
Barcelona Sant Gervasi 

Carrer d’Elisa, 1 (1º) 

 

21 de juny de 1927 

 Distingit senyor, estic encarregada per la casa Delagrave, de París, 

d’escriure un llibre sobre el músic Deodat de Severac, llibre que ha de publicar 

en la col·lecció titulada: Les grands musiciens par les maîtres d’aujourd’hui, que 

va editant aquesta casa. 

 Estic actualment a la recerca dels documents que em permetran establir 

la part biogràfica d’aquest llibre. És per això que em prenc la llibertat d’escriure-

li avui. 

 No sé si vostè fou en relacions personals amb / en Deodat de Severac. Si 

l’afirmativa, li seré molt agraïda si vol fer-me el favor d’escriure’m totes les coses 

que poden semblar-li interessants mencionar, en quant als seus records 

personals sobre en Deodat; època en la qual va fer la seva coneixença; el país on 

el va conèixer; la manera com el conegué, etc.; siguin totes les coses que vostè 

pot saber d’ell, directament o per l’intermediari de testimonis dignes de fe; és a 

dir totes les anècdotes, totes les paraules possibles de recordar-se, etc. , d’en 

Deodat, que poden ilustrar la seva vida, la seva fisionomia, el seu caràcter, les 

seves accions, els seus gustos, els seus desigs o projectes, etc.  

 Tinc el deure de conèixer tot allò que sigui / possible del contacte d’en 

Deodat de Severac amb Catalunya i amb els catalans, perquè em proposo posar 

ben en evidència el seu amor per aquesta terra nostra, i l’influència que aquesta 

va tenir, i que hauria tingut molt més encara, en el seu desenrotllament artístic, 

si no hagués mort massa aviat. 



 Per a en Deaodat, estimat de tots els que el van conèixer, per a l’Art i per a 

catalunya, prego doncs a vostè voler tenir la bondat d’atendre a les meves 

preguntes i correspondre-hi amb tota intenció i documentació possibles.  

 Em sap greu tenir de demanar-li de contestar-me com més aviat millor. 

He de començar la composició d’aquest llibre / d’aquí pocs dies. Em cal doncs, 

primer, reunir tota la documentació necessària i classificar-la abans de posar-me 

a la redacció de l’obra. És per això que espero una prompte resposta. 

 L’asseguro del meu ben sincer agraïment i de la meva ben viva simpatia 

artística, 

Blanca Selva 

   


