert Schweitzer mostren el res
pecte que Millet tenia per la seva obra, i alhora
la valoració positiva que l'estudiós de Bach,
Schweitzer, féu de l'interès de l'Orfeó per difon
dre l'obra de Bach a Catalunya , una veritable
tasca de peoners al país. En aquest sentit, és
admirable el canvi estètic en la programació
dels concerts corals que introduí Millet, tot dis
tanciant-se dels llocs comuns dels cors clave
rians, i superant els arranjame nts de peces
ballables, valsos corejats, cors ope ríst ics i obres
més populars:"

"Ah, si els concerts de Quaresma es
poguessin arrelar al Liceu, i ens asse
guressin el teatre un any per l'altre! Quantes
coses grosses podríem fer tenint temps de
sobres per a preparació! Llavors, li asse
guro que nostra tasca fóra l'estudi del pròleg



de sa notable obra que ja comença a ser
vergonyós que nostre públic no conegui."
Llavors podríem emprendre els oratoris de
Haendel i les Passions de Bach, cantates i
tants tresors com hi ha desconeguts de la
nostra gent. Tot vindrà si Déu ho vol."

A través dels contactes que tenia Pedrell ,
Millet entrà en coneixença amb els francesos
Charles Bordes i Albert Soubies, amb els quals
mantingué Intercanvis d'obres, així com també
facilità l'actuació a Barcelona dels cantors de
Sant Gervais; l'Schola Cantorum de París es
convertí en un nou referent a què emmirallar-se."
L'italià Tebaldini també es relacionà amb Millet
mercès a les gestions de Pedrell, per a intercan
vi d'obres. Aquests contactes permetien contras
tar la feina i els projectes de l'Orfeó Català envers
el moviment coral europeu , alhora que li perme
tien endinsar-se en un cercle de relacions comu
nes de Pedrell.

El nacionalisme musical, un terme massa
genèric per a encabir-hi interpretacio ns tant
diverses i dispars com es donaren al segle XIX,
marcà àdhuc Millet. lla petja vingué novament de
Pedrell, a qui Millet prengué en aquest aspecte
com a figura de referència. Un estudi acurat de
l'ideari nacionalista pedrellià ens fa adonar de les
diverses coincidències envers el de Millet, i no
pas per casualitat, ni tampoc com a resultat d'un
hipotètic "esperit de l'època" - un subterfugi
romàntic que, si tenim en compte la diversitat i,
fins i tot, l'oposic ió de models nacionalistes lla
vors vigents, no es pot mantenir com a vàlid- o
De nou, les pròpies paraules de Millet ens conf ir
men el seu posicionament, molt més enllà d'una
suposada actitud llagotera, actitud que mai es
donà en un home sincer i directe d'expressió com
ell fou:

"Difícil m'és consignar com estimo els bons
desitjos de vostè per a l'Orfeó i per a ma pobra
persona. Sols li diré que això m'anima a treballar
de ferm per l'art veritat, prenent exemple de qui
com vostè lluita sempre contra la ignorància del
vulga de dalt i de baix sense defallir mai, amb
aquest entusiasme raríssim en nostra nació de
toreros i flamenques i burgesos sense ideals.
Ànimes petites, miserables, que si es serveixen
de l'art és com d'un gerro per adornar el saló.
Cregui que fóra llàstima que comprenguessin els
Víctorai i Morales; no en són dignes.""
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L'ESTÈTICA DE MILLET EN LA
SEVA OBRA COMPOSITIVA

El catàleg de les seves composicions no és
gaire extens; fins i tot el mateix autor no deixa
va de considerar-les obres humi ls. De totes
maneres, un estudi deta llat podria revelar que hi
ha quelcom més rere de l'aparent simplicitat de
les obres; no en va moltes d'aquestes han
romàs al reperto ri popular fins a dates molt
recents, com el cas del Via Crucis. Una primera
ullada al seu catàleg és prou aclaridora de la
preponderància del repertori rel ig iós, per
damunt, fins i tot, de les obres de tipus coral. No
hi existeix cap obra de tipus teatral , per les
raons que abans hem exposat de distanciament
estèt ic envers aquest gènere. Tampoc no hi ha
una obra significativa dins de les obres orques
trals, llevat de les diferents versions que va rea
litzar d'altres obres .

En l'apartat d'obres per a piano, repertori de
cambra, trobem una única composic ió, amb un
títol prou indicador del seu deler: les Catalanes
ques, escrites l'any emblemàtic de 1891 - any
de la fundació de l'Orfeó , de la publicació del
manifest pedrellià Por Nuestra Música, de l'apa
rició de les cançons de F. Alió, entre d'altres- .
Es tracta d'unes obres que són prou interes
sants, d'inspiració poètica sobre de textos de
Farnés, de Milà , i sobre de fragments de
cançons populars que encapçalen cadascuna de
les diferents estamp es. L'obra s'inscriu dins del
corrent nacionalista que cercava una inspiració
directa en el constructe, a vegades utòpic, de la
Pàtria catalana.

El repertori per a veu i piano deixa entreveure
les capacitats de Millet per assolir una unió molt
reeixída entre el text i la música. La Ba/alí, però
sobretot Sospirs són peces d'una interessant har
monització, construïdes sobre un acompanya
ment de piano no complex, i d'una línia melòdica
ben construïda, directa i clara. En diferents
escrits de Millet, aquest es posic iona sobre la
recerca d'un perfil melòdic que ell anomena en
ocasions "ferm", en d'altres "fresc". això és, ins
pirat d'una forma o d'altra en el repertor i popular
que conservava trets melòdics relativament sim
ples. Aquest és un dels trets més destacables de
les obres de Millet, la seva gran capacitat per
crear melodies expressives i de gran emotivitat,
però amb elements aparentment prou simples i
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clars. Alhora, no es descuida mai de l'interès
harmònic, i aquesta és una característica que
dona qualitat a la producció de Millet, en el sentit
que es diferenc ià de les obres d'altres autors
que, en cercar també un perfil melòdic planer i
fàcil d'ésser cantat de forma popular, simplifica
ven en excés l'acompanyament harmònic fins a
reduir a allò obv i i trivial les seves harmonitza
cions; no fou aquest el cas de Millet que sabé
realitzar un discurs harmònic vinculat amb l'estè
tica de finals del segle XIX. El teixit harmònic
continua servant el seu interès en les obres de
tipus religiós.

El repertori coral no és tan extens com es
podria espera r en un home dedicat en cos i
ànima a l'obra del seu Orfeó: només setze com
posicions, una xifra minsa en comparació amb
les més de seixanta-quatre obres de tipus reli
giós que té. De les obres per a cor, les més anti
gues eren compostes per a cor masculí , això
és, pensades per a la interpretació d'una prime
ra agr upac ió cora l que estava const ituïda
només per homes, ja que no organitzaria fins
anys després les seccions femenines i infantils.
Quan s'ampliaren aquestes seccions, algunes
de les obres precedents foren arranjades per a
cor mixt.

Del conjunt d'aquestes setze obres corals, una
consisteix en una caramella de tipus popular; una
altra obra és una transcr ipció d'una peça per a
cant i piano; una altra es tracta d'una peça per a
cor infantil; set són harmonitzacions o recrea
cions de cançons populars, veritablement molt
ben realitzades i exemplificadores, i només sis
poden ésser considerades obres originals, entre
aquestes El cant de la Senyera o el Coral a boca
e/osa. Les obres mostren un bon coneixement de
l'escriptura vocal, i mantenen la bonesa melòdi
ca, així com un substracte harmònic interessant ,
palesat a bastament al Cora l a boca e/osa. El seu
interès en el repertori popular referma el que
n'hem expressat en referir-nos al paper d'aquest
dins del seu ideari nacionalista. És interessant
d'adonar-nos que Millet no pretengué convertir
l'Orfeó en una eina de difusió del propi repertori,
ans el contrari; esperonà els compositors del seu
temps a escriure per al seu cor, tant si eren obres
concebudes dins de la inspiració de la cançó
popular, com obres originals, amb les quals creà
un repertori cora l." En general, l'obra coral de
Millet és molt ben construïda , ja que assolia unes
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obres molt reeixides i capaces d'arribar a emo
cionar de forma directa i sincera. Aquí rau el seu
interès i la importància que posseeix, tant des del
punt de vista musical com per l'estima popular
que assoliren amb facilitat, í que han pogut man
tenir amb el pas del temps.

Les seves compos icions religioses mereixe
rien un estudi acurat, ja que són més que l'ex
pressió de les seves més fermes i sinceres cre
ences i molt més que un simple repertori funcio
nal; no compongué només per a la seva capella
de Sant Felip Neri, o per a la capella de música
de la Mercè, de la qual en fou director des de
1906. Per a Millet tenien la mateixa finalitat les
obres de polifonia religiosa del Renaixement que
les obres contempo rànies, ara bé, aquestes
darreres semblava que havien de parlar més
directament al cor dels fidels, havien d'ésser més
accessibles, però alhora s'havien de mantenir
separades d'un tipus de música religiosa conrea
da fins al moment, en què la presència de les
influències del teatre líric l'enutjaven i el feren dis
tanciar-se pregonament d'altres compositors del
seu temps."

Entre les seves obres destaquen les dues
sèries de Cants Espirituals, i en especia l la sego
na, escrita entre els anys 1937-1940, quan Millet
visqué el temps de guerra reclòs a la seva casa
pairal del Masnou, una època de sofriment i
desesperança per la incomprens ió de tot allò que
l'envoltava. Aquesta obra, d'una pregona sinceri
tat i d'una profunditat poètica en algunes de les
peces poques vegades assolida amb anterioritat,
fou un escapament del compositor davant d'una
societat en la qual se sentia aliè, i que, no obs
tant això, ell encara pretenia adreçar. La tria de
fragments epistolars que Millet dirigí al felipó
Jaume Garcia i Estragués, autor dels textos,
reflecteix el pensament del compositor, en què
descobrim un Millet amb unes pregones i irre
ductibles creences religioses, convençut de la
capacitat èmica de la música, i entregat a allò
que ell creia que havia d'ésser el seu objectiu
cabdal , escriure un cant a Déu i als Homes:

"El meu pensament és el d'aixecar l'esperit
d'aquest moment paorós que passem i que
un cop passat tinguin els fidels un ritme melo
diós que els torni a la pau lluminosa de la fe.

[....] Voldria trobar un nou "melos" llumi
nós i ardent, i simple, i encantat per l'entu-



siasme piadós i... jo sóc i em trobo mesquí i
pobre. Però ja m'aconsolaré amb qualsevol
cosa que vingui, i si no serveix, senyal que no
sóc digne d'aquest lluminós servei de Déu.

[...] Trobo que els músics hauríem de
donar al públic la nostra música (sobretot
els que escrivim per al poble), d'una mane
ra anònima: "aquí teniu això; mireu si encai
xa; si no llanceu-ho. Qui ho ha fet? Un qual
sevol. Els pintors antics no firmaven els
seus quadres. I els que valen la pena prou
que eis coneix l'Arno.?"

Música simfòn ica
- Canticum amoris /versió per a orquestra.
- Catalanesques. Impress ions. Versió per a or-

questra de l'obra homònima per a piano.
- Flor de lliri i rosa. (instrumentació de R. Ferrer,

de l'obra per a cant i piano)
- La Balalí (instrumentació de Rafael Ferrer, de

l'obra per a cant i piano)
- Ègloga.
- Sospirs. (instrumentació de R. Ferrer de l'obra

per a cant i piano)
- Tristesa.

Abreviatures emprades

Catàleg de les composicions de Llu ís Millet
servades a la Biblioteca de "Orfeó Català

El llibre de registre no divideix en cap moment
les obres en gèneres, partició que hem endreçat
en el nostre catàleg. També hem agrupat sota un
mateix títol les versions d'una mateixa obra 
mentre que en el catàleg de la B.O.C sovint es
troba anotada alguna obra més d'una vegada,
segons fos en versió de cor mixt o per a solista
També hem assenyalat les diferents versions i
arranjaments orquestrals que es realitzaren
sobre obres de Millet, tot indicant-ne, entre
parèntesi, l'autor de l'orquestració.

El catàleg s'ha realitzat a partir del buidat de
l'antic catàleg d'obres musicals que es conserva
a la Biblioteca de l'Orfeó Català." En realitat, es
tracta d'un llibre de registre, amb ordenació
alfabètica d'autors, en què s'anaven consignant,
des d'una data bastant propera a la seva funda
ció, les diferents composicions que eren diposita
des a la biblioteca de l'entitat. Generalment, es
consignava si es tractava d'obres per a cor, amb
el nombre de veus, per a solista, o bé de versions
orquestrals. S'han mantingut, en el nostre catà
leg, aquests mateixos criteris, alhora que s'ha
respectat la grafia en ocasions sense normalitzar,
arranjant, però l'accentuació.

Obres per a Cant i piano
- La Balalí. 1 V, pi. Madrid, UME. 1890.
- Los Segadors. Harmonització de la cançó po-

pular, 1 V, pi.
- Muntanyenca. 1 V, pi.
- Sospirs. 1 V, pi. Lletra de J. Verdaguer.

Obres Corals
- Cançó de Pasqua Florida. Caramell es, cor po

pular.
- Cap al tard. V mixtes.
- Choral a boca closa. 4 V masculines. / Versió

per a V mixtes.
- El cant de la Senyera. V mixtes.
- El cant dels aucel/s. S, 4 V masculines.
- El comte Arnau. V mixtes.
- Els fadrinets de Sant Boi. 4 V masculines.
- El pastoret. V. masculines.! versió per a V

mixtes.
- Els segadors. V mixtes.
- Himne català. 4 V masculines.
- Himne patriòtic (Volem que siguin catalans). V

mixtes.
- La dama d'Aragó. V mixtes/traducció al francès

(La Dame d'Aragon).
- Jovenívola. 4 V masculines. / Versió per a 4 V

mixtes.
- Margarideta. Cor uníson.
- Som petits. Himne d'infants. Cor uníson.
- Sospirs . 5 V mixtes{transcripció de l'obra de

cant i piano, realitzada per Lluís M. Millet) .

Música de cambra
- Catalanesques. Impressions. Pi sol. Madrid,

UME,1 890.
(Himne/ BalleV Complanta! Jovenívola/ Brindis/
Humorada! Tristesa! Empordanesa! Torrent avall)

acompanyament
orgue o acompanyament
piano
piano o orgue
Soprano
Veu

ac
org/ac
pi
pi/org
S
V

26
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Repertori de Música Religiosa
- Adoració de les cinc llagues de Jesús Crucifi

cat. 1 V, org/ac .
- A la Mare de Déu de la Divina Providència. 1 V,

org/ac.
- A Maria Verge Clement 1 V, org/ac.
- A Santa Teresa de l'Infant Jesús. 1 V, org/ac.
- Càntic a la Verge de la Gleva. Cor uníson.
- Canticum amoris. 4 V, orgue/ac.
- Cants Espirituals. Sèries 1-11 Lletra de Lluís

Maria Valls. Barcelona, La Hormiga de Oro,
1912. 1 V, ac pi/org (Himne a Sant Felip Neri!
Jesuset! Via Cruels/ A Jesús ressusitat! Jesús
als cristians! Pregària a Jesús/ Aconsolem
Jesús/ l.lohances al Santíssi m Sagrament!
Estació al Santíssim Sagrament! Pregària a
Maria! Les fineses de Maria! El pecador a la
Verge dels Dolors/ A Maria! Les Novíssimes/
Món, Dimoni i Carn/ La resignació/ Espanya
suplicant! La pregària del Jovent! AI Cel blau/
Glòria a Déu).

- Cants Espirituals . Segona sèrie. Lletra de
Jaume Garcia i Estragués, C. O. Barcelona,
tallers I. G. Seix i Barral Germans, 1951. 1 V ac
pi/org (Goigs a llor de Sant Felip Neri/ Crist
venç! A Maria, Verge potent! Salm de penedi
ment! A la Mare de Déu de la Divina Providèn
cia! A Maria, Verge Clement! A Jesús Amor/ A
Santa Teresa de l'Infant Jesús! Lloat sigui Déu!
/ Mare de Déu del Roser/ Goigs a llaor de Santa
Teresa de l'Infant Jesús/ A Maria, Verge fidel/ La
Túnica! Pregària a la Mare de Déu del Carme/
Bon Jesús. Eucaristia)

- Deu vos salve Maria. 4 V mixtes / versió 1 V,
pi/ac.

- Gloria Crist Rei. 1 V, org/ac.
- Gloria laus. 3 V mixtes.
- Goigs a la Mare de Déu del Carme. 1 V, org/ac .
• Goigs a la Verge de la Mercè. 1 V pi/ac.
- Goigs de Sant Pere Apòstol. 1 V, org/ac.
- Goigs en llaor de la Immaculada. 1 V pi/ac.
- Goigs en llaors de Sta. Eulàlia. 1 V pi/ac.
- Jesuset. 1 V pi/ac. / versió a 4 V mixtes.
- Himne a la Verge de la Mercè.
- Himne a Sant Antoni M. Claret. 1 V, org/ac.
- La nostra bandera. Cor uníson .
- Mare de Déu del Roser. 1 V, org/ac.
- Pregària a Maria.. 1 V, pi/ac .
- Pregària a Sant Jordi. 1 V, org/ac .
- Pregària a la Verge del Remei. 1 V, pi/ac. / Ver-

sió per a baríton i orquestra.
- Salm de penediment. 1 V, org/ac.
- Salve Maria. 1 V, org/ac .
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• Salve Regina. 1 V pi/ac.
- Salve Regina Cataloniae. 3 V mix, org/ ac.
- Som germansl 1 V pi/ac.
• Stella Maris. 1 V pi/ac.
- Tantum ergo. 1 V, orgue/ac.

Francesc Cortès
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NOTES

1. Millat , Lluís. "El doctor Albert Schweitzer", a

Revista Musical Catafana, novem bre del 1908. Reproduït

a Pel Nostre Ideal. Barcelona, J . Horta , 1917. p. 333 .

2. Entre d'altres cal destacar: Millet , Lluís. El cant
popular religiós. Barcelona, Graficas Henrich y Cia.,

1912.

3. Millat, lluís. Pel Nostre Ideal. Recull d'escrits de

Lluís Mil/et. Barcelona, Joa quim Horta. 1917.

4. Vegeu Millet i Loras, Ma. Dolors. "La Revista Musi

cal Catalana: Catàleg alfabètic d'autors (I) i de matèries

(11)", a Recerca Musicològ ica, 11, 1982. p. 125-172.

5. Vegeu Artís i Benach, Pere. Lluís Mil/et vist per

Lluís Mil/ef. Barcelona, edito rial Pòrtic, 1983.

6. Millat, Lluís. "Parlament llegit en la junta General

de l'any 1899", a Pel Nostre Ideal. p. 6

7. Millet, Lluís. "Discurs llegit en el certam en musical

celebrat a Olot", a Pel Noslre Ideal, p. 89-92.

8. ld. Ibid. p. 92.

9. Id. Ibid. p. 93.

10. Tot i així l'aparició de la noció de la influència cris

tiana sobre la música popular en Pedrell es degué a altres

motius. El compositor tortosí, en defensar que dins la

música catalana hi exist ien les romanalles de la cultura

musulmana, topà de manera radical amb els postulats

que pensadors com Jaum e Brossa o el mateix Almirall

feien de les essències catalanes. Per a aquest segon

grup, la cultura catalana havia d'ésse r necessàriame nt

nòrdica , per ésser ells uns admiradors del germanisme i

per voler marcar distàncies de la cultura caste llana .

Pedrell, estupefacte davant les crítiques que veieren les

seves obres, en concret Lo cant de la muntanya, introduí

al cap de poc la noció de "bisantinisme", un subterfugi al

qual atribu í les característiques "exòtiques o orientals"

d'alguns dels cants populars catalans. De fet, és molt

curiós que a les darreries de segle, i a mesura que es forja

un perfil de pàtria catalana en els cercles modernistes i
d'altres cata lanistes, es van foragitant algunes cançons

populars i fins i tot pràctiques musicals , com les estu

diantines, que certs crítics catalans creien com no pròpies

de la cultura. Aquesta fou una gran subvers ió de la reali

tat musical catalana, i les primeres composicions de

cançons populars hagueren d'adaptar-se a uns postulats

científicament desvirtuats per poder ésser acceptades en

els cercles lntel.tectua!s d'aquell moment , no pas per un

desig del propi mús ic, sinó de la sup erestru ctur a

sociopolítica del moment.

28

11. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell, 15 de desem

bre de 1899. Publicada per Millet i Loras, M. Dolors "Lluís

Millet a Felip Pedrell - epistolari M a Recerca Musicològica

VI-VII, 1986·1987 p.313.

12. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell . 21 abril de

1897. Publicada per Millet i Loras, M. Dolors, Op Cil.

13. MilIet. Lluís. "Les cançons originals de l'Alió", a

Pel Noslre Ideal, p. 100.

14. Millet, Lluís. "Obra del Cançoner Popular de

Catalunya. Materials", a Revista Musical Catalana, XXV,

1928, p. 345-352; Id. "Obra del Cançoner Popular de

Catalunya. Volum II de materials", ", a Revista Musica l

Ca talana, XXVI, 1929; ld. "Obra del Cançoner Popular de

Catalunya. Materials. Volum IW, a Revis ta Musical Cata

lana , XXVIII, 1931.

15. Millet, Lluís. "Per què?", a Revista Musical Cata 

lana, I, gener de 1904. CIr. Pel Nos tre Ideal, p. 32-34.

16. Pedrell, Felip. "Músichs vells de la terra. Pere

Albert Vila", a Revis ta Musical Catalana, I, 1904, p. 3.

17. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell. 27 de gener de

1898. Publicada per Millet I Loras. M. Dolors. Op. citop. 293.

18. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell . El Masnou, 24

d'agost de 1899. Publicada per MiIlet i Loras, M. Dolors.

Op. ci to p. 310.

19. Millet, Lluís. "Des de Bayreuth" , a Pel Nostre Ideal.

p.386·388.

20. Vegeu Rifé i Santaló, Jord i. "A prop óslto de la

polémica entre Eugeni d'Ors y Lluís Millet sobre la músl

ca", a La Realidad Musical , p. 62 1M630; Millet, Lluís. "A en

Robert Gerhard", a Revista Musical Catalana, XXVII,

1930, p. 110-113.

21. Millet, Lluís. "La Sardana", a Pel Nostre Ideal. p. 123.

22. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell. 26 de novem

bre de 1897. Publicada per M. Dolors Millet i Loras. Op.
cit. p. 291.

23. MiIlet. Lluís. "Carta oberta a en Amadeo Vives", a

La Renaixensa, 19 de maig de 1897. Reproduïda a Pel

Nostre Ideal, p. 107-108 .

24. Carta de Lluís MiIlet a Felip Pedre l!. Barcelona, 18

de juliol del 1896. Publicada per Millet i Lcras. M. Dolors.

"Lluís Millet a Felip Pedrell -Epistolari-", a Recerca MusiM

co lògica, VI-VII, 1986-1987, p. 261.

25. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrel!. Sense data.
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Publicada per Millet i Loras, M. Dolors. Op. cit. p. 336-337.

26. Carta de uu ïs Millet a Felip Pedrel!. 18 de juliol de

1896. Id. Ibidd. p. 263 .

27. A la Biblioteca de J'Orfeó Català s'hi serva el

madrigal, una partitura manuscrita de F. Pedrell, amb una
dedicatòria: "Traducido para el Orfeó Catala y dedicada al

mismo por su amigo y consoclo Felipa Pedrell (rúbrica].
17 septiembre 1897". Biblioteca de l'Orteó Català, 11 -19.

28. Millet i Pagès, Lluís. El cant de la Senyera. Lletra de

Joan Maragall. Barcelona, UME. Reducció per a cant i
pianode Joan Salvat. Dedicatòriade Millat: -AI meu estimat
Orfeó Català en la festa de la benedicció de la Senyera.

11 d'octubre de 1896.

29 AI voltant de la temàtica dels himnes, vegeu Art ís,

Pere . El can t coral a Catalunya (1891-1979). Barcelona,

editorial Barcino, 1980. p. 45-58.

30 Carta de Llu ís Millet a Felip Pedrell. 21 de setern

bre de 1896 . Publicada per Mille! i Loras, M. Dolors. Ibid.
p.266.

31 Carta de Llurs Millet a Felip Pedrel!. 27 de setem

bre de 1896. Id. Ibid. p. 268 .

32 "Desitjaria que vostè rn'll.lustr és en aquest

assumpte, perquè jo hi sóc completame nt llec. Tinc por

que tots aquests certàmens no siguin una camama capaç

de donar un disgust seriós a qui hi vagi de bona fe." Carta

de Lluís Millel a Felip Pedrell. 23 d'agost de 1897. Id. Ibid.

p.286.

"Un consell vul demanar-li i és si creu de bon gust en

alguna part de la missa fer callar part del cor i fins en certs

moments fer cantar a soli. Li estimaré em doni el seu

parer." Id, Ibid. p. 34 1.

33 Artís i Benach, Pere. Lluís Mil/et vistper Lluís Mil
let. Barcelona , editorial Pòrtic, 1983. p. 57 .

34. Carta de Lluís Millet a Felip Pedrell . 29 d'octubre

de 1896. Publicada per Millet i Loras, M. Dolors. Op en. p.

272.

35 . Carta de Lluís Millet a Felip Pedrel!. 4 de gener de

1897. Id. Ibid. p. 276 .

36 . "Oh Déu! Quin terrabastall en les Capelles! Estan

furiosos conlra nosaltres: la Missa de Victòria es passeja

triomfalment per totes les esglésies cantada per nosaltres

en funerals dels "grossos": Collaso, Duquesa Solferino,

comerciants de primera força; a Sta. Ma ria, a St. Jaume

fins a la Catedral; en Ma rraco, a punt de presentar la

dimissió (diu ell); algun altre demanant almenys algun

duret. Estan rabiant i s'esbraven, sap com?, enviant anò

nims al Bisbe dient pestes de nosaltres i fent dir a algun

29

predicador, des de la trona, mal d'aquests orfeons que

canten música religiosa als teatres. Es posen la mà a la

butxaca i lladren; els hem de donar la bola." Ca rta de Lluís

Millet a Felip Pedrell. 23 de novembre de 1898. Millet i
Loras, M. Dolors . Op. Cil. p. 302.

"La batalla va guanyant-se . Els mestres s'esveren i

comencen a privar a sos súbdits que es deixin llogar per

nosaltres. Em sembla que ara els ve el patir. Que es des

pertin; prou han dormit! "Carta de Lluís Millet a Felip

Pedrell. 27 de gener de 1898. Id. Ibid. p, 293.

"La guerra dels mestres contra nosaltres {la capella de

Sant Felip Neri] continua i més ara des de la vinguda del

nou Bisbe en qui ells creuen que hi tenim molt de bo:
Carta de Lluís Millet a Felip Pedrel!. 3 de gener de 1900.

Id. Ibid. p. 314.

37 . El 1902 s'interpretaren les primeres obres, motets

entre els anys 1905 i 1907 fins al Magnificat el 1908.

Vegeu Artís i Benach, Pere . Lluís Mil let vist per Lluís

Mil/et. Barcelona, p. 133.

38. Sobre el repertori, cal veure Artís i Benach, Pere.

El cant coral a CalaJunya ( 1891-1979). Barcelona, editorial

Barcino , 1980. p. 92-103.

39 . Es referia al "Pròleg" de l'òpera Els Pirineus que

s'havia estrenat el 1897 a Venècia.

40. Carta de L1uis Millet a Felip Pedrell . 26 de leb rer

de 1900. Millet i Loras, M. Doiors, Op Citop. 315.

41. De fet, l'exemple de La Tribune de saint Gervais,

revista de la Schola Cantorum de Charles Bordes degué

servir com un altre element de referència per a Millet i la

seva Revista Musical Catalana.

42 . Ca rta de Lluís Millet a Felip Pedrel!. Sense data,

poss iblement del 1896. Id. Ibid. p. 341.

43. Per a una visió global del repertori anterior de

tipus claverià, cal veure Carbone ll i Gubema, Jaume .

Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a
Catalunya ( 1850-1874). Cabrera de Mar, edito rial Galera

da, 2000 .

44. Vegeu Cortès i Mir, Francesc. "La Música Reli

giosa", a Història de la Música Cata lana, Valenciana í

Balear. Del Romanticisme al Nacionalisme. Vol. II I.

Barce lona, Ed. 62, 2000.

45 . Reproduït pòstumament a Millet, Lluís. Cants

Espirituals. Segona Sèrie. Barcelona, tallers l. G. Seix i

Barral Germans, 1951 .

46 . D'ara endavant s'empraran les sigles B.O.C. per a

referir-nos a la Biblioteca de l'Orfeó Català.
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ADDENDA

Dossier documental sobre
Lluís Millet i el Masnou

per:
Rosa Almuzara

Monument de Lluís Millet al Masnou. en els jardins que porten el
seu nom.
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Distrito dey#a;?4''''~'

Relaciou de les persones que habitau en la referida habitacion.

" OBSERVACIONES,

Cens de la població de 1867. és el primer con
servat a l'Arxiu Històric Municipal del Masnou, Es
tracta del full corresponent a la família Millet
Pagès,

32
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Cens de la població de 1875 (AHMM), corres
ponent a la familia Millet-Pagès. Veiem com els
fills grans; Josep i Francesc, encara segueixen la
carrera de marino, just abans de la crisi de la
marina mercant, que creiem que no fou deguda
pas pel factor reconversió vela/vapor, sinó per la
supressió del dret diferencial de bandera.

En els següents censos ja no hi figura la fitxa
de la familia , i sabem que passà a residir a Bar
celona. Probablement, el que fa que la familia es
traslladi sigui la crisi econòmica, o per altres
raons familiars, ja que observem que en el darrer
cens no hi figuren ni el fill primogènit Salvador, ni
en Jeroni.

33

En el llibre de Baltasar Samper (La nostra
gent: Lluis Mil/et. Barcelona, Llibreria Catalonia,
s.a.), en la pàgina 16, dóna l'explicació següent
de la marxa fami liar a Barcelona: Quan En
Mil/et tenia set o vuit anys, les darreres revoltes
de la guerra carlista dugueren consternació al
Masnou . Hom vivia amb l'ai al cor a la petita
vila. Diu que en sentir una corneta, sense fer
distincions, les dones cridaven amb descon
hort-Ara toquen a matar i a deshonrar!, i totes
les portes eren tancades a corre-cuita. Fou per
això que moltes familie s, tot fugint de complica
cions bé/.liques, I/ogaren un pis a Barcelona i hi
vingueren a viure;

J
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Casa de la familia Millet, al fons es veu l'absis de
l'església parroqu ial de Sant Pere.

Detall de la casa, entre la porta i el cancell. Es
pot veure que el sostre encara conserva les pin
tures d'època.

Fragment de carta a Amadeu Vives
(estiu del 1893)

El Masnou és una població que no té t'al.licient dels poblets de muntanya, amb aquell aire de pagès,
aquell color de pa moreno; en canvi, no té la bulllcia de la ciutat. Hi ha una calma que s'acosta a t'enso
piment. Amb tot i aixà, jo no sé pas què hi trobo, que reca deixar-lo... Què serà...? M'ho volguessis escriu
re, tu que saps tant!

(p. 53 del llibre de Pere Artís: Lluís Millet vist per Lluís Millet. Barcelona: Ed. Pòrtic, 1983)
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Indicador del carrer de 1918 quan es canvià el
nom del carrer Lavadero per L/uís Millel.

r-----
I ( ;¡ I I Ci

~I , '[ :," 'IILI I r ~\; , :-. " " I"""'- J

Indicador actual. Església parroquial de Sant Pere, on fou batejat
Lluís Millet.

Per la proximitat amb casa seva, quan el juliol de
1936 es va cremar, Lluís Millet va patir molt.

Fragment de carta a Joan Llonqueres (9 d'agost de 1936)

L'home és un ésser ben estrany, difícil de definir. !Quin mis teri més profund hi ha en nosaltres matei
xos! És ben veritat que en l'home hi ha tot el compendi de la creació: des del dimoni fins a l'àngel: Quin
fàstic fa de vegades, quina ràbia; i a voltes, quina llum, força i plenitud de bonesa el sublima.

Aquí al Masnou, per sobre de les coses tristes que hi ha passat, hi ha un cel tan blau, i per davant un
mar tan blau, que fa que el mal resti esblaimat i que un vegi el somris misericordiós de Déu sobre les nos
tres misèries!

Rebi una abraçada d'aques t amic que l'estima

(pp. 321-322 del llibre de Maximiano García Venero Luís Millet cantaire de Cataluña, Barce lona : Des
tina, 1951).

..
35



Coral de La Calàndria amb Lluís Míllet com a socí honorar i (el tercer començant per baix des de l'esquerra). 1931
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Coral de La Calàndria. 1919

Concert de l'Orfeo Català, dirigit per L1uis M. Millet a La Calàndria el 1957, v. pp. 72-74
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Vista aèria de l'escola pública al Masnou, que
porta el nom de Lluís Millet. (1979)
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DOSSIER SOBRE LES CELEBRACIONS DEL CENTENARI DEL SEU
NAIXEMENT ( 1967) .

. " ~- - -..... ~ - .
~..::.- '

Placa co mmemorativa col. locada a la casa
familiar dels Millet el dia 18 d'ab ril de 1967.
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ORFEÓ CATALÀ ~1{N~ n«.
o. T. C. O.

. Aquesta ca~ta que està inclosa en l'expedient de les celebracions del centenari del naixement també l'hem
Inclosa, perque ens dona notícia d'un homenatge a Lluis Millel el 1966. '

40



E L M IN ISTRO DE IN FORMACI ON YTUR1 SM O M adrid, 18 abr il 19 6 7

l lrn o , Sr. D. F r ancis c o d e P. SALAZAR C U L I
A lca lde del l lm o , Ay u nt amiento d e Ja
Benéfic a Vill a d e
M A SN OU -Barce /o na -

Di sting uido Sr. A lc a lde y a m igo :

O t r as ocupac i one s com p rometi d as e n m i ca Jendario

h ace ya t i e m p o l mo lden que pueda hacerme presen te e n lo s ac tos

d e h omenaje a l i1u s t r e músic o c a ta lan m a estro '1v\ i llet que s u v i lla,
n a ta l le rinde c o n ocasión de l primer c e n te n a r i o d e su n a c imien -

to . I
D ada m i admirac ión a la gran obra ll e v ada a cabo

p or e l nombre d e M i llet c o n la creación y s o's te n i m ie n ta d e l r e 

nombrada ltOrfe ó C a ta lat!, d e; fe liz can ti n u i da,d , n o q uiero d e jar

d e te s t i m on ia r m e d ia n te estasi , Jín e a s a Vd .. y a la Corparación

q ue pre s ide mi adh e s ión a l . l-ro rne ri e¡ e ..

M e p lace c o rn u n tcar- Ie , a l pro i o ti e m p o , q u e h e d~

s ignada a l maestro A lberto ~ Iancafort, di r c to r de lo s Coros d e

la RTV E spaño la para que ' rn e r e p r e s e n te e n d icha con n1emora

c ión , Il e v a n d o a s f un m eri saaje d i rec ta de' a m ira c i ó n y a m istad d e

nue stra ag r u p ación c ora l a lo s com pon e n te \ y d irectivos d e nue~

tro que r ido y famo sa It Orfe 6 C a ta lau ..
, \

M e e s gra tos~ c o'r-cflelrriertte ,

I M a nue l Fraga I riba r ne

·l

4 1



e o ce olivo

del primer cenlenario del

nacimienlo de

Luis Millet Pagés
hijo i1uslre de la Villa

y fundador del

"ORFEO CATALA"

23 de Abril 1987 • Flesle da Sen Jorga

En la Igl e s la Parroquial

M isa por el alma del Insigne

fundador del "Orfeó Ca talà"

LUIS MILLET PAGES

n la c all e Lu is Millet. n.o 11

Descu bnm tent o de una plac a

co nmemoratl va en su casa

natal.

~~~~~c~.0~ Con clerto a carga del "Orfeó
~ Català". co n un e s co qt do

. repertorto. baja la di recclón

del maest ro
Luls M.' M illet M illet.

Patrocinada po r el IItmo. Ay untamiento de Masnou.
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CASINO DE MASNOU - 23 ABRIL 1967

GRAN CONCIERTO A CARGO DEL

CAT A lA ~~
Dtol'. lUIS M.' MlllH

I P a t r o c i n a da por el :IltD1o. Ayu n t a D1i e n t o de

MASNOU

Precios Popu la res
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CONClERTO

"ORFEO CATALA"

Primer (entennrio del nacimiento de

,J;¡lis '11li llrl 'Pnqis
-MASNüU-

ENTRADA

prAS. 25

CONCIERTO "ü RFEü CATALA"
Prim er Centenar io del Na cimiento de

'líuís jJlDíl1 ct lPagés
---MASNOU - - -

Dia 23 de Abr il, a las 18 ho ras.

E N T RA D A - 25 ptas.

Palco Al'Illt l!lIlro_ Sili li ~..~ Peleo An fít ee t ro .L.,.._.....

PRIMER CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE

'1Luís jlDí1Ict lDa~é5

HUO lLUSTRE DE LA VILLA
Y FUNDADO R DEL

"ORFEO CATALA"

T:ICKET

Para el almuerzo que se celebraré en lo So la
"francisco Maristany" del Casino,

el dia 23 de Abril de 1967

Si lla _

.. " " . , " " _.
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Concierto Cora l

por el

PROGRAMA
••

AU DICIQN \.041

u tOr/eó entnra u

en su visita a Masnou

Con motivo del Primer Centencrfc del

nocimiento de su fundador, el Maeslro

Domlngo,~ 23 de Abril de 1967.

Cho ral 11 boca closa

La nina bella (po pular ca ta lana).

La da ma d'Aragó (popula r catalana)

Et caçador lla pastoreta (popula r catalana),

El Comte Arnau (po pula r ca tala na) .

Et pasto ret (po pular catala na) •

f um. fum (c ançó en fo rma de sardana) .

Remord iment

l a nos tra varema (sa rdana).

II

La Cançó nos tra (sardana) .

J ov e nlvola

El cen t dels ocell s (popul ar cat ala na)

Sospirs .

Jesús est à escolta nt (epmtual negre)

Pel mai g qui vé (madrigal)

In Perudtsum (motet) ded icat a la memòr ia del Mestre .

La mort de l'escol à (poema che-en.

Sons tas . Sonia IlIbade¡o, so pr a no

Ceyeteoc Renom, tenor

J . Ló pez Esperh é, bari lono

LL. Mi l/ el

Pé re z Moya

LL. Mil/el

Be fe¡

· LL. M jllel

· LL. Mil/e l

· Tornés

Mor er a

Morer a

· Morera

· LL. Mil/ e l

· LL. MiIJeJ

· LL. Mil/et
Da wson

J ann eq uin

LL.M.Millet

· Nicolau

...

Patrocinada por el I1 tmo. Ayuntamiento de la VilIa
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DIRECCION:

MIro. LUIS M,' MILLET
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ü HFEÓ CATALÀ
O. T. C. o.

--------;,,"'" .
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ORFEO
CATALA

•
La Junta Directiva de la nostra Entitat en la
darrera sessió celebrada, acordà de trametre
us el seu profund agraiment pel magnífic aco
l liment atorgat a l ' ORFEe CATALÀ en l a .s ev a
actuació a Masnou amb motiu de commemorar-se
el centenari del .n aixemen t del seu fundador
Mtre. Lluí s Millet i Pagès , fill il. lustre
d 'aquesta vila.

L'Or f eó Ca t al à que creu , com el seu Mestre , en
l' agermanament de tots a t ravés de l' ar t més
bell, el cant, se sent sincerament joiós d 'ha
ver pogut fer sentir les seves veus en aquesta
bella vila. Agraeix també la magnífica organit
zació del concer t i totes les fineses i defe-
rències de que f ou obj ect e.

Vol~eu acceptar , dis tingi t senyor i ami c , per.
a vos i tots els vostres col.labor ador s, el tes
timoni de l a nos t r a estima.

Barcelona, 5 de juny 1967.

El Secre t ari,

El Pr es i dent
a cidenta1.

ECXM. SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASNOU. MASNOU.
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ACT ES DE LA INAUGURACIÓ DEL MONUMENT A LLUís MILLET EL
DIA 5 DE MARÇ DE 1977, ALS JARDINS QUE PORTEN EL SEU NOM

Vista dels jardins, adaptats per a jocs infan
tils. Tot i que aquest indret, conegut com els
"garrofers", era un lloc habitual de jocs
infantils, abans no estigues urbanitzat.

49
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ILTMO, AYUNTAMJENTO
DE LA BENHICA VILLA

DE

MA S N O U

Secci6n _.

Negoci ad o .Se c r e t a r i a
Núm . Certificaciones

Don EHIl.I O SALA hLSINh , Secretaria ncci den t <ll del Iltmo. Ayuntamiento de l a
Villa de ~lasnou,

C ER T I F I C O : -
, Que e l hyunt~iento Plcn9 en s c a i 6n c e lebrada

c on f echa 26 d e Febr ero d e 1.976, a d op t 6 entre otros el siguient e

acuer d o z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

""~IOClON-PROPUESTA ERECCl ON HONUHENTO EN HEMORlA DEL E~llNENTE MA ES
TRO " LUl S }íILLET".- Segu i l!ame nt e se procedo a dar lectura d e l a s!
(!.l.lie nt e. J.lo c i6n c uyo c o n-t e nido transcrita litera1mente d i c c : - ""MO
crON . - Esta Alcald!a-Pr o sidencia t i .ene el h onor de eomot.or- a l a
Corpor a c i 6n la s iguiente p r opuest a : - Masnou, tuvo la dicha d e s er
cunn de uno d e l os ma e stros de n uest r a tierr.:l que mtis gllria ha d~

. d o a Cata l wla e n el p resen t e si~lo . He r efiera nI Macstro Luis Mi
llet , portador , de un ape l l i d o i l u s t r e entre los ilustres en n ue s
t ra Villa .- Qu e r i e n d o a su t ier ra , todas s us ourns tienen un a l
to sentido d e pat r i otismo . ]1e este amor salió su himno inmortlll e l
" Ca n t de la Senyera" con e l que junta con Sll "Orfeó Catnlti" di6 l a
v u elta a l mundo a l canznndo una perfecci6n que lo caIaca en l a cds~

p ide de los d i r e c t o r e S y compos i t o r e s de su época.~ Masnou l e h a
honrada varias veces y de dis t i n t a forma en è l transcurso d e los ~

t iernpos y a si ,su r e t r a t o est~ en lugar preferentc en la galeria d e
~~~nouenses illwtres. La cal le que le vi6 nacer lleva su nombre y
es una d~ l a s m~s b e l l n s y t!picas de la Villa. El cor a p or él f~
dado h a dad o distintas inte rpr e t a e i on e s en}~snou y BUS e o r os juvs
niles n os de1eitan t odos l os año a con SUS "Nadales".- Pel'o t oda 
e l l o n o es bastante . ' Su m6 noria debe perpetuarse y su aur a debe
c ontinuarso siempre adelante . Es ' una de las fuentes de Cultura Ca
t alana m~s profunda y m~s , completa . - ' Llegada su momento , distei s
vuestra e o n formid ad a la erca 6i6 n de los Jardines ~tlllet . Su obra
ost~ en ma rcha, pera cre o que deuemos hacer m~s en el s ent i d a de ~

que un moeiument.o digno y osuelto, lleno de grandoza ' -tal cual co
rresponde al Ha e stro- f u e s o erigida en dicho 'l uga r medi anto colab,2
raci6n propular.- Que a su voz todas las escuelas se e nseñ e y s e
m ,-Pl:i.que' la pe'rBonalidad ,d'e i 11ombre,' las ~ualidades art1sticas del
maestro, la creatividad del m4slco y su amor a Masnou y a Cataluña
Que l e hlzo entregar toda su vida a la creaci6n del Orfe6. Que las
nucvas generaciones 10 conozcan y se identifiquen c on 61, y que 
tan f arno s o Orlè6 nos deleite ofreciendo SUS magistrales composicio-

../ / .. .



p

.·.11..

nes.- Por todo lo expuesto os pido vuestra adhesi6n a m! propues
ta. que deseo concretar en los puntos siguientes:- a) Erigir un 
monumento al Naestro LuiB l,fillet. digno. esuelto y lleno de grand~

za con cooperaci6n popular.- b) Celebrar una scm~la escolar dedic~

da a conocer al hombre. glosar su maestr!a. promocionar su obra y
oir al Orfe6 Catal4.- No obstante la Corporaci6n acordar4 lo que
estimese oportuno.- Nasnou. veintiuno de Febrero de m.il novecien
tos setenta y seis.- El Alaide.- Niguel Humet Argem!"".- Los
saBores asistentes espontanea y unanimemcnte acuerdan aceptar la
propuosta que verifica la Presidencia para perpetuar la memoria
del insigne Maestro,LuiB ~1illet respecto a la creaci6n de un monu
mento, en virtud de ias poderosas circunstancias y razónes que se
especifican en el documento expresado. orden4ndose recabar para
tal fin laautorizaci6n superior 'a expedir porparte de la Divec-_
ci6n General de Administraci6n Local."" - - '- - - - - - - - -

Y para que as! conat.e y ' 'surt a sua efectos opor-t.unos, libro la presente ',
certifi ca ci 6n de' ord~n y con'el visto uueho del Sr . Alcalde acetal. en Nas

,nou ,a vcintinueve ,de Abril de mil novecientos setenta y seis.

Vl! Dl!

10
·;"'-:--El " Al ca l de acetal .

//~ 'í o {) ,~
/ '" -: '\\ -=-- ,

~
/ 0 , (;" í "'., '. , /

/
' , ., . ' v
"; . , --

,¡~ \' .
,i. ~

', -1
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AJUNTAMENT DEL MASNOU

Patronal Municipal de Cultura

Dissabte , 5 de "llUÇ del 1977

19'- h. Obertura de l"Exposlcló Commemorativa I reparum em de premi s
de l Concurs Eecolar a la Casa de Cultura »Fundacló Sensat
Pagès..

20'- h . En els jardins del Mestre M ill et (carretera 'rerèj. Inaugur acIó
de l monument a l Mestre .

PROGRAM A

Homenatge al Me stre (1861 - t941)

21'30 h . Església Parroquial de Sani Pere (entrada lliure): Concert de
l'ORFEó CATALA.

llu /s MUlel

J . S. Bach (1685 · 1750)

Pau Casals (1676 ·1973)
Snínt- Saene ( 1839 · 1921)
Cllludlo Monlcverd l ( 1567 · 16-4 3J
Cluudo de Sérmlsy (1-4 90 · 1562)
Adrlan Wlllaert ( 1480 · 1502)
E. Morera (1865· 1942J

(pausa breu)

Tres corals de Nadal:

O Je suset dolç ...
Si el món és ple de gebre
Puer nat us in Betle hem

O vos omnes
rcune hcs ttas
Lascla teml mor ire
Em fas llanguir .
O hene Olio ,..
l 'Empordà
l a sardana de les monges .
Els segador s (popular) .

El cant de la senyera ".. L1uls MiIlel
Coral a boca closa
la túnica .
SlIlve Regi na Calalonilllt
Pregiria a la Ve rge del Rem ei ...
El cant de ls ocells (pop. catalana) .
l a dama d'Aragó (po p. ca ta lana ) .
Jovcnivola
Volem que s iguin ca lalans (hi mne

pa lr iòtic)

Inauguració del Monument al Mestre
UUIS MILLET

M ." Ro sa V all s (s op ra no ) - Ga ie tà Renom (te no r)

Acolnpanyam ents: Adolf C ab an é

Direcció; llUls M.I MILLET i LLUtS MILLET

"

!
i,
I
,
-i
¡,

L'ALCALDE I LA CORPORACIO MUNICIPAL

DE L'IL·LUSTRISSIM AJUNTAMENT DEL MASNOU

1,
Tenen l'honor d'invitar-lo a l' homenatge al mestre

LLUIS MlllET i PAGES

assistint als següents actes programats pel dia 5 de març proper

A los 19 hor ee A la Casa de Cult ura <Fundació Sensat-Pagès); ent rega dela premis de l
concurs literari esco lar i tot seg uit Inaugur acIó de l' exposició dedicada al Mestra.

A les 20 hores Als Jardins Mtllet <Carretera de Teia), inauguració de l mon umen t a Ell
dedica t, cbra'de l'eecutptor J assana.

A les 21'15 hores A l'Eeqléete Parroquial de Sant Pere, concert per l 'Orf eó Català.

El Masnou, Febrer del 1977
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Ajuntament del Masnou

Patronat Municipal de Cultura

Inauguraciódel Monument al Mestre LLUIS MILLET

Dissabte, 5 de març del 1977

19'- h. Obertura de l'Expos ic ió Cornmernor attva I repartiment de pr p.mis
del Concurs Escolar a la Casa ciA Cultura ·funcliu;ió Sensat 
Paqès -.

20'- h . En els [ardlns .-fel M "'5tr e Millet (carret er a Tftl à). Inaulluració

del mrmump.nt .11 Mest re.

21'30 h. f l'òqlp.51.1 Parr oquial de Sant Per e (l'mIrada lliure] : Concert rfa

l' R

Homenatge al Mestre C1867 - , 9411

PR OGRA MA -----------.
El ca nt de la senye ra " 0 '" L1l1is Millft!
Coral a boca ciosl' ... ...
la túnica o • •••• 0"0 • • • • , " . ". , • •

Salve Regina Ca ta lonllle ... . ..
Pregàr ia a la Verge del Remei .. .
El ca nt dels ocells (po p. cata lana ) ...
la da ma d 'Ara gó (pop . ca la lana) .
Jovenív ola . .. ... ... ... .. . .. . .. . . ..
Vol em qu e siguIn cIl la li'lfl S (himne

pat ri òtic) . . . . . " . . . .. .

(pau sa bre ll)

r-es coral s r!1! N..dat:

O Je i'lll !,;1!1 dntc .
Si et m 6n ~~ f' 1~ ii I! 9p hr e .
PH!!r " a lUll in Bp.U..he m .

O VilS omm! "
follit" hn~ti ll "

LasclPl eml mM lre .

Em fa!lo IIllmlu ir . .
O hl!f}p m il) .. ....
L'Emllordil .
l lt s ltrtill"" d I! I.." mn nÇlp.!lo ., ..
Els !lf!91lrlo r S (p oJlu'arl .

J S R'lch ( 1r,R~ · 17 .'iO )

Pol" Gll .~lll, ( l R7f¡ · 19731

~:¡;r>1 Snhns 1l R39 - 191 1)

CI"urlio Mrmt"!V"!rr!i 11.",,7 16" 31
CI"lIJ'I"! r1" ~"rmj'lV 11.-1 90 . 1561)

,Vtr i:¡,.. Wil!Jl'l rt r' .<l RO · 15011
ç . ~_4 (\ rf!r .. (1Af¡5· 19"'1 1

UU!ll M ili"! .

M." Rosa Valls ( soprano) - Gaietà Renom <te nor>

Acompanyaments : Adolf Ca bané

'..
Direcció: Lluís M: Millet

.
I Lluís Millet



CASINO MASNOU
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AJUNTAMENT DEL MASNOU

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

Inauguració del

MONUMENT AL MESTRE LLUIS MILLET

Extraordinari concert

ORFEÓ CATALÀ
audició núm. 1.151

Dissabte, 5 de marc de 1977. a les 21'30 h.

ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT PERE

EL MASNOU
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1:"1. M(JN lIMJ:N r ;1/ . M J:S'I'II/ : U .lI I S 11'11 1.1 .1:'"1'

h ,,, lIlI a ,.eCn,.dall~ '( 1 ";1'(/ i l ' / l ' C' f il 'o ti l' /(/ g it/ li /w l'.\(lI /(/ !i l ll f t/c'l llit·s t rc, fili

/ c' s t ; I1HJII ; - f(' f'U1W ;.H ' I1Ic'/11 tli' 1(/ ."c I'a ob ,.a ~ q.!. (/ l1 l i ll (J : l'Or/cd tnmt« ; i '"W
procir n n« al I1ItJlI dt' 1'1'.\/1(,,,;1 t/i' g it f/ ll a ll o r i d'u ni un d I'! IHI."! re l'o ldt' .
Sol)/'(' ci hl oc : ('fHI1J1tU 'lt' i 1I11i l tic la nnst rn fer ra, lc» /11(// 1.\ dcl Il/c 's/rc'

sc'j.!, II t' i.u'l1 dir igill l /cos IIItIS."('''' curr t!.c.
E,.. " /1 h Ol1 ' l'lI tl l g e (/ / 0 cnu tinnitat , /)II UII1 I ni e » tI c' \ 'II;l clIIll1 -C"ÏIIC (I II )'S, 1/II 1'S

IlIml .\ 111l's lr l ' ''' h01/ {/( ·olt.\c' }.!, lIil i tlCO lt SI 'J.!. IIÓ.H'l1 runjn n uu /('S dixt intivr«
\'l'lIS, {C1I' -I/(' ln o llnr hurmonia i [rrscnr, es perança i li 11u"., S ú" s(' l1I l' l"e
Ics 11 10 11"" t/'1I1l Alillc'/ (1' 1('. t'li aíxerur /0 h O (II / lI , lall sorg;,. l'I 10 n , ' 11 1 int .
IN,rahle tld C (/ I1 / curul. I ) , co r." ,': 0 1".( ' 11. Ens s('1I1;111 nnllurs, ; l' ('sp('r;1 d e
( 'O/lll lll;nW;'; s'(' lIg r wult' ;.r ; /1UIlW per tllIIl1l1111 dc/s ('go;'\1I11' ."i,
t;,/ tuut cix Orll'd t :S lIl1fl most ra clur« de/ sacri/;c; ;,u l;\';dtwl (, li hi; del
con iunt, ¡ ~S 1111 tlonnr-s « al.\ all r es .
Per a;x iJ ell Of(I Ii 'sla tl itul «, ('li u lla so l a celehruriú, els dos ades IlO podl'II
separa r-sc. S d" IIll ll .\0 10 co.\a ,
F.! MnsllolI olrrri» al 1IU ;II corn ] "" 1I11J1 111 111<'11I ni m est n-, ¡: O r/('iÏ ( ' liS

r l'('()/I1 /w lI .\O dOIlO/lI -wI .\ ,.¡ qtu: t :.\ .\ (' 11: (,I cant que 1""('go1la (11"1'('11 //;1, ('1'.
IaI i l'a ll, (' 111 10 1,1; " 1 n (/II( ' .\I S inots, d'HIl1111 -los t,I vc ritublr sentít,
I .a .\ l' \ 'a la .\ nl t'a ,: ....\(.,. (',"ill "1//lII t'1I1 .\o d a l i 1'01'1110,.. P r cd slII lI ('1I1 t :s l'('r
airh (111(' l' I 1110111""('111 ha es nu rrivit (' li li/I iardi - ({ II (, l'orl a ci .\ (' 11
IW' " - ; 1lI11h t,I f/ll t11 for"wni 1111 couiun t ;1Is l'parahle.
I ~ s 111 1 jardi I,, ;hl ;(' d(' r ('l'l,s pe,. a ls g r a ll s , p('rh p/c' d'nct ivitu: dl' la
ouitxnllu,
" t' S g (' ll e n t t ' ; O llS, (' 11 dOllllr·st' /t 's l1Ia ll S , t' liS Inll1S"J(' /('1I 11/1 [ cn rs di' la llO S,

' ra cnltnrn, IIII" S ob res 1'; \ '(','" (/ 111' (' I.\ cantaire» l' liS rrpctcivcn al I/ar ).!, dt'!
11'I1II'S; t/ ' II ' d 01l 1'1/ l't lrà ( ' I (' r a la 1I00\lro 1' (' l'.\ow1l;I(lI . Es lohr« del 111(' .\'''('
I/ fi" pcnlnr« 1)1'" ,\ t' I II / )I" t ' a I lf ll ' ( ;,\ ' di ' l'Or/ n ) ; dds St' IIS dinT/o,.s,
n o n rm-los snnort ; llj llt/t' II, -/ os (l ront i mmr, N o (:.\ 1111 s(/I'r i/ici, (:.... 1111
lunnn q ue Ics [ntu re« 1!.I"H'l'aci()//s (' liS agl'a ;"all .

M IQUEL DELS SANTS Il lJM ET
Ba t lle del Ma snou
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PROGRAMES DELS CONCERTS DE L'ORFEÓ CATALÀ CELEBRATS AL
MASNOU.

Monument de Lluís Millet als jardins que porten
el seu nom, obra de l'escultor Salvadó í Jassans.

59



l,

l
j' ,
I.
I

t

"l '
f,

i

"

r •

~ ' ~... '

' . " , ',

60

:", . "' , ... . ~ .
. :. ,' .

-,

,"

""

.



I

f

•

BA.ROELüNA.
;P1RfCIT l'En 1.0 :p "n'r.TOR

:{ldcm¿, del COl'O d' brlllc., l'cadra l'ari al 'GOII

cert la

'Sra. -n.' Bmerenciana: WrillF[1l
7IU" I I'0 du ca.nl du la scccio du .,w ¡'nrcta.<drl: '()'¡c/,.
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•

PI\Ofi[I\}~MA

Del ~oncert ijue'~ Donara alasJ~ mitjaDeiatarDe
EN LO

rplP1nI(J1l)I'~ nl'~Ili (.l11·t0(\ï!ïBlnlHl '1 1 ) l;¡ .. \:j l:)

:~~, --- ~:mjf.0TQJaX¡l.5- J!> kl- ;I<H B -o:{;\§

IllMIlE OA'Ú LA. . . . . . . MlJ.r.'·:'l'.
L!I FILLA DEL MARXANT (Can,,; l''/,alar) \' IY''' .
Lli PASTORETA, " »
OAlr!PANETAS ' (SilIl'SfC/uw) . S CJI\ JMANt:
GOIGS Y PLANYS (Smaa/a) . . Cr.AY ~.

20;· - - Ei:13. @ ® :m. Jtl- ~ J?I. :J'l 'iB - o;;,,:s

i

I
I
I
.;.

I

OANÇ ÓDE NOYS (S"/,,, )' C/,.,) . . . .
l ~~LT,lz.¡') rd t\Oli:\ noruega), (So/(I ) 011'1 ).
-. . . ~-~ : :; .~ '.f.,', ~., (Cançó popular), pel' In

S r~¡ . \ \;.:III" lc. . . . , . .
L'ESTUDIANT DE VIOlI (C. nçó popular),

pè ~' la Sru. 'V (~h l'l o . . . . .
L' HEREU RIl'mll (C. nçó popular ) , pe,' la

. 81' 11. . \Ye!lrlc.. . .
AFANY, per la Sra. Woh"¡c.
LA DRELIA (Ohor de.c riptïu ) ..

O RIJ,:n .
»

I..I.UJ.

T nos 'r¡\ .
C I.AV 1:l.

"I

L' ANYORAMENT, per la Sra . Vclnle . .
AUDIIDA, »
EY OUCHNEM (C>n¡ ( "d:. l'omere del Vela')
MARXA DELS., LIOLINERS.
SERENATA. . ' .
SANT DILLUNS .

(", ,\ v I~ .

Ar. VAl(l~"'.

• • •
Z.OI. LNiU l .
OTTO,
O 'I'T().

~ .... 11 'll l l . ll ~ nr 1 1111 1 1 1 1 1ol1 1 ' 1 1·1' 1 111 ' 1 I I " ·I II I II ¡ H I I' 1 n .nli' l" "'1 1'1'1'

.-- - •.¡;r•.----

~R:&US

E ntrada g-ener-a l, 0 0 cénta. .o_"~__-" -.{,,

~ ..._ ... .. A BSiol1t oa fixos a b on n-adn, Bó cé nts.
' I 11 III' I I • • I I , 1" I I I 1 1 11" , , l ,~ 11 1 11-' " -'-/ 1 r . , I I 1I I 1 1 111 • 114 ...rl 11 1 1 1 11 I • ':.1' I l. J

NO TAS: Acoml'~"r." ;i. .11 ri~no:\ h: Sr.,. Wrl"l c. O. Jol'loCt.h At a <':011'''· ~~
li... SIII,· ).'i,cClo r de l Orfe'; . ij

l'CI:I cllc:\rrc ch, '- C,\U en Llllis Codi n.., cnr rer Qll i"':llla, Q_-M ASNOU.

. e ','_...,:~ltr
\tA.~ (¡'}~P!~

T' I'. V ~", . COM&IlC' O, rA~MQ ISAtKL 11,)
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<.~':''';: :« ::: . .~o t posal bte CI'Inlar,e n Ia 1,:Jcs ia tlcl M:lsn ou, la w a nd itl s:I m ts sa po·

',. :, . l ih\ n icll d el c élcb r c mes tre l'al c6l ri n a ,n n olll cn ad a tJd l'flpa .\l a n: c· ¡li
. ~ " " .'\ . io, se cllnt:l r ;l fl cOI1; r u sid o n s d c m úsíca r t.'l it-: iosa del mate tx Il1C ~l rC

.;. I .y de l 'no mc ;r/ ~ ;dam31 vi ctor ia , n is com I :Hn b~ alt rus d e caràcte r
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" • ' I 11 ' Per lInc:srrf' o';h ~ rl',tn trM f.l$ 1 /Ullen /ot I1lr,glrse ol C,l ' n l/Ull COU/M " I
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"

PROGRAM A
-- - ,,- . ~

1'1< IMEr{A l'ART

"'p.f add g n l, 'per I;J secc ió de se nyoretes y I C l1 or~.

La billldenl caln /n llll, (l's~;'¡'n;l) pe r la·s',t ;·(·:'i seccio ns . .

f:t't'~ ·q i.lUlII rdo úl¡;,.¡i lll " jlfs'I;'fS, pe r l a S: tr'c'~' sec c ions . . ·

..¡. O "' {¡ t[~IlIll , llIiste' ·¡ ;;;Il .": . : :: >.. ;; / ~~ .', ' ») ' . ,::,
: li ~ . '~. ~ -' . ...' :.'
":" '; ~ h l 11.lOlI tC Olivot], .. » )~ » ».:

l' : . : •
. .:. GI.UmA, d e la missn () f/ Ha lll gf{) " it~S I/ '" ert r C!J.1! Il1l.1,' per la s

;~ . ; 't ;~s' seccio ns.
" . ' ..

....

: . .-.

.. .....

t'o: or, I I E I I 1\ .

VIV":S·.

r:O,\\E I. L A. . !.
Co." ;;: I.I.A.
¡\ 111. I.I::T .

• P,\J.Es-rn INA. . ' .

(l AudA HOHLi::s · I~.

')~ . d ' ho rncns .

'SEGO NA PA RT

la nafnl1{jllC'~~ . (can ..;6 popular mallorquina) pe r las tres

secc io ns.

.; .

" '

;i J/ ('migrillll, pl'!" la secc ió u' homes .,',
.;] Lo no)" dc 1(1 J"nrc, (cançó pop ular) per 1:1 secció de n ll Ys~

I] : La ploma de perdi u, ( :. . » » » '
~ ' . , '

ii JA I caní dels ancctls, (~) » } ' ), , )' ¡. »

¡¡ '.. Snl C1 rer D.' Emr rC'llciJ Wc!:r!c, pro (c l>~o l ~ '¡iel unl del o.r-e.
.r

, "

II A"t J) N .

B n l l :lo z.

C¡:;S S A H Fu." t\ck

-\l l1.I.F T .

() ,.'1(;.

,\lll .I.ET.

TERCERA PART

L o;() Pesc adors, per 1.:1. secciód' ho.~cs .... : '.
'L t"1 'jJc/ d~ la "" Il' in , p~ 'r las Ires secc ions v so lo per l-r Sc :... ·

'. Ilyor·a .\Vch ~·l e .

Orncú] dcl lJ1n lí, pe r la secci ó de nlJYs.

La \'crgc bressa.II I, » » ») » scnyofe las .

. )011(';,;,.0/(1. (Cil ll l 'c k )( l\'e ll l ll l) per l,,' ::;en :iú d' ho-nens .

1.0 .l'n. '" flil/llm:. per la secc ió J' honu-n s

l s. cont de In S{'''.l' ct·a . per las tres svcc rous .

c~ .¡\ \1~: :. .''-' .
.~, .. .'.; ~ .

-.

.. . .

•... ...

1°'
t -

, 1

:'
',I

........................................................................................................ ....................._ -
NO TA .- I.:\ ~;(' ril'. ,Ic- nn), !>ed ,IiIÏAi ,III r el F n Jo\(',, :1 Al" Cn '.m·llJ. 'l;l>.lir("c lOTtld n.r....\.

. 1.0 J.r:J de Iol m''' ';(I , Ouu;'" drl m(l/ I )" 1.<1 \'c"'f;(" 10..("' ...." 1 ' l'f i ll lI"" I "' ~ n~ll d ll \ :all'illllO 1'('" 1 Fn Jr'an Sa h· ' l ,

,:n1rC55(lr (~t: 5nU('" i.l:d" 1 Orh"\ r 31 :Hn.wn i. im r ('" l Ell JO"'<'iil: .\ 1." Co rnr-ll.1 . ·

,
. ' . ~_ Jo . , ':' . ' • ._.:" ,_~. _ '- ~ ..~• •_~ .....: • .L ...
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I .
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,"

''' ó. .."

. , "
,,' ..

, . :

' .
".

. ,, ' ! " : ',

' • . • , " , , .. I , <... ,',

. . ' .

-'
... .

AI dcmunt de nostres cants

tl ~ x C q U é 01 una 'senyera' '.
que .'1!'. fala. mes tt ;,,·; ;f:1.,OI5.,

IAul Companys:cnarbo rémla. ·.
' . . . ' .

e n s l~ n )'a l d e ~cr 01f1:n d a l ; . • ~ : :

¡Au ! germs ns , a l-ve nt desfein i'
e n sen y:il de ll ibe rtat ;

. 'r, .
que vctcvi contem plémla

en sa do lça,rnagesta t..

,Oh .bander a ca tala na!

No';lr~ co r l'es ben fidel,
. volar às com au galana .

pel demun t de n o s.tr~ a n he l."

Pe; mira rte sobi ra na

.

al çar ém els ull s :t,I cel;

l 'CI dur érn a rreu "enlayre . - . .' ' .

e t dur èm y tu 'ns d u ris, ' : . . .; .... <';~::(::~:: ~.
-:v·.Ql e ~· a n t al grat de l.ai re . :" ', . .;. ~ . ' ':.~:.:¡

~\~m~~~:i~fb:::~: < )·..~: :.:;:::..:..:.:'.•,.:.:\.;.;.••.... :};,i'.i~
aixcqu ém u no senyera . .. ~ ' ..' ) . " 1 .: • •"~ : '

• .. que-us fa ra mes t¡iom fa¡'~s -, ~ . ; ,'I; . ; '; ',: ~ :, : ..,,-.:<: ~ ·.····..-:'L:·
, : " '.:. • .:•. ; .. ': " i , ~:. ~.~..:-) t; :. ·:. ·~

. JO A.N M o\R AGALL~ " • . :: . •.. ;, :.~ ( : .. ..;., . ~; •• \, ::.•; ,

.< ,;j~·,~,;%;1~{~0~t)·('I¡~~fi. ,
' , ' .

'.'

¡.

' .

.', .

. .,

.' .

'.

. ......

.,...

. .

..

• ' ••, t,'

,.

" .

J ,i ~ ' .:. .:'.
I :~ ; ' . ,' ,

,
\

:.

. , ''-'":

..,
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Català
.,. "." ••••• - ~•• ~1iJ :: ". ' -. -

t.....-"t~.:..

~ , ONCERT VOCAL ®r.@
,,~~ . .

' q u e c elcb rnrh 'I dtu mcnze di:'l 10 d e Setembre de 1(;99 en lo

T EATRE DE L CIRCO DEC MASNOU
: nb -1:1 ccopc rnclé - d e l C ORD, DEL CA S StNET d'nqu catn v ila

""'.- ....... ""!!- ...o ...::>
~- ·'1'

PRIMERA PART
Lo 'ca n t do ID Sonyora MILLlT :

. . .'.

.',
''>'>' '

..' 1. '

M l l.LF.T .
' .

• GR IEG Ot1t;,
. CLAVi:
. GR I ~: (j

..•. MAs' y S r.RRACJ:l\l

!'\OC.V ff1:A ' .

JA~ru.Q l·! ~ .-, ..:;,
-.'. ~. :.

.. ...
'. , .•..

'. ~ , . . .

',; " ....;..
rrr ' b~ (.n.' t(,·l';": :

. ':;. ,:.',~,

.. LO 'Ro·ss lnYOI.

.H tver-ncncn.
n uc êttada

Ln ñ ta dcr-a . ~ . ' . <
. - l.os tr-os tambo r- e ..

.'

';':{\~' :.' ' .: SEGONA PART
lo • L òs Xtq uotu de Vo.t1s--,. : : . • -,' . _

. ._• l' u 't~ ...l"til> d'he;"u -:

- Lo c arrt d ols O\ uo'o1l5- ' . ; . .;' .
. c, ,,.(l, rol " '; ~ ' : - S:>l(> l'''r ,:o !'n ,. Weh r Lo

can ç.6 d o noys • I~ ' l:li....¡· .,", ->
L a s ñ o r-s de M a ig . . ", L ' ; . •
L P t J N e f_"'~"'''" \ .. ' ..a a r a ova -; ' ' " . ~ '.. ' ' :. ' .

. • l'~~ I~. ¡,<I._ct....., .

. . '

. Ab la coopera ci ó del cono DELCASS JH ET
/' . " :- . .

. . .
TERCERA PART

O'. -.'

• .. ',¡ '

.;O h t quin' b on ecó I . ROL AND ·DE LA.S ~ 'JS .

•...

"

L as bal tadas do L c r- rno n t . . ", . ,' .
La. Ve r g o hrcs s D.[It. . ..

erod a do la M is sa d ('l l PRpa M:..rCollo .".
~n· lu tn' ...~._.

L es s ooad ors "
'. . .' . c...~¿ J'Oj'"I,.,.. _ .l'u Iu I~' ' f(d Oflt

. '

P ALESTRUU. . " - •.

" . A las 3 de I~ ta rda '

" ..
Entrada gencfal,. 3 r~ls Entrada y .asslcnto,' UN A pla:

. : , ' ' , '
~ -- ~~ ...:_'-_ . - - - ' . - - . _~ .-

'. ....-.:"

--~-~... ._.- - - ...-
. ....

• ; • " I

'"
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~,.
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;' .

., 'I

. ,¡. ,~. ,: '. .,
. j t , ,,'

. "

,.

,':.
';'

'.. '

~ ,~i:,\ ""1".,' :' ....-

'.", ; ;;.:':'\; .',

;,.: ','FESTA BENÈF+CA
.''.; t,>.~:>,. ' ,', "', " ·:h:.<i::t . . • .." .;·,;'r:

'. ;,'.',:/>?' i)(t,:la~ort 'le '1;\': J~~~ti\ dG.~,à!'~~'nat~ &e ;I," ~"~,$"t:
.,; ,:,f'''~'::::,n~'iHÚltA' de M~snÓlJ': Hlndr~ 'U?èh, lo' "lnr.o,t d¡~l·~:i.',
(,:t/;" <:~ th~t)g~; t1~' de! corrent y.ab ~~Hu'd,è i'i~~ut!ur.\ciò":.;;~
r;:·~;r: ;' d~ ~or/~ól,l edifici:, 'Ori' Con(;erf"d~,~ïat pit.l'ORFEÓ ;:.~.;.
:' :<:~<":~~.CAJ··A CÀ, ~'(ïe, èo~i't'sponc:rit'd'~l~~ nÜnerA' llo~&I~ ~~I~.:
t,,.:;.;~/.;:. '" ", :', "i' . ":'-'~
h\\·~;;. 'v 'desjnttressa~À";\ 1,'í.~'\'i:tad6: que a. ~a.l "o.b'CGt~ ~;;"
V.~:~:.::,;:''':~ï1"I,éu 'dil'a J~nt",':y;"'e¿¿int toll: los '~~od~et.d" ~:\,~

··<·'~>~i"(.snl~nt,v!i\ Ca~A; ,~i:e~iJt'\rà~l Piògram~ que: 'A.·-:~):'·
:" •• < " :, :',' :l", <'j":;;'. ,!.~,-"~'(~
;continU;\ClÓ vc cxpeessat, , ..\':\:

;'.' '1'·::Aix!~· donch~; i:1P~~~;aqUéstA JU{1 t'a'qu';, atÚo~' ,\';,:,,~
",I '" . ~ , • ' , . '. .. " .- '. ", "',,,:,'

. ,~;'.:1()s 'SetiUfMnts··eMitI\H'~.s;d·àquest~ ,,¡fa. y pobles de: ' l':"
I" .'.' , " '. ,.' , " • 'l'

':'.' '::>~~l~ ~~COtit¿rn, y .e·n·i~gr.dl¡mcn.t al carititiu d~l:ln':":;:f
<, '; ,< ',' " ,,' ':'. , ',;'., ;,"'-.:,!"
. :l¿~èsd~'l~ORFEÓ Cx'TALA.,ó!ltribuhiràn 'à'$O~~,'c'.

.:~ .~,'~lijor-:Ú~h¡nlCÚ y:''''e;~:S~~lP~ a ~'A<\ue&~.a, ?bia, r:.~n·?:\; \>,,'
,,'''. '" .- "c,' .' ¡ "i ,.,",:,',
'{lc~,lA.$s'lSthlt ~"JiUl'.frst.,; ,,' '

'. ~~i:: :;:'.';' .' 'I '. ',:. ~,
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, 'C"~ c:"-'.? ~",:,=,..". ' , ~ ; " i': : 'l
.~.'__~, ~-- ( ) L~. · · .

!. , . .! ~:/~" .;:~'. ......,
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r
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¡'
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o'
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I

.'1..'...
. ' . I. .: .:¡

1'l"J0I.

N I(:Ol .All

IlU,IOL

. CI." \ ' I~

I jOo _ jOo ' . jOo ' ~ " .~ " '~

. ,. " NI COI..4.lJ

PART ·•.;......,.- ~ ·· ,,·· ,. ·

SEGON A PART

" ' . ' ,, ' . , .
1'(1 ¡" \~(¡6 J: hn.ur· ·

v. ::

L.ó nou inyol ((nJl(lí /'fI"II/m) .
, '. . l'cI I ~ , llU 'ft(i••,"

.. ' .

1" Lo C:ln l do ht Sl\nyo r:t. . .
· . . .ru 'l ~ \ \l f \ ,("i",,,,

. ' .. ". . .,.. .
.':..: . :.~ ~..:_ ), ~: ... :. - PR IMERA

,,' L:1 Gilla y 'on lloli l r o (((III" i 1"'fuIM) .
• r u Iu l ,C\ ' «({¡lli"

' ( N'~grR ,30inb r:'l (J¡"~{"/II {:1/1I1";:(I} .
· ', . , ' ', :- . ~ Per I ~ ~c~( iu d'h"",~(

Lo~ 'rcic (\ c1 b\' ~ ; " '\' .
· -" :. '.', ' "~ r, 1. ~~ (d~ ,l ' llUlllf;''
Lae COn\llnnl\..I l\o Nndal . ~ I .

o , • • pi t In I ,~ ' ,«dQ"~.:.... ' , ', . :. :

. ' '.... üd mlle 1101 nh ín.. •
l'u b ~!tc¡ò .t'l''''''1U ;",

¡.ï' NOI' nen d alli papel feue , : . ~ ., ' .
· . . ' l '( ~ b. ~c«( i'" J' I"',,,~, . '

. . Dí\,(l lll¡ro~ S:tn L •...
l'... I~i 1. ( 1 ~« d,,,,, .: ' ,

L:!. M,u ,,' dQ Dliu •

' , : , "

',' ":'.:

" ". .. . h '.Emigral,l\.',

', .: .

... .:

.' :-:01''',.".:': ': Orto6 Ç"lalit. ,« nrJ s :sh ~~"y"H (<'r( ''''t''" 1¡;~ ' 1
rc&h".t lt , ·.l ~ r,~l ;(;..."·t;'r~': h:dn IIÒ!(0I1Jt11' ur ,lltu(i¿ dtl r ."r,.. • .

. nu I t M t ,....!ltlh de 1.\~ IOl O '¡U I . Y..I~f Ili !UlI. (Il r'C"( l ""C "~ I" l i"r~"

: " .." nc ~em"u f ni . ~'~ I¡'~~ ~ 1~ I' CO"'I-e~~ci6 lòu de In UIUII(.,d". rtU ed .
. aril ,urOIl»l'I II ;~ I . . • . : . ' •

' 0;, ., i i . . ' . : ' . ..•. , ~ .

;. · ·,:, .>;k·(.;;; '·+ ·~; '; '>:'i'," ::..
11 lo,. L,,, H ~'" _, .J,) , ... ..... .

,

' ".'.:,
• I,

., "
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, /

f

P ércs;
Nicolrut

Nicola u
'Palestri úa
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R amell
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.. Romeu
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l5egDna part

Nicolau

Tercera part
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Morera
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secció (10 se ny ore tes
En l'enterron'un nln . ,
Divendres SonI ,

pnr los t.rcs 'scce¡¿n j ,
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CONCERT, EXT'RAonlllNARI

baix I. d lr ecci ó de l Mestre

n ..1 ,H 'l t t 1.1 1H ,1,..1 ,..n rrf\n t IIH" 1"ot. :1,""mrllnI":1n n(l1lf~~ tll~ i n v i t nr-i éus f"T1 In '\.

Aconteixement Arrtístic

Les flors ne llüig ,
, L'fmlgr¡¡nl, " ,

Himnede l'arbre [ruller .
lIegra Sombra, " ,

pe r la secci ó rl' ho mos.
.Lo Horl del Escolà· , ,
-Sanclus de In 111i s~ 1l rlul l' fl pa Mnrc c] .

l'0 I' Ics tl'e~ secci úus .

A LES 3 I MITJA DE LA TARDA ·

" Lo([mIne la S~nveia "
Els 're' 10m" '" . . .- 1 .1 11 IJ;..o: ) - -Ò rÒ« ,

Lo Ga ' !! 'I 'l:' n ·" ' Ia . ,a . 10 . 1 ~ • • :I. t.·

. Cancone Iloctoi, " ,
.Solo tl21Ol m, ,

Roso del FollO, ,
Les Campanes ne lIoóol '

}lPl' les t res secci óns,



.SOMATENT AR MAT
DE MASNOU

M A TI, A LES SET

Concursos de:.tir al blanc
pd~ i'Hlh' ¡'!UU9 .\('1 !om ,' 1 ~ 1I 1 i pnllculil19, ~ I ~lh op"; "

;\ c,.c ,,:l i l ~ - l'TC'll i, Or~n l'. p d r-,M:NIFI C AJ U NTII_

i\~ENT d" ' 'iu~~la v lla, l'~r leo a cr~lIlla d,,~ IH mcriu

E. S Cii lf.I . ING. B8R lST AIN l e.e j CAPJ)f~VJLA

I ¡~ I\ PL t\ ;.l A , I r ~l!I ~cflyo r' Il . RAM ON GAL I';RA;

D. ro¡;;UP "'ULLET.

Les cond icio nu d cl ~ C ol1c\'T~0 3 j lloc ,111 0:'\1

sc cctc't,rar í,r. ~'l\ f'Illl1c!~r.ín oporh,ll1a ,\,c:ll .

8 de Septcmbre de 1912

T ARD t=, A DOS QUARTO DE QUA T Rt::

Concert ext raordinar i
I

~" I ; , S A l . A ll i!:. FE, S T l':.S ,1.\ C A ~SlH O . 1'.1

ORF E Ó CflTA LÀ
b;,.1~ I, <11,••<16 d.l M .. .. t r<> E.n LLUI S :Io t lL. t. h T

A L.ES ONZE

m issa d e C<1 111 pany a
e n ci jau1i dc \ ' "'55 1:"\0 nr: ,\\AS"illU. o!i cl ara e t R""l'.

rcol n -. n . MIQUEL d' ARQ UEH C. E'. de I;) Parro. _

<¡u ia (]' '' '1 ', ' U I¡> "il .. , a !l ~l,linjh¡ Iu "" lortlllls i d C09

tlcl S~"plc l1 l.

1\ OOS Q UARTS DE O O TZE

Re part ici ó d e premis
d c ls Co n cu rs os dc lil'

S ardan es

---_._-------

N O T E S

L I JU N TA J) IR I~CT!I'.,1 l/el CASS i NO dt

PHOGRAMA

I P A R T

[;1 ca nt de fa Senyorn . • ,

Ca nsó do Nad3 1 {pop"!.,,).,, . . .

E ls baflcta . . " .. ".
Cancó de brosso¡ (r0l'u IM)

L' hereu Rlora (p"p" l:>r) .
La Ma rc da Da u , .

• •• 1

¡.>~ ,. ,, ~

Mar li f" l l I tl, b ~ rt

S ~,.~h (l Marr ,' ca

C u m~l l.H ll i l¡ó

Nic cla u

,\lAS SOU , q/lt' (/1 Ilh .~ " I/ u i 'I/~ m,!;(m lf:' hi"r.~·

,( 'm¡ II<·$II'.( le ~/~l cedeix ¡: r rl/l1i/ IIIIIN I( d.~ torets de

di/ " (/Ili /rll, ¡ {ld / l lim í Ir,~ ~ )ltr(/((t,~ i lowl itfl!~ pd

ctmrrr! df l'OR FEO CAT.U . /I II (M~ ris senyor.1

II PAHT

Prll ¡J'ari a a la Vltrgo dol Romoi
S. c ti J <lo . ' C,Y'J" ' "

Ava Vcr um.

O Maf.nu!l1 M I ~ t e r l u m . .
Crodo do la M Issa dol Papa t.1<Ircol . '

ranrer

S ai" I·S .l" "~

Viclo,"ja

11 d..., Ijlrrl rf.( dt dt ., d.: III llit 1¡lIti,,;. {h e un

ll AU . 1~ .\"I'fUOUf)INA I{ f {I In bUll: Slrlll d~

l''.~lt ~ dd C(/.s~¿IlIJ. .d~ M<1slwu.

tu PART

N egUI. sorn o re . l)[I\n<l" ¡,:a\l"u:l •. Mo n t ~s

El ta ni de ls au cct!s .• , . . Mi llet
.~h/; "." S"~. FL'I/SliU.'

50« ;6 <¡'h" ", ••

Ma.ZUT (<la m_" pO(h,l.u pf>lolw~" l . , . W" 'ItJ3 L""do...... ka

VCl5 d irlllO a m or ,... 11'.Hlriflal .' Do w1a"d

Pol Ma ig q uo ve ...• nmrlngnl. J n" " cqvln
auccneee ,.. , .
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AL E L U Y A I Gran gaza y alegria siente hoy nuestra Entldad

ante el hec ho extraordlnario de tener entre nosotros la famosa

Agrupación Coral "ORFEÓ CATALÀ" que por vez primera honra con

su visita nuestros locales y viene a of recernos su mensaje artístico, cultural

y espiritua l, contlnu.v -l ón de Iii obra creada por la mente poderosa y ar

d iente corazón de su gloriosa fundador, nuestro llo rado masnouense,

co rn patncío y socio hon ,» ..' ;0 de n uestra Ent idad, Maestro D. LUIS

MILLET Y PAGfS, prosegu ída hoy, cer tera rnen te, por su hijo y sucesor

D. LUIS MA RrA. Este, al frente de sus abnegades y cu ltes cantores con la

eficaz ayuda de los maestros D. .J uan Torn às y D. J. J. l.longue res, co nt i

nú a con esfue rzo co ns ta nte , volun tad ten az y fidelidad probada, la tngen

te y nobl e tarea de arte y espíritu que es objetívo y norma de tod a la

actuacíó n d e esa Ma sa Cora l (mica en el mu'nd o q ue se lla ma " O RFEÓ

CATALÀ ".

Y nu estro gozo es doble al comprobar que, a pesar del rua teria lis

m o qu e ho y insensíbiliza a la hu manidad , dos Ent idades eminentemente

popu lares, la SÒClEDAD de MUTUO - AUX ILIO LA CALANDRIA y

E5PECTAcULO S MAShIOU , S. A., hijas diriamos de nuestra pròpia

manera de ser, ha n puesto todo su esfue rzo para ofrecer a nues tro Masnou,

este excepcional dia de Arte y Cultura que tanto dignifica a la colectívídad

que sabe promoverlo y enaltecerlo. ·

Con la actuaci ó» dcl prestigioso ..ORFEÓ CATALÀ" damos p rin

cipio a las fi~ , t. . c del cincucntenarío de la SOCIEDAD de MUTUO - AU

XILIO LA CALANDRIA. Que estas nODAS DE ORO sean motivo de

gozo y sat isfacción par;' .uantos sólo anhelamos mayorgrandeza, si cabe,

para ella y q ue aún hoy podernos ofrecerle, guardando para aquelles

qu e como nosotros "tambièn la deseaban y que el destino los a rrebató de

nuestras ftlas, un piadoso rec uerdo y una oración.

.Ade lante, pues, y que la memorable jornada de hoy sea punto de

partida para co ntinua r el cami no de realización, orientados de los mas

ence ndidos y nobles ídea lvs.
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PROGRAMA

I

Sancho Marraco

Cumetlcs Ribó

Ncoon

Id. íd.

U MiIlet

SallcJ-¡o Marraco

Cnnrclouòe

íd.

Morera

,
,

lo filadora

El Comte Arnau J

El Comte Arnau Jll

Si tu vols (Dtélogo cie pastores del Quercy)

Oh heli avet {popular alemana)

Ara és nat ci Dlv! Infanto (copular frsncesn} .

La sardana de les monges

L' hereu Riera (popular catalana)

El Mariner ' )

11

Diada del, Morts

Jesús està escoltant (espiritual negra)

Maria tenia un Infant (popular ametlcana)

Au Moisés, vés tot sol (csplritual negra)

Caprtci sobre el cant popular" El pardal"

P. Donosña

William L Dawsoll

íd. íd.

Gaíl Kuhlk

Mmlól

So l ls t a s :

Srtas. Montserret Sa/ucutó y Lnum N¡hic:t. {aoprenos]:

Srcs. Emília VendreU y Cc1ycta710 Rellom (tenores)¡

Sr. J, López Espitraé (barftono).

Dirección: Maestro LU¡S M> MILLET

AUD1C¡ÓN CMXXVI

l
L

74

j



l
~!'iè, ORFEÓ
\~';!orf _CATALÀ

ca C ERT orarr DESlNl'ERESSADAMENI' Pm. L' ORFEO CATAlÀ I

A L' ESGLESlA DE SANI' PERE DEL MAS1'OJ I A BENEFICI

DELS SlJBNC)Rfl1Al.S DE LA hOSTRA VILA.

AQUEST COOCERT ENTRA EN US AC'IUACIQNS DEL VIè .

FESTIVAL.

U cocssro ORGANITZAJX)RA AGRAIEX AL Sr. RECTOR

DE U PARROQUIA 1 A L' ORFIXI CATAU U SF:VA VAUlJSISSI 

MA COL.lABORACIO I AL POBLIC ASSISTIm U SF:VA

GENEROSA APCRTACIO.

U =SSIO

El r~. a 26 de juny de 1985

, '1

11

.,
Ill l' . Nrre • Sin¡on ".JohlSO"\

' . ; .~..'

~ ~ .
._~~:t , f · I ~~ h l~ ' F'¡ ~ I.' la Est .

$:Y l f¡~ 1 .I" ",: ,, ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'"~':.,._. , . .
';~.; ( ~l q r..~ r' . t\ et ..rv l r: I'Ji~ m l : OU'OnIllt1C r cn t.es r e • •BACl I
:<"1':' ' .
+'}ê l l~ " 1 ;1 l ro ' :K';.: l il l s t'leo (l la la ~li Sil en f a ) . • •Ma l

o MB[Tf..110 Myste ri un • • • • • . •• • • • • • •• • . v íctor-ta

1..audaLe DcrniM . • . • • •• •. • . •••• •• . . "-~lcizart

Ubi Cari tas . • . • • • •• . • • • •• . • •. • . • • • ,ti.Jruf l é

I.luí l'l MI M11l e t:

toi:-6Úra
A: Pérez Hoya

",

ci ;' F. nj¡¡1I.ltll

La fil la del marxan t • • •• .• . . . •. • • • •

1::1 Ross inyol •• • • • •••• • • •• • • • • • • •• • •

Cançon s popu lars ca t a l anes

Son ecoecc vme ara

Bm ICKN~H

I.l u l s !Ulle t

Salvador Mas

A. l Mgrée

~,:b~.:'i.~!.'!.!..!,,!-.s§l.t..a l N!!'~
:Po....
f-:]

}.~f~l CMt. de l a senyera • • • • •• • • ••

:iJ" n IM '/ f'5 llèl r...n leó

~~',~l'; l · (" n l "'" 00 la ll'Io' ,r
.J::í'

"1 · ,',
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FITXA TÈCNICA



MAQUETA D'UNA PISCIFACTORIA

Núm. d'inventari: 958
Objecte: Maqueta d'un projecte d'una piscifactoria.
Descripció física: Planxa i tela rnetal-lica, llargada 75 cm,
amplada 25 cm. i alç ària 18 cm.
Forma d'ingrés: Donatiu de la família Millet "Indià" "Cona".

Descripció: Projectat i const ruït pel capità masnovi Pere
Anton Millet i Fàbregas, es desconeix la data de cons
trucció, però es creu que data dels anys 1850-1 875.

••

,.

Comentari: El capità Pere A. Millet ja havia construït un
model de "Bot de Pràctic" que es pot veure en la foto
grafia de la fitxa tècnica de La Roca de Xeix núm. 3.

Palemó Anglès i Sala
Director del Museu Municipal

de Nàutica del Masnou
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AJUNTAMENT DEL MASNOU 175 anys de Govern MuniCipa l

MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU

Amb la col -laboraci ó:

[Ml CAIXA
lJï!Q LAIETANA

".


