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The latest release from the label Marston Records ‘Nineteenth-Century French Baritones: Volume 1’ 
contains some of the most early and rare recordings of French baritones. The careers of the four baritones 
were set in the Belle Époque and their chant lié et soutenu style was deeply rooted in the 19th century. 
Léon Melchissédec and Jean Lassalle possessed a balanced tone, mastery of the voice, focus of sound 
and more limited color palette typical for the time than Max Bouvet and Maurice Renaud who had their 
basis in the café concert.  
 
CD1 opens with 18 recordings made by Léon Melchissédec (1843-1925) between 1899 and 1908. He 
sang in Paris at the Opéra-Comique, the Théâtre Lyrique and the Opéra and was the oldest French baritone 
to make commercial recordings. Interesting are the aria of the drum major from ‘Le Caïd’ without 
accompaniment (!), two recordings of the Marseillaise and two recordings with singing lessons (!!) on “Sois 
immobile” from ‘Guillaume Tell’. These recordings alone are worth the album. 
 
Jean Lassalle (1847-1909) was the leading baritone of the Opéra in those years and sang at Covent 
Garden and the Metropolitan Opera. He was 55 years old when he made his first recordings, and this box 
contains 28 fragments that he sang up to 1905. Interesting are the 1902 recordings of the arias from operas 
whose world premieres he sang: Saint-Saëns’ ‘Ascanio’ and Massenet’s ‘Le Roi de Lahore’. Lassalle 
always had problems with his pitch and many - including the aforementioned - takes were transposed 
downwards. But beautiful pianissimi and phrasing lead him to sensitive and melancholic interpretations. 
 
Max Bouvet (1854-1943) started his career in the café concert and operetta, made his debut with the 
Opéra-Comique in 1884 and stayed with this company until 1900. On this edition he can be heard in 13 
recordings, which he made between 1903 and 1907, when he – unlike Melchissédec and Lassalle – was 
still active on the operatic stage. Bouvet was not so much a temperamental singer and his tone was not 
always pure, but the unsophisticated phrasing, open sound and solid pitch are striking. 
 
Maurice Renaud (1861-1933) also started his career in the café concert and had a great international 
career over 37 years. Marston had already released his complete recordings for the Gramophone Company 
and this new edition features his Pathé recordings from 1902 (the essay in the CD booklet mentions 1903) 



and 1906. With his café-concert and music-hall background, he had a limitless variety of colors, but the 
lowness and purity are not always solid. Interesting are recordings from ‘Sigurd’, the opera in which he sang 
during the Brussels world premiere of 1884. 
 
As an addendum two recordings are attributed to the French baritone in excelsis Jean-Baptiste Faure 
(1830-1914), but of which the fragment from ‘La Favorite’ is probably not his. The CD booklet contains an 
excellent essay by Luc Bourrousse on the career and recordings of the five singers, beautiful photographs 
and an informative essay by Ward Marston on the transfers. These transfers of the wax cylinders and 
records are – as always with Marston – phenomenal and many appear here for the first time on CD. 
 
This album is an important release because of not only the curiosity of the recordings, but also its 
significance for understanding the French singing style of the 19th century. The second part in the series 
will be devoted to Lucien Fugère (1848-1936) and Gabriel Soulacroix (1854-1905). 
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De nieuwste uitgave van het label Marston Records ‘Nineteenth-Century French Baritones; Volume 1’ 
bevat enkele van de meest vroege en zeldzame opnamen van Franse baritons. De carrières van de vier 
baritons speelden zich af in de Belle Époque en hun chant lié et soutenu stijl was diep geworteld in het 
19e eeuw. Léon Melchissédec en Jean Lassalle bezaten een voor die tijd typerende gebalanceerde toon, 
beheersing van de stem, focus van klank en beperkter kleurpalet dan Max Bouvet en Maurice Renaud die 
hun basis in het café-concert hadden. 
 
CD1 opent met 18 opnamen die Léon Melchissédec (1843-1925) tussen 1899 en 1908 maakte. Hij zong 
in Parijs bij de Opéra-Comique, het Théâtre Lyrique en de Opéra en was de oudste, Franse bariton, die 
commerciële opnamen maakte. Interessant zijn de aria van de tamboermajoor uit ‘Le Caïd’ zonder 
begeleiding (!), twee opnamen van de Marseillaise en twee opnamen met zanglessen (!!) over “Sois 
immobile” uit ‘Guillaume Tell’. Alleen deze opnamen zijn het album al waard. 
 
Jean Lassalle (1847-1909) was in die jaren de belangrijke bariton van de Opéra en zong in Covent Garden 
en de Metropolitan Opera. Hij was 55 jaar oud toen hij zijn eerste opnamen maakte en deze box bevat 28 
fragmenten die hij tot en met 1905 inzong. Interessant zijn de opnamen uit 1902 van de aria’s uit opera’s 
waarvan hij de wereldpremières zong: ‘Ascanio’ van Saint-Saëns en ‘Le Roi de Lahore’ van Massenet. 
Lassalle had altijd problemen met zijn hoogte en veel – ook de voorgenoemde – opnamen werden naar 
beneden getransponeerd. Maar prachtig zijn pianissimi en fraseringen, die hem tot gevoelige en 
melancholische interpretaties brengen. 
 
Max Bouvet (1854-1943) begon zijn loopbaan in het café-concert en operette, maakte in 1884 zijn debuut 
bij de Opéra-Comique en bleef bij dit gezelschap tot 1900. Op deze uitgave is hij te horen in 13 opnamen, 
die hij tussen 1903 en 1907 maakte, toen hij – in tegenstelling tot Melchissédec en Lassalle – nog actief 
was op het operatoneel. Bouvet was niet zo zeer een temperamentvol zanger en zijn toon niet altijd zuiver, 
maar de ongekunstelde fraseringen, open klank en solide hoogte zijn opvallend. 
 
Ook Maurice Renaud (1861-1933) begon zijn carrière in het café-concert en had een grote internationale 
carrière gedurende 37 jaren. Marston had al zijn complete opnamen voor de Gramophone Company 
uitgebracht en op deze nieuwe uitgave zijn zijn Pathé-opnamen van 1902 (het essay in het CD-boekje 
vermeldt 1903) en 1906 te horen. Met zijn café-concert en music-hall achtergrond had hij een grenzeloze 
variatie aan kleuren, maar de laagte en zuiverheid zijn niet altijd solide. Interessant zijn opnamen uit 
‘Sigurd’, de opera waarin hij tijdens de Brusselse wereldpremière van 1884 zong. 
 
Als addendum twee opnamen die toegeschreven worden aan de Franse bariton in excelsis Jean-Baptiste 
Faure (1830-1914), maar waarvan het fragment uit ‘La Favorite’ waarschijnlijk niet van hem is. Het CD-
boekje bevat een uitstekend essay van Luc Bourrousse over de carrière en opnamen van de vijf zangers, 
schitterende foto’s en een informatief essay van Ward Marston over de transfers. Deze transfers van de 



wascylinders en grammofoonplaten zijn – zoals altijd bij Marston – fenomenaal en vele verschijnen hier 
voor het eerst op CD. 
 
Dit album is een belangrijke uitgave vanwege niet alleen de curiositeit van de opnamen, maar ook de 
betekenis voor het inzicht in de Franse zangstijl van de 19e eeuw. Het tweede deel in de reeks zal gewijd 
zijn aan Lucien Fugère (1848-1936) en Gabriel Soulacroix (1854-1905). 
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