
 



®b0S DE LA PREM^
OFICINES D'EXTRACTES DE PERIÒDICS

JAUME MARILL I FORNS
Rambla St. Josep, 15, pral. - BARCELONA - Telf. 15897

LA VANGUARDIA
Dala Q.Q.,Xr-líI3Z BARCELONA

ísíca y Teatros
OfiQUESTA PABLO CASALS

Bi gulmo soncierto de Otoño, a carjfo de. la
Casals, que tendrá efecto íioy,ía Palau de la Música Catala-

íifn'oE Interés. Lo dirigirá almaestio Enrique Casals con la colaboración de
IOS maestros compositores alme Pahissa v Eduar-do Toldrà y del pianista Alejandro Vilalta.

Véa&a e'l detalle del programa:
~ Obertura sobre un tema

popular catalán «El Camí»,, primera audición
por la Orquesta Pablo Casals, de «.Jaime Pabis-
sa», f]]ri,giclo por su autor.

Segunda parte. — Empúries», sardana libre or¬
questada «La Damnación del Conde Arnau de
Eduardo Toldrà, dirigida por su autor.

«¡Noches en ios jardines de España», da M. da
Falla, Al piano por Alejandro Vilalta. Direc¬
ción Enrique Casals,

Tercera parte. — «La tragedia de Salomé»,
primera audición por ia orquesta Pau Casals,de Florlar. Scbmitt.
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EL MATÍ
Daia BARCELONA

EL CINQUE CONCERT DE
TARDOR DE L'ORQUES-

TRA PAU CASALS
El cinquè concert de tardor, a càr¬

rec de i'ürquestra Pau Casals, que tin¬
drà lloc avui, a la nit, al Palau de la
iiíúsica Catalana, promet revestir el
més alt interès. El dirigirà el mestre

i Enric Casals, amb la coiiaboració dels
^ mestres compositors Jaume Pahissa i
i Eduard Toldrà, i del pianista Alexan¬
dre Vilalta.

Vegeu el detall del programa que
serà interpretat:

Primera part. — «Obertura sobre
un tema popular català «El Camí»
(primera audició per l'Orquestra Pau
Casals), de Jaume Pahissa, dirigida pel
seu autor.

Segona ptirt. — «Empúries», saip-
dana lliure orquestrada de «La damna¬
ció del Comte Arnau», d'Eduard Tol¬
drà, dirigida pel seu autor. «Noches
en los jardines de España», de M. de
Falla. Al piano, Alexandre Vilalta. Di¬
recció, Enric Casals.

Tercera part. — «La tragèdia de
Salomó (primera audició per l'Orques¬
tra Pau Casals), de Florian Schmitt.
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üusicales
I ORQUESTA PABLO CASALS

1l1 quinto concierto de otoño a car¬

go de la Orquesta Pablo Casals, que
tendrá lugar hoy por ia noclic en el

I "Palau de la Música Catalana", pro¬
mete revestir el más ailto interés. 17o
dirigirá el maestro Enrique Casals,
con la colaboración de blos maestros
uomjiositores Jaime Pahissa y Eduar¬
do Toldrà, y del pianista Alejandro
Vilalta.

t'eamos ei detallo del programa que
se interpretará;

Primera parte: Obertura sobre un
tema popular catailán "El Camí". Pri¬
mera audición por la orquesta Pablo
Casals, de .laime Pahissa, dirigida por
su autor.

Segunda parto; "Ainpurias", sarda,
na libre orquestada. "J,a danmnaoión
del conde Arnau", de Eduardo To·'ldrà,
dirigido por su autor.

".Voches en los jardines de Espa¬
ña", de M. de Falla. Al piano, Alejan¬
dro Vilalta. Oirecoión, Enrique Ca¬
sals.

Tercera parle: "La tragedia de Sa-
Jomé". (Primera audición por ia Or¬
questa Pablo Casals, de Florián
Schmil I).
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Musicales
ORQUESTRA PAU CASALS

Cuarto Concterto de Otoño
El cuarto concierto de esta serle lo

dirigió el maestro Lamote de Gri-
gjioñ.

En el programa, vanado e intere¬
sante, figuraban varias primeras au¬
diciones.

. Una de ellas era la "Sinfonía téc¬
nica". del compositor húngaro Eu-
gen Zador, desconocido de nuestro
público. Por el titulo, antes de ver el
l>rograma detallado, pudimos imagi¬
nar que se referia a la "técnica" es¬
pecial del arte de la composición;
pero según los títulos que llevan los
cuatro movimientos de esta sinfonía,
la palabra "técnica" se refiere a la
técnica de la construcción mecánica:
"el puente", "los hilos telegráficos",
"la turbina" y "la fábrica", son esos
.substituios, la originalidad de estos
temas para la invención musical es
ya en estos momentos un poco pasa-
¡da de moda, y resulta más bien de un
carácter inocente que de un gesto
atrevido. Como que el trabajo técni¬
co—en el sentido musical—sea de es¬
tilo antiguo o moderno, por sí solo no
impresiona, y como el valor intrínse¬
camente musical de esta sinfonía pa¬
rece muy exiguo y en algunos casos
de un carácter bastante banal—"la
tijrbina", por ejemplo, suena como
música de circo ecuestre, en los prin¬
cipales pasajes—la obra no produjo
gran efecto. De todos modos, al ter¬
minar, sonaron aplausos nutridos y
prolongados, dirigidos al maestro La-
mote, que bien los merece, no sólo
por la manera perfecta como hizo
interpretar la obra, sino por su inte¬
rés en renovar los programas y en
dar a conocer las novedades musica¬
les que, aimque como es natural no
todas serán, obras definitivas, siempre
tendrán para el oyente el incentivo
de la cosa desconocida.

Otra novedad del programa eran
los pequeños poemas para canto y or¬
questa de Ricardo Lamote: "Cuatro
estrofas de Kayyam", y dos poesías,
una escocesa y otra irlandesa. En es¬
ta música, de mi carácter liso y sua¬
ve, se percibe una sensibilidad fina y
delicadamente musical. Sin rio!encla.s
de ritmo ni de orquest0.ción, pero con
matizados sonidos y timbres, logra, el
joven compositor Ricardo Lamote
impresiones de buena calidad musical
y de intensidad espresiva. Fué llama¬
do al hemiciclo por los aplausos del
público. La notable cantatriz Cai-men
Gombau interpretó estas melodías
con mucha pureza de voz y de dic¬
ción.

También tomó parte en este con¬
cierto la excelente pianista Isabel
Martí-Colin, ejecutando la parte con¬
certante de piano en la obra de César
Franck. "'Variaciones sinfónicas".
Siempre que hemos tenido ocasión de
hablar de la joven artista Isabel Mar-
tí-Colin lo hemos hecho en términos
elogiosos. Hoy dhemos otra vez que
su arte es de la mejor calidad, que su
estilo es elevado, que su manera de
tocar está penetrada de la más pura
y honda emoción estética, y que, ade¬
más, su ejecución tiene toda lo per¬
fección técnica de Iconcertista. El pú¬
blico le aplaudió con entusiasmo ver¬
dadero.

El maestro Lamote dirigió todas es¬
tes obras con la naturalidad que con¬
fiere el dominio absoluto de la or¬

questa. Además de los citados, figu¬
raban en el programa las obras si-
guientes; Obertura de "Hansel und
Grete! . de Humperdinck: "El festín
de la arana", de A. Roussel: "El jar-
dm de Klmgsor". de "Parsifal", de

bellas transcripcio-
propio maestro

Lasóte, de dos danzas de Granados.
, maest.ro Lamote fué ovaciona-

coiicierto. La Or-

rnm órdene.s. eje¬cuto todas las obras admirablemente.
J. PAHISSA

El quinto concierto de otoño a

tinS- Orquestra Pau Casals.
1 ^ noche en el Palaude la Musica Catalana.

coíf el maestro Enrique Ca¬pis con la colaboración de los maes-
t'?® .Jaime Pahissa v
fanm-o Vi^hí''- Ale-
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Ultra un programa copiosíssim i de
qualitat, hem d'agrair al mestre Ca¬
sals l'haver-nos donat a conèixer una
interessant novetat arah l'estrepa de
la suite "El. rapte de les^ sabines",
del jove compositor Manuel Blanca-
íort, un dels millors. representants de
la moderna escola catalana.

Segons deia el programa, la parti¬
tura de "El rapte de les sabines"
havia estat concebuda sota la idea
d'un ballet, original de Francesc Tra-
bal, una fantasia .humorística^ en la
qual la llegenda romana no hi era

I m.és que com a punt de partida.
Davant, però, les dificultats mate¬

rials que probablement haurien sor¬
git per a poder muntar el ballet, el
compositor decidí de reformar la par¬
titura començada per a convertir-la
en una suite simfònica. Es, doncs,
sota aquesta forma que ha estat es¬
trenada suara.

Des de "Mati de festa a Pui.ggra-
ciós" — estrenat ja fa temps al Li¬
ceu pel mestre Lamote de Gri.gnon i
e.xecutat més tard pel mestre Casals
— que no havíem tornat a escoltar
cap més obra simfònica de l'autor del
"Parc d'atraccions" i de tantes al¬
tres obres exquisides per a piano.
Hem de dir que la reaparició de
Blancafort com a compositor d'alta
volada ens ha causat la millor im-

. pressió.
En la composició de "El rapte"

el seu autor evidencia un extraordi¬
nari avenç en l'art de la composició
i especialment en ' el de l'orquestra¬
ció. La seva orquestra sona fluida i
àgil; hi ha el que en podríem dir. la
gràcia del color i un exquisit bon
gust en el joc dels valors sonors i en
la tria dels timbres.

La música del "Rapte" no és trans¬
cendent, — ni al caràcter grotesc del
ballet no li escauria ■ aquesta qualitat,
— però en canvi és extraordinària¬
ment dinàmica, d'una gran riquesa
ritrnica i contrapuntística, amb sub¬
tils harmonies que ens fan pensar,
de "vegades, en Ravel, en un Ravel,
però, mediterrani, una mica plaga i
una altra mica sentimental; en un
Ravel menys cerebral, menys refina-
dament decadent, però més sà, més
esportiu i amb una música que fa olor
de muntanya catalana i canta i drin¬
ga castament.

Ens agrada especialment la prime¬
ra escena del ballet, jocs i danses de
les sabines vora la font, deliciós ron¬

do de ritmes elegants i encertats focs
imitatius en els quals intervenen la
celesta i la percussió, tractades amb
encért. L'apàrició' deb drac interrom.p
aquesta pastoral. Es el moment, mu¬
sicalment, més humorístic; l'al·lusió al
tema de l'andante de la Cinquena Sim¬
fonia de Beethoven és una facècia,
podríem dir-ne, intel·lectual: En Blat:-
cafort necessita per al seu drac un
tema "que faci respecte". Ningú no
li negarà, ens sembla, que el tema
triat no sigui seriós...

iMolt graciós el fugat que segueix,
descrivint la inquietud de les sabines;
el tema és festiu, d'una inquietud gr.;-
tesca i una mica casolana, com de
noies fent dissabte, i el,seu ritme viu
i àgil té un gran sentit plàstic. El
-desenvolupament d'aquest fugat és in:-
portant malgrat, però, les seves di-
m.ensio'hs, i la manca d'acció escè¬
nica l'interès de l'oient no decau tm

moment.
òíoit encertada també la intervenció

del metall en els cants de guerra i
cl' contrast que segueix quan tot va
poc a poc apaivagant-se i finalment
queda l'esceni sola en una bella ' zc-
da" musical plena de poesia.

L'obra de Blancafort fou molt ben
cllrigid.a pel mestre Casals i ben exe¬
cutada per i'o-.questra i seguida i es¬
coltada amb molt d'interè.s. AI final,
el' públic redoma diverses vegades la
presència de Vautor, al qual tnb i n
una afectuosa o\-ac;ó, així com. també
al mestre Casals i als seus inc^.'-
pfets.

En el mate.x Concert el mestre Ca¬
sals ens oferi una molt acurada i de¬
tallada versi:') de la Slmfoiiia Esco¬
cesa de Mendelssohn. Es.pecialm.mt
ef primer i el segon temps foren exe¬
cutats amb ur.a precisió, una clar-:-
dat i una justesa de moviment im¬
pressionants.

Molt bona també l'execució, espe¬

cialment per part dels solistes se¬

nyors Enric Casals, Cratacós, Roca i
Roma, del Concerto de . Brandenburg
número 4, de J. S. Bach. I encara bi
havia dos altres plats forts en aquest
plfograma: el poema "La Per!" de
Dukas, i 1'" Entrada dels déus al Wa-
lalla" — final de "L'or del Rhin" —

di Wa,gner.
L'orquestra executà magníficament

ambdues obres dirigides, ja no cal
d!r-ho, amb gran encert, pel mestre
uasals i grans aplaúdimentls coro-
.liaren l'excel-Ient tasca de mestre i
intèrprets.

I ara, abans d'acabar, no ens po¬
dem estar de fer una observació, i
éíque els programes de concerts són,
eti' general, excessivarment copioslos,
no ja precisament els de l'Orquestra
Casals, sinó, en general, tots. Es una
observació que molta gent l'ha feta
i i se'n plany, car, ultra la impossibi¬
litat gairebé física de sostenir l'a¬
tenció i la tensió intel·lectuals que su¬
posa empassar-se en una sola sessió
— com per exemple ia que acabem de
ressenyar — una enorme simfonia, un

"concerto" gens curt, dos poemes
simfònics — qualsevol dels dos-om¬
ple sobrerament una part de concert
— i una escena de Wagner, h! ha els
entreactes que forçosament no poden
ésser breus, car mestres i professors
bé han de reposar. Aixi les sessions
musicals s'allarguen desmesuradament;
i: en surt.gairebé quan ja clareja, amb
la consegüent pertorbació en la vida
quotidiana i la mala cara que es fa
l'endemà 'al matí. .

Potser els públics, del nord d'Eu-
ròpa tenen una resistència receptiva
.íU-perior a la nostra. Malgrat això,
hem de dir que els programes, a l'es¬
tranger, tant si són d'orquestra com
si es tracta de solistes, sempre ens
han semblat sensi'Dlement més curts.
-Això permet l'auditor d'anar ais con¬
certs sense haver de sacrificar hores
de necessari repòs, de seguir fins ai
final tot un programa amb el ma¬
teix interès que al començament i
sortir del concert, no conge.sfionat de
música com a casa nostra, sinó amb
el cor content i amb ganes de tor¬
nar-hi, que, a fi de comptes, és el
Soig que l'aficionat desitja i agraeix
mes, I el que eis músics més interès
hem de tenir a donar-li. car — com

diria En Pujols — content ell content
tothom i qui paga mana i més val que
es quedi amb ganes que no pas indi¬
gestat. Vet-bo-aquí.

J. GIBERT-CAMINS



JAUME MARILL I FORNS
Rambla St. Josep, 15, pral. - BARCELONA - Telf. 15897

DIARIO DEM BARCELONA
OE AVISOa NOXKlAa

Data 27 Otl. '932 BARCELONA

DE MUSICÀ
"OBQTllilSTEA. PAU CAS.ULS"

3E1 quinto concierto de Otoño a oaogo
de la "Orquestra Pau Casals" que t^-
drá efecto lio-y por la noche en fl

i lau de la Música Catalana lo diriglra ei! maestro Enrique Casals con la colabora¬
ción de los maestros compositores Jaime
Pahissa y Eduardo Toldrà y del pianis¬
ta Alejandro Villalta,
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CONCERTS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Orquestra Pau Casals

^ Quart concert de tardor
Per aquest concert, que tingué lloc

là tarda del proppassat diumenge, el
mestre Pau Casals posà la seva no¬
table orquestra a la disposició del
mestre Lamote de Grignon, el qual
oferí a l'escollit auditori del Palau
d'e la Música Catalana un programa
ple dé novetat i d'interès.

No parlarem del Preludi de «Han¬
sel und Gretel», d'Hiunperdinck; dels
fragments simfònics del ballet «Ki
festi de l'aranya», d'.à. Roussel; de
l'escena d'«El Jardi de Klingsor», del
«Parcival», de Wagner; ni de les dues
d'anses espanyoles, «Oriental» i «Ron¬
dalla ai-agonesa», del malaguanyat
Enric Granados, orquestrades pel
mestre Lamote, tota vegada que
aquestes obres, Inoloses en el progra¬
ma del concert de l'Associació Obre
ra de Concerts, celebrat el matí del
mateix diumenge, lian estat ja co¬
mentades en la secció corresponent
d'aquestes mateixes pàgines. Direm,
només, que la seva interpretació
fou en extrem acurada i res
no deixa a desitjar. L'obra de Raus-
sel, sobretot, obtingué una execució
molt justa i digne de les majors
Uoances.

Ultra les obres que acabem d-es-
mentar, figuraven també en el pro¬
grama d'aquest concert los magnífi¬
ques «Variacions Simfòniques», per
a piano i orcjuestra, de César Frrnk;
la «Simfonia tècnica», de Zador, i
unes «Estances» i «Dos petits poe¬
mes», per a soprano i orquestra, ori¬
ginals del jove compositor Ricard
Lamote de Grignon.

Les «Variacions Simfòniques», de
Cé.sar Frank, per a piano i orques¬
tra, són, sens dubte, una de les més
importants produccions d'aquest gran
mestre de la moderna escola fran¬
cesa. Totes les característiques de
Frank apareixen en aquesta obra:
intensitat i interès melòdic, distinció
i novetat en l'iiarmonia cromàtica,
i una forta coherència de forma per
dessota una aparent llibertat. En al¬
guns passatges de gran sonoritat es
revela ia influència de l'orgue en
l'estil d'aquest mestre i les seves mo¬
dulacions abundoses i sempre capU-
vadores, com així mateix la co'or
orquestral mostren clarament el seu
geni musical. De los tres parts en
què pot ésser considerada l'obra, la
darrera, que segueix les línies de ia
form.a sonata, sovint en modo ma¬
jor és extraordiíi.àriament viva i bri¬
llant.

L'obra de Franck obtingué una in¬
terpretació molt comprensív.-i, ben
treballada 1 justa, i es distinpi nota¬
blement 611 ella la pianista Isabel
Martí-Colin, qui executà la d'fitil
part de piano, potser no amb tota la
força que requeria, però si amb una
ben lloable pulcritud. Fou, pel seu
treball, extraordínàriarrient aplau¬
dida.

La «Simfonia tècnica», d'Eugeni
Zador, joveníssim compositor lion-
garès, és mia obra eminentment des¬
criptiva, producte autèntic dels cor¬
rents que imperen actualment ea el
rnóri musical d'avanguarda. El «pont
metàl·lic», ets «fils telegràfics», ia
«turbina» i la «fàbrica» són els Inct-
tants que motiven aquesta «música»,
diguem-lio així, trepidant, turbulent,
agressiva i orfe de tot sentiment in¬
terior 1 de tota emoció veritable sin-
-erament expressada. En. músicaíJcort
en literatura, modernament, és moda
de prescindir 1 àdhuc de condemnar
allò que podríem dir-ne la «bellesa
dels sentiments» i r«elegància de
l'expressió» i que constituïa l'essèn¬
cia fonamental dels Corelli, dels
Bach. dels Schubert, dels Mozart, en¬
tre molts d'altres, fins arribar ais
Wagner i als César Franck. Es potser
arribada l'hora de preguntar-nos tots
plegats: «on anem i què volem?»
Pretenem descobrir un mes enllà i
ens tanquem en un sistema de limi¬
tacions que esgarrifa. Aquest evident
—per què no dir-ho?—immoralisme
artístic pretén descaradament impo¬
sar-se per a escombrar d'una vega¬
da totes les velles convencions, i co¬
mencem ja a adonar-nos que tot això
ha esdevingut també una convenció
pitjor, que ens asseca, que ens fa
indiferents i que ens priva de veure
allò que és veritable i allò que es
eternament bell. Reconec que aquesta
música, sense contenció i sense reco¬
lliment, sense volada espiritual, és
ben representativa dè la nostra èpo¬
ca, però la gent del futur, suposant
que la humanitat retrobi el seu ca¬
mí de lleialtat, de santedat, de sa¬
crifici i de íe, ¿què diran i qutn
concepte formaran de la nostra bul-
dcri del nostre eixarreiment espiri¬
tual, del nostre afany d'arrivisme a
ultrança, de la nostra desorientació
inconcebible?...

Tornant a la «Simfonia tècnica», el
nom de la qual no sabem pas què
vol significar, ens semblà una cosa
curiosa per a escoltar-la una vega¬
da... i prou! Les descripcions sim¬
fòniques del «pont», dels «fils tele¬
gràfics», de la «turbina» 1 de la «fà¬
brica» són tanmateix ben relatives,
i si el programa no ens il·lustrés
sobre aquest iparticular, jo no sé si
hauríem pogut envanir-nos de conèi¬
xer i apreciar les realitzacions de
l'autor d'aquesta «simfonia». El terç
temp.s, c sia el de la «turbina», ens
semblà el més reeixit de tots. No pot

negar-se a Eugeni Zador una traça ]
i una gran despreocupació en el ma¬
neig de l'orquestra. Si aquest home
hàbil a combinar instruments i pro¬
duir sonoritats, fos una mica «mú¬
sic», certament podria fer quelcom
que valgués la pena. L'obra és ple¬
na de dificultats de tota mena, amb
la seva multiplicitat de ritmes i amb
lesj seves excentricitats instrumentals
sovint complicades; però, no obstant
i això, el mestre Lamote de Grig¬
non 1 l'Orquestra Pau Casals ens en
donaren una versl-ó admirable i me¬
ravellosament reeixida. Es, sens dub-
te,j|per aquesta interpretació, no gens
fàcil d'assolir, que l'auditori insistí
•ri els seus aplaudiments al final
ij l'o

en

dd l'obra. Realment, tant el mestre
ccL· l'Orquestra, realitzaren, al meu
e/tendre. una tasca verament heroi¬
ca. Cai agrair, sia com sia, ai mes¬
tre Lamote el fet d'haver-nos fet co¬
nèixer aquesta obra, ia que aixf
l'hem poguda judicar i. en ccnse-
qfiència, situar-nos.

Les dues obre.s de Ricard Lamote
ji, pertanyen a un gènere més espi-
r tual i es revela en elles tot el tem-

j irament i tota la finor d'un miisic
s utèntic.

Les «Quatre estance.s de Kayynm»,
1 igades entre elles per una unitat de
fórmula musical que és com l'am-
Ment dins el qual la veu del poeta
^ersa expressa els seus deliris sen¬
suals 1 les seves queixes al Creador,
Són bellament expressives i són 1n-
tensarrient sentides. Les modalitats
antigues en les quals es mou la me¬
lodia, que no deixa per això d'ésser
ben moderna, la fan singularment
suggestiva i l'orquestra és sempre
bellament sonora, acuradament tre¬
ballada i sempre ben sentida. Fns
plagueren, sobretot, la segona i ter¬
cera estances, per llur intensitat i
per llur concisió emotives, i encara
que no hi ba en tota l'obra una llar¬
ga alenada, bi ha, en canvi, una pro¬
funda i persistent poesia que la fa
ben agradable 1 captiva dora.

Els «Dos petits poemes», sobre unes
bellíssimes traduccicns del nostre
pulcre poeta Marian Manenf, són
verament exnnisits, i particularment
ei primer, d'una emoció molt sin¬
cera i molt pregona. Són dos petits
joiells eixits de les mans d'un deli¬
cat artífex. L'orquestra sona sempre
delidosament 1 és en tot moment in¬
teressant de color 1 ben sentida, f.a
melodia no pren mai una velada
fra.nca, però no cau tampoc en la
més remota vanalitat. Tant aquests
«poemes» com les «estances», són l'o¬
bra. d'nn artista veritable i cons¬
cient. La notable snnrano Carme
Gombau interpretà aquestes cbres
d'nna manera. delica.da 1 finament
correcta, ben di.gna dels majors elo¬
gis. Les dues obres del mestre Ricard
Lamote foren molt aplaudides, 1
llur autor extraordinàriament feste-

■ jat i felicitat.
i De la tasca del mestre Joan Lamo-
fte de Grignon davant l'Orquestra
Pau Casals és cbvi de parlar-ne. Con¬
duí totes les cbres amb una serietat
1 amb un domini perfecta del sea
«métier», i ens oferí unes interpre¬
tacions de primer ordre, tant per la
seva justesa de moviments i de ma¬
tisos, com per la seva plena musi¬
calitat i clara comprensió de les
obres.

L'auditori, molt nombrós 1 selecta
com sempre, fent justícia als merel-
xements de] mestre Lamote, li pro¬
digà repetidament els seus entusias¬
tes 1 unànimes aplaudiments.—J. LI.
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Oiquestra Pau CasaJs
Dimecres a la nit, celeíbrà el tercer

Concert de Tardor l'Orquestra Pau Ca¬
lf, is, amb una nom'brosa i selecta concur-
jrència.

La primera part del programa, estava
dedicada a la "Srmíonia número 3 en
la menar" (escocesa), de Mendelssohn.
Obra de bella factura i inspiradíssims te¬
mes, com r"Allegro un poco agitato ' del
primer temps, d'una melodia plena d'en¬
cís.

El segon temps. ' Vivace non troppo"
inspirat en un tema del folklore esco¬
cès, és un Scherío que esdevé força bo-
iiic.

El temps tercer, que l'ocupà r"Ada-
gio", desenrotllà l'autor un cant entonat
pels violins primers, el qual és d'una
bellesa extraordinària. Un tema amb ca¬
ràcter de marxa fúnebre, dóna un efecte
corprenent, per acabar aquest temps.

L'"Allegro vivacíssimo" del temps fi¬
nal, donà lloc a presentar diferents te-
mes, que per la seva construcció, fa pos¬
sible un final d'una sonoritat ben escaient
que captivà l'atenció de l'auditori. La
cura posada en l'execució de l'obra és
motiu per a fer-ne especiti menció.

La segona part la integrava' el "Concert
üe Brandenburg número 4 en sol", de
Bach. Aquesta obra escrità*. per a violí
concertant, dues flautes i instruments
■.''arc fou executada amb destacada pul¬
critud, salvant els passatges de dificultats,
I donant el matís precís que l'obra reque¬
ria per l'orquestra, i en particular el raes-
t:e Casals, i els concertistes E. Casals,
violinista; E. Gratacòs i J. Poca, flautis-

:S.

L'estrena del primer número del ballet

"El Rapte de les Sabines", de Blancafort,
obtingué un bon acolliment i quedà pale¬
sat en acabar-se l'execució de l'obra, fent
sortir 1 autor a. recollir els entusiastes

S'plaudiments que li adreçava el distin¬
git públic.

El mestre Blancafort, jove compositor
català, mou amb tal destresa els instru¬
ments, que li dóna un resultat d'una
sonoritat esplendorosa. Però si existís un

traçat que l'unifiqués més, alhora hauria
acabat d'arrodonir l'èxit.

Seguidament fou tocat "La Peri", poe¬
ma dansat, de Dukas. Malgrat el valor
d'aquest poema que enclou un estil ben
original i magnífica sonoritat, el públic
r. 0 l'aplaudí suficientment com l'obra es
mereixia.

Clogué el concert l'"Entrada del déus
rhWalalla", del final de "L'Or del Rin",
c.^ Wagner, pàgina que per molt que si-

Íii inclosa en programes, no decau elés mínim, ans al contrari, les obres de
^Vagner conservaran la frescor i força su-
íficients per fer-se aplaudir calorosament.

No cal dir que els aplaudiments adre-
Ifats per la nombrosa concurrència al mes¬
tre Pau Casals i als professors de l'Or-
[uestra foren com a premi a la seva me-

Titíssima tasca. Es pogueren apuntar un ai¬
re èxit dels molts que ja tenen assolits.

L. MACIA.


