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ORQUESTA PAU CASALS
En el Palacio de la Música Catalana

tuvo efecto, el domingo por la tarde,
el segundo concierto de la tanda de
invierno,
El programa estaba integrado poí

la "Suite en si menor" (para flauta,
instrumentos de arco y clavicembalo),
de Bach; la Sinfonía en do mayor", de
Mozart; "Souvenirs", D'Indi, y "Rap¬
sodia rumana", de Ennesco. Obras to¬
das ellas (aparte del poema sinfóni¬
co "Souvenirs"), harto conocidas.
La composición de V. D'Indi, única

de que no.s ocuparemos por ser nueva
para nosotros, es una obra de carác¬
ter romántico y apasionado (basada
en el "Tema de la amada", del "Poéme
des montagnes", del propio autor), y

I construida en forma de sonata com¬
puesta de dos temas y un puente o pa

I saje de transición, adoptando la es-
I tructura de "gran lied en cinco pe-
I ríodos", todos ellos de gran inspira-
I ciñó saturada de mística melaucolna.

El! público, que llenaba el "Palau",
aplaudió ésta y las anteriormente cita
das nbras, obligando al maestro Ca¬
das a salir repetidas veces al estra¬
do ipava corresponder a las muestras
de admiración que a él y a sus subor
dinados se tributaban.

Boprás-Torres.
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Da€a Palacio de la Música Cata¬
lana

ORQUESTA CASALS
En plena actividad nuevamente la Or.

questa de Pablo Casals, im público nu¬
merosísimo acudió al segundo concierto
de esta temporada, el domingo por la
tarde.
La "Suite" en si menor, de J. S.

Bach, para flauta, instrumentos de ar¬
co y clavicémbalo, fué ejecutada raag-
nificamente, destacándose por .su pul¬
critud la labor del maekro de flauta
Sr. Gratacòs, que en toda la obra realizó
verdaderos primores, que acreditaron su
sólido prestigio. Así rnisino resultó dig¬
na de encomio la actuación del maes¬

tro seíior Gibert Camins, cuya parte de
clavicémbalo avaloró la contundencia
rítmica, a la par que la sonoridad conse¬
guida resultó nítida y clara.
La "Sinfonía" en do mayor) de Mo¬

zart, integraba la segunda parte. Aun¬
que no de las que más se destacan, es
ella, sin embargo, espiritual y fosfores¬
cente, como propia del iiúnien que la
creó. De los tres tiempos de que cons¬
ta — "Allegro vivace", "Andante de
Molto" y "Finale. Allegro vivace" —
el segundo es en el que más luminosidad
resplandece.
Aunque constaba en primera áudi-

ción, si no mienten nuestros recuerdos,
hace unos años bajo la batuta de su au¬
tor en unos conciertos en el Liceo, oí¬
mos el poema sinfónico "Souvenirs",
de V. D'Indy, que encabezaba la tercera
parte.
Música evocativa, de recuerdos dc<-

lorosos y de remembranza de la com¬
pañera que fué de su vida, este autor
francés, la impregnó de sentimiento, con
efectos instrumentales de dulces y tétricas
armonias, respectivamente reveladores
de su conturbado ánimo.
"Rondes de primtems", de Debussy,

en las que como en todas sus obras se
destacan saturadoras sonoridades, eje¬
cutó luego la Orquesta Casals, finali¬
zando el concierto la "Rapsodia" ruma¬
na núm. I, de Enesco. Esta página, de
instrumentación reluciente y efectista
igualn-.cnte que las otras anteriores, ba¬
jo la batuta de Pablo Casals, hallaron
una interpretación de esmero y adecuada.
Aplausos fervorosos coronaron la la¬

bor del maestro Casals y de los profe¬
sores de su orquesta, después de la eje¬
cución de cada obra, aplausos que se
intensificaron al final de cada parte y,

especiahnente al terminar el progrania.
• J. N. P.

RCELONA
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LAVANGUARDIA

Lo íatigoso de una doble actuación en el
mismo día no arredró el domingo a la or¬
questa Pablo Casals, que tocó por la mañana
para los afiliados, a la Asociación Obrera de
Conciertos, y por la tarde, dló la segunda de
sus audiciones públicas, de esta temporada.
Del concierto matutino no hay otra cosa que

decir sino que Pablo Casals y los profesores
de su orquesta alcanzaron un nuevo y clamo¬
roso éxito. El programa, en efecto, completa¬
mente consagrado a los músicos catalanes—
Samper, Vives, Ricardo Lamote de Grignon,
Toldrà,

_ Morera, Carreta y Zamacois—era re-
prodjicción exacta del ejecutado el martes an
terior, y de él hubimos ya de ocuparnos con de
talle.
Por la tarde, después de la oSuite en sí i

menor», para flauta, instrumentos de arco y
clavicémbalo, del gran luán Sebastián, obra
de delicada factura, en la que destacó la labor
del flautista Esteban Gratacòs, instrumentista i
realmente notable, y la de Gibert- Camins, que ;
sostuvo,con soltura y estilo la parte de clavi¬
cémbalo, y tras la «Sinfonía en do' mayor», de
Mozart, cuyo torrente de inspiración fué mag-
nffica.mente encauzado por Casals, la orquesta
ofreció la primera audición del poema sinfó¬
nico de Vincent DTndy, «Souvenir».
Son dolorosos—la muerte de la esposa ama¬

da—los recuerdos que en este poema evoca el
músico de Fervaal, cuya potencia creadora
acaba todavía de manifestarse pujante con
un «Sexteto» y un «Trio en sol».
«Souvenirs», partitura que^ data de 1906, es

obra llena de emoción y que conmueve al
auditorio. El arte amplio y sereno de DTndy
aparece radiante, sobre todo en el final, y la
admiración se le rinde sin condiciones.
Las coloridas «Roudes de printemps», de De¬

bussy, y la «Rapsodia rumana núm. 1», de
Enesco, completaron el concierto, dado, como
el anterior, en el Palacio de la Mrisica Cata¬
lana, repleto de público, y dirigido por Pablo '
Casals con finura interpretativa, exquisito cui¬
dado de los matices y decisiva autoridad sobre
su equilibrada orquesta.

oficines d'extractes de periòdics

BARCELONA

LOS CONCIERTOS
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Orquestra Pau Casals
Festival de música catalana

EI primer concert de la s è-
ric XVTII donat per l'Orquestra
l'ati Casals dimarts pa'sat ha cstát-
d'un interès excepcional La bella

I i·iensada d'En Casals de posar el seu

¿;ran talent al servei dels nostres

compositors i consagrar a llurs obres
cl programa d'aquest concert, l'a¬
mor i l'interès amb què el mestre
l'ha preparat a fi de traduir Ics obres
:.nib cl máximum de perfecció i de
fidelitat al pensament de llurs autors,
mereixen tot I'agra'iment, no sola¬
ment per part dels autors afavorits,
sinó també de tots els qui s'interes.
sen pel progrés del nostre art sim-'
iònic modern.

Aquest festival de música catalana
fou un pur encís d'execució i d'in.
terpretació; l'orquestra i el seu il-
lustre director h! posaren tota l'àni.
ma. Des dels primers compassos
l'ambient de la sala prengulé un
caràcter de distinció, un aire de cosa

seriosa, transcendental i brillant.
L'interès de l'auditori es mantingué
sempre viu i comprensiu," com si
aquella música fos, no el comença¬
ment, quasi, d'un art jove per a
nosaltres, .sinó la continuació natural
d'una tradició musical arrelada on el
més profund de la nostra terra i de
la nostra cultura.
Obria el programa l'esplèndida

"suite" "Cançons i danses de la
illa de Mallorca", del compositor
'mallorquí Baltasar Samper.

D'aquesta obra, LA PUBLICI¬
TAT, a precs de l'autor, no en parlà
llavors de la primera audició, que
tingué lloc l'any passat al Liceu,
sota la direcció del mestre Lamote
de Grignon. Però ara no volem
obeir més la modèstia d'En Samper
i volem ajuntar ,1a nostra veu a la
lloança unànime que tant el públic
com la premsa han fet a la bella
obra del nostre amic.
La "suite" de Samper és realment

una de les millors i més definitives
composicions que el nostre, art sim¬
fònic modern ha produït, i la revela¬
ció d'un simfonista de primer ordre
amb totes les qualitats tècniques i
sensibles per a o'cupar dignament un
lloc dintre el món musical interna¬
cional. En ,','obra de Samper, la for¬
ma, el contingut harmònic, l'orçues-
Iració, tot és magistralment realit.
zat, i l'obra, malgrat ésser franca¬
ment romàntica, guarda un segell
personal, expressió d'una madura i
forta personalitat artística.
EI primer moviment, "Rapsòdia",

és un magnífic pòrtic, un himne a

la illa daurada, lluminós, ample i
serè. L'orquestra glossa les melo.
dies populars mallorquines "L'ofer¬
ta" i "Ses corregudes", xirimies, fla¬
biols i tamborins vibren dins la llum
resplendent. En aquesta raps;òdia
sembla que la música sigui feta de
llum; oint-la hom li plau tancar els
ulls com enlluernat per tanta dè cla¬
ror sonora. Tot canta; cada instru¬
ment projecta corrues de claror,
circols màgics policroms, amples,
elegants i ardents, i d'entre aquella
jjolifonia sembla sorgir.ne Mallorca
mateixa, com una flama sonora sus¬

pesa entre la blavor de la mar i la
blavor del cel.
En el segon temps l'autor ens

situa amb ell a la vora de la mar.

Els tabals suaument marquen els
seus passos vers el lloc predilecte,
els clarinets evoquen la calma majes-
.tuosa de la mar, mentre el piano i

El tercer temps, "Festes", en for¬
ma de scherzo - rondó, és el més ob¬
jectiu. Després de la meditació an¬

terior, l'artista sent el desig de sor¬
tir d'ell mateix i de barrejar-se amb
les festes del seu poble. Tocades de
xeremies, flabiols i tamborins, can.

çons de ximbomba; tota la vida i la
color local traduïdes per un esperit
selecte, amb un gust sempre segur
i sense el més lleu lloc com ni vul¬

garitat. Un episodi central ens fa orir
la "cançó de collir olives", formosa
tonada popular, molt original de
ntme; després a^tra vegada esclaten
les danses i salten els dansaires
ubriacs de sol i de ritme, fins a la
represa apoteòsica del cant genera¬
dor del primer temps, amb el qual
acaba brillantment aquesta bellíssi-
ina obra.
Malgrat que la "suite" de Samper

ocupava el lloc menys afavorit del
programa, el públic li féu, com en
el dia de la primera audició, un
entusiasta acolliment, i el seu autor,
junt amb l'il·lustrel Casals, foren ob.
jecte d'una vibrant manifestació de
simpatia. |
A la segona part del programa

oïrem l'interlucii l'òpera "La Vi¬
llana", del mestre Amadeu Vives.
Aquest interludi.té la forma i l'es¬

til d'una dansa noble del segle di-
suitè. L'evocació ^s perfecta, tant el
color orquestral cJm el sabor melò¬
dic i harmònic só:«del més pur estil
vetsallesc; l'ómbr^ de Lully sembla
sorgir d'aquesta pàgina musical, rea¬
litzada amb aquella gràcia 1 am^
aquella seguretat de ploma a què
ens té acostumat^ el mestre Vives.En Casals interpretà exquisida¬
ment l'obra d'En Vives, i el públic
li féu un cordial acolliment.
Del jove compositor Ricard La¬

mote de Grignon oïrem la primera
audició de la seva impressió sim¬
fònica, "Boires".
Es tracta d'un^ d'aquelles obres

que per llur subjectivitat no solen
imposar-se tot seguit, i llur valor
i llur bellesa no es poden copsar
en una sola audició, car l'autor s'ba
lliurat en escriure-la a una mena' de
col·loqui interior amb ell mateix, di.
fícil de comprendre sense conèixer
els estats d'ànim que vol expressar.
Més que el nom de "Boires", a

aquesta impressió! simfònica li es¬
cauria titular-se "Combat", car
aquest és el veritable sentiment que
se'n desprèn i combat vers l'ideal,
amb el consegüent abandonament de
tota forma escolàstica; destrucció
sistemàtica i volguda de tot el que
fins ara havia constituït l'estètica del
seu autor i informat les seves ob'res
anteriors; lluita i combat interior
per a lliurar-se de l'afalac i del
confort que ofereixen els camins ja
fresats, ja urbanitzats, però ja massa
plens de senyors que ja fa temps
hi prenen el dolç solet de la glòria
o simplement de la reputació. Tot
això ba volgut evitar el nostre jove
compositor en escriure "Boirej", i
s'ba llençat, en canvi, ple d'ardidesa,
vers un món pep a ell inexplorat,
ple de boires encap, però amb tii fe
que més amunt Igobara el cel Clar
del seu ideal.
I prou que pot tenir fe en aquest

cel En Ricard Limóte de Grignon.
Les seves ales, nascudes sota les
severes i ■ paternals disciplines del
seu il·lustre pare, són fermes i aptes
ja per ais grans vols, i encara que

idesprós la celesta dibuixen unes dol- j aquesta vegada no hagi pogut frali
quejar les dense's zones atmosfè¬
riques de Wagnef i Debussy i per
les quals fatalment havia de passar,
tenim cL ferm convenciment que ni
s'bi perdrà ni s'bi quedarà, car La.
mote de Grignon posseeix una pre¬
paració tècnica, una cultura i un

temperament prou sòlit per a trobar
aviat la seva personalitat, com bo ba
demostrat amb l'obra que ens ocupa,
interessantissima d'harmonia i or¬

questrada amb un domini i un co¬

neixement de l'orquestra verament
sorprenents.
Malgrat la complexitat de "Boi¬

res", el públic s'entí instintivament
que es trobava davant de quelcom
gens banal, de quelcom sàviament i
honradament fet. 1 aplaudí amb cntu-

ces onades, breus, elegants i d'una
harmonia subtil i voluptuosa com

petons de sirenes. Després, insen-
siblement, del fons de les cales neix
iina cançó primer tranquil·la i gron-
xadora, després apassionada i ar¬
dent fins a transforinai'-se en una

superba glossa, bella explosió de
lirisme i de passió i punt culminant
d'aquest temps.

, El compositor continua encara la
seva meditació; el fill de la illa con-

'vertei.x en música aquells horitzons
inoblida.bles i quan l'amant ba can¬

tat els seus records una cançó de
bressol apareix dolça i tendra com
els braços de la mare i clou suau¬

ment aquest segon moviment, el
més l)cll, sens dubte, de la "suite''.

siasme el seu jove i ja notabilissira
autor.

Després vingué el torn d'un altre
ben estimat compositor nostre:
l'Eduard Toldrà. Ell mateix dirigí
la seva impressió lírica "La damna¬
ció del comte Arnau".

Aquesta obra, primerament escri¬
ta per a diverses cobles, ba estat
darrerament reinstrumentada per a
gran orquestra pel propi autor.
La seva audició ens ba causat un

viu plaer, car és un tros simfònic ple
de color i de vida i en el qual la
bella musicalitat del seu autor s'bi
revela una vegada més. La bella
cançó popular que li serveix de
tema és glossada amb mà segura i
amb un sentit harmònic que revelen
en el seu autor la inquietud de la
recerca i el desig de superació. Ho
aconsegueix ben sovint i la seva

obra té el valor de tota música sin¬
cerament sentida i correctament es¬

crita.
El públic, ultra aplaudir l'obra,

apiaudi també els magnífics dons de
director d'orquestra que posseeix
Eduard Toldrà.
El mestre Morera també dirigí el

seu ballet escènic "Gracieta o la
Festa Major".
Aquesta nova producció del mes¬

tre Morera és concebuda dins l'estil
característic en ell, però evidentment
menys reeixida que altres obres del
mateix autor. El públic, però, aplau¬
dí respectuosament l'autor de "La
Santa Espina".
"Pastoral", de Garreta, i "La se¬

ga", de Zamacois, completaven el
programa.
L'esplèndida obra de Garreta és

Ja prou coneguda perquè nosaltres en
fem novament l'elogi. Direm sola-
ment que Casals i la seva orquestra
l'executaren exquisidament.
Quant a "La sega", de Zamacois",

Ja en diguérem tot el bé que en
pensàvem llaviors de la primera
audició. Fem constar només que
que aquesta nova audició ens ha
confirmat en ,les nostres primeres
impressions, ço és; que "La sega"
és una peça simfònica seriosament
escrita i sincerament sentida. L'or¬
questració és ferma i reveladora d'un
artista en possessió d'una seriosa tèc¬
nica i d'una excel·lent sensibilitat. Ht
ba molts moments feliços, especial¬
ment aquell episodi que segueix al
recitatiu del corn anglès, d'una inten¬
sa poesia i deliciós d "harmonies i
de color orquestral. Ens confirmen,
però, també, que "La sega" bi gua¬
nyaria si el seu autor es decidia
a suprimir algunes repeticions o"
reexposicions, que al nostre entendre
allarguen inútilment la durada de
l'obra.
Tot el programa fou exquisida¬

ment executat; el mestre Casals bi
posà tota la seva ànima de gran ar¬
tista, i l'èxit fou unànime i esclatant,
tant per a ell com per a la seva
orquestra.
Repetim el nostre agraïment al

mestre Pau Casals pel seu noble
gest en pro de la nostra música i
dels nostres joves autors, i esperem
que l'èxit d'aquest concert l'enco.
ratjarà a seguir protegint i divulgant,
per mitjà de! seu enorme prestigi,
aquí i a fora d'aqui, el nostre art
musical modern, molts aspectes del
qual són ja dignes, creiem, de la
consideració internacionai.

J. GIBERT - CAMINS
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EL MATÍ
Daía 9...E£Bx...l9.3.Q BARCELONA

Orquestra Pau Casals

Concert de música catalana

El primer concert d^aquesta temporada s'escau ésserel 200 de l'Orquestra Pau Casals. L'actuació del
gran violoncel·lista català com a director de l'or¬

questra per ell fundada és digna d'elogi. Tots devem
agraïment al Mestre Casals; els que s'interessen per les
grans manifestacions de la música simfònica haurien de
col·laborar a la consolidació de la seva obra inscrivint-se
al Patronat de l'Orquestra Pau Casals els que puguin
fer-ho. El mestre Casals ha tingut la gentilesa de posar
la seva orquestra al servei dels compositors catalans, ha
volgut solemnitzar el concert 200 amb una audició de
música d'autors del nostre país. Els noms de Samper,
Vives, Ricard Lamote de Grignon, Toldrà, Morera, Car¬
reta i Zamacois figuraven al programa del concert que

ressenyem.

A la primera part, oírem «Cançons i danses de l'illa
de Mallorca», primera suite de Baltasar Samper. Aques¬
ta obra del distingit compositor mallorquí va ésser exe¬
cutada per primera vegada l'any passat al Teatre del
Liceu sota la direcció del mestre Lamote de Grignon.

La suite de Baltasar Samper revela un músic de gust
exquisit, un orquestrador molt hàbil. La coloració or¬

questral és, en efecte, verament remarcable; els timbres
són ben escollits i emprats d'una manera molt encertada.

La primera part, és en conjunt, la més perfecta: no
hi ha vacil·lacions ni pertorbacions en l'exposició i desen¬
volupament dels temes. Tot és escrit amb gran naturali¬
tat. La justesa d'expressió, lluminosa i vibrant, i la
proporció del conjunt, sense repeticions ni allargaments
innecessaris atreu la nostra preferència.

A la segona paft, «Calma a la mar», hi ha coses molt
belles; l'ambient ¿s ben trobat, la calma infinita de la
mar en bonança és expressada musicalment d'una manera
molt poètica. Acíj i allà hi ha fragments de gran inten¬
sitat expressiva. L'estructura és menys perfecta que en
el primer temps; i la llargada és excessiva, la profusió
d'elements — excpUentts, considerats isoladament — afe¬
bleix l'ordre i la proporció del conjunt en pateix.

L'última part,! titulada «Festes», és inferior a les pre¬

cedents, fins l'orquestració apareix menys encertada, al¬
guna vegada ela instruments de metall sonen massa a

descobert. La part central és massa llarga.i potser una
mica desordenad¿.

La suite de Samper va produir excellent impressió.
El públic va saludar el nostre compositor amb grans

aplaudiments, certament ben merescuts. El Sr. Gibert
Camins va executar perfectament la difícil part del piano.

L'interludi djel tercer acte de «La villana», d'Amadeu
Vives, va desorientar el públic, més sensible de vegades
a la suggestió del títol d'una obra que al seu valor mu¬
sical. Això és, fins a cert punt, expSicable, sobretot si
tenim en comp e que la música de l'interludi en qüestió
no és gens parmçosa, no hi ha grans desplegaments or¬
questrals que impressionin fàcilment el públic. Es sor¬
prenent que mjlts dels que haurien de guiar, il·lustrar i
educar el públic siguin tan incauts, que es deixin enga¬

nyar per les a larences, per l'etiqueta o títol d'una peça
de música. P( t discutir-se si l'interludi de «La villana»,
escrit evidentn ent amb destinació al teatre troba el seu

lloc adequat ei| el programa d'un concert de música sim¬fònica. Però el raonament simplista que alguns fan;
música de teatte — de la categoria que sigui, òpera, sar¬
suela, comèdia musical — indigna per aquest sol fet d'és¬
ser executada en els concerts simfònics, no sembla prou
justificat. Hem de tenir en compte, abans de tot, el va¬

lor intrínsec dè l'obra executada. La música de l'inter¬
ludi de «La villana» no és transcendental ni vol ésser-ho

Per F. RIBA MARTI

ni és necessari que ho sigui. Es tanmateix «música» d'u¬
na simplicitat refinada, escrita per un artista que s'ex¬
pressa amb senzillesa plena dé distinció. L'orquestra
sona admirablement, la plenitud sonora no perjudica la
diafinitat del conjunt orquestral. Els instruments són
tractats amb art consumat, l'equilibri sonor és perfecte.
La fusió de la «celesta» amb els instruments de metall
és una troballa deliciosa. L'interludi de «La villana» és
una lliçó de simplicitat i de bon gust que molts compo¬
sitors podrien i haurien d'aprofitar.

De Ricard Lamote de Grignon oírem «Boires», im¬
pressió simfònica. Aquesta composició revela un conei¬
xement perfecte de l'orquestra, una habilitat remarcable
en l'art tan complex de l'orquestració, un coneixement
exacte del caràcter i les possibilitats dels instruments de
l'orquestra.

Sembla que l'autor de «Boires» s'hagi preocupat so¬
bretot de crear un ambient sonor i en això ha reeixit ple¬
nament. La idea musical no pren dintre aquest ambient
sonor tan ben trobat, el relleu, la importància que de
dret li pertoca. Els temes no contenen prou substància
musical, si així pot dir-se, no creixen — ni es desenvolu¬
pen —, llur repetició no arriba a produir un veritable
interès musical, malgrat les troballes de sonoritat i la
varietat i riquesa orquestral. Perjudica no poc aquesta
composició, la seva llargada excessiva, desmesurada. El
públic acollí amb visible simpatia l'autor de «Boires», el
qual fou saludat amb grans aplaudiments.

«La damnació del Comte Arnau», és remarcable per
la concisió i equilibri de la forma, la justesa de propor¬
cions. La impetuosa correntia simfònica a penes inicia¬
da, qued.a, de sobte, estancada o almenys desviada i final¬
ment substituïda per un «remplissage» realitzat amb
molta habilitat. Eduard Toldrà va dirigir magnífica¬
ment la seva obra, que fou acollida pel públic amb aplau¬
diments entusiàstics.

La segona part del concert finalitzà amb el ballet
«Gracieta o la Festa Major», d'Enric Morera. El po¬
pular autor de «La santa espina», ha produït obres ben
personals d'un caràcter inconfusible, és un músic més
instructiu que reflexiu. En el ballet «Gracieta o la Fes¬
ta Major», l'instint musical que descobrim en altres com¬

posicions d'Enric Morera li ha fallat d'una manera la-
/ ment.able. Gairebé tots els temes són d'una vulgaritat
desconcertant — música d'envelat o de circ de baixa ca¬

tegoria —- l'orquestració ordinària, poc polida, la rea¬
lització desastrosa. Ens meravella que un professor ofi¬
cial d'harmonia, contrapunt, fuga i composició faci exe¬
cutar públicament una obra seva tan poc harmoniosa,
escrita en contrapunt bàrbar, amb fugats o imitacions

'

contrapuntístiques d'una incoherència ridículo. Hem
' d'exigir que les obres que s'executen públicament siguin
escrites amb correcció.

Completava el programa d'aquest concert, «Pastoral»,
de Garreta, i «La sega», de Zamacois. «Pastoral» és,
segurament, una de les obres més perfectes de Garreta,
l'esplèndida musicalitat del gran músic català es mani¬
festa en aquesta composició d'una manera magnífica.

«La sega», de Zamacois, és una composició ben tre¬
ballada, un xic mancada de proporcions, excessivament
llarga. Alguns dels temes no tenen un gran valor musi¬
cal. Hi ha episodis ben trobats, expressius. Es una

composició molt digna.
Llevat de les composicions d'Enric Morera i Eduard

Toldrà les altres obres van ésser dirigides pel Mestre
Casals amb encert innegable. L'Orquestra Casals i el
seu director foren molt aplaudits.
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Palacio de la Música Ca¬
talana

ORQUESTA CASALS
La inauguración de esta temporada

de conciertos por la Orquesta de Pa¬
blo Casals, ofrecía atractivos varios.
Al interés que siempre despiertan las

sesione sinfónicas de esa agrupaci-n
instrumental, añadióse en la de ante¬
anoche, el de estar dedicada a autores
catalanes, y además, el de figurar va¬
rias primeras audiciones.
Eran ellas: Boires, impresión sinfó¬

nica del maestro Lamote de Grignon;
La condecoración del comte Arnau, im¬
presión lírica del maestro Eiduardo Tol¬
drà, y la transcripción para concierto
del ballet Gracia o la festa major, del
maestro Enrique Morera.

Sana inspiración, construcción sólida
e instrumentación maestra, son las ca¬
racterísticas que apreciamos en la pri¬
mera; fluidez melódica, clara armoniza-

^ ción y equilibrio orquestal se manifes-
( taron en la de Toldrà, y concisión rít¬

mica, jugosa melodía y sonoridades de
bello matiz, apreciamos en la última del
maestro Morera.
Esa impresión, la que nos propone¬

mos ampliar en tiempo oportuno, fué la
que nos produjeron los estrenos de an¬
teanoche, que el público acogió con. ma¬
nifestaciones entusiastas de sumo ha¬
lago para sus respectivos autores.
Por segunda vez tnos fué dable de¬

leitarnos con las bellas páginas sinfóni¬
cas de Baltasar Samper, la suite, can-

' clones y danzas de la isla de Mallorca,
que acreditan a un sinfonista de altura,
como ya digiraos a raiz de su estreno y

I ;ps niie 'lefmilL'amente deben quedar de
repertorio, tanto por su línea efusiva
como por la ponderación orquestal que
se destacan en ellas.
Completaban el programa el interme-

diio de la zarzuela "La Villaiia", de
Vives, el poema sinfónico Pastoral ,de
Carreta, y el brillante cuadro sinfónico
La sega, inspirado en temas mallorqui¬
nes, de Joaquín Zamacois.
La labor que realizó la Orquesta Ca¬

sals, tanto en las obras que dirigieron
sus respectivos autores, los maestros
Toldrà y Morera, como las del resto del
programa que se ejecutaron bajo la ba¬
tuta de Pablo Casals, estuvo a la altura
de su prestigio.
El numeroso auditorio que llenaba el

Palau, no escatimó sus manifestaciones
de agrado, prodigando aplausos entu¬
siastas en el transcurso y al final del
concierto.

J. N. P.



ARGOS DE LA PREMSA
oficines D'extractes de periòdics

JAUME MARILL I FORN5
Rbla. Sta. Mònica, 15 i 17, eiul. - BARCELONA - Tel. 10803
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Palacio de la Música Catalana
Orquesta Pablo Casals

Mcy concurri¬
da estuvo nues¬
tra sala de con¬
ciertos en la
velada de inau¬
guración de la
Orquesta Pau
Casals que an¬
teanoche dióen
la misma el pri¬
mer • conc-erto
de esta serie,
dedicándolo es¬

pecialmente a
compositores
catalanes.

Llenó por completo la primera fase de
la audición, la «suite» del maestio Sam¬
per tCançons i dances de l'illa de Mallor¬
ca», obra que el año anterior fué estrena¬
da en los conciertos de Cuaresma en el
Liceo.

Do nuevo ha apreciado ahora el pú¬
blico la bella selección de ritmos popu¬
laros y la destreza con que el rnúsico ha
sabido coordinarlos infundiéndolas la ra¬
da de la orquesta después de armonizar¬
los con e.xcc';enle sentido de modernidad.
«Rapsodia», «Calini.a a la mar» y «Fes¬

tes» tres cuadros exuberantes de color
forman el tríptico total de es"a produc¬
ción; y aplaudíaos cacfa uno de ellos va¬
lieron a, su autor una calurosa ova* ión,
que el señor Samper compartió con Pa¬
blo Casals y la orquesta.
Del maestro Lamoto de Grignon (don

Ricardo; era la impresión sinfónica titu¬
lada «Boires».
El tema que el autor se impuso no es

jiTopicio a ,1a sugerencia del aplauso fá¬
cil. En su seriedad artísfica no buscó el
compositor el electo de contraste y man¬
teniéndose en un conceptismo tenebroso
desarrolló fielmente su composición en
los términos que supone el pensanúento
propuesto.
No obstante se hizo atender y aplau¬

dir la obra, por la robusta musicalidad y
nobleza temática que distinguen a su
autor uno do los jóvenes maestros que
lioy se distinguen en nuestro ambiente
musical. El señor Lamote fué llamado al
al sitial de honor con el maestro Ca¬
sals después de la ejecución de la pro-
1 la obra.
Del maestro Toldrà y dirigida por él

niismo, dióse a conocer otra «Impresión»
que lleva por título «I,.a dominació del
Compte Arnau».
Dado lo atrayento y conocido del asun¬

to cabría más sugestión de hrismo en la
obra, que a decir verdad ha sabido tra¬
tar sin embargo su simpático autor con
la desenvoltura, y talento que le distin¬
gue y con clara percepción de los medíop
técnicos de que disponía. Se ganó repe¬
tidos aplaucos de la concurrencia.
La plena autoridad del maestro More¬

ra se impuso en ia ejecución (también
dirigida por el mismo) de «Graciela o
la Festa Major».
La transcripción para concierto de ente

cuadró saturado de carácter a la vez

que una partrtiua escrita con singular
maestría, produjeron buen electo que se
tradujo en una ovación para su autor.
No fué lo más acortado incluir en esie

concierto emíneniemente sini^ónico el in--
tari lidio de «La \'i!Iana» del maestro Vi¬
viros. Así auai tratándose de una página
qriginM y muy distinguida en su gene¬
ró el público la recibió con álguna frial¬
dad.
«La Sega», de Zamaoois y «Pastoral»

de Garreta, fueron las dos restantes ob: as
del programa que la orquesta ejecutó
coino otras veces con notable acierto

bajó la dirección del maestro Casals al-
ca,nzajLdo para éste y también para los
autores de aquéllas muchos aplausos.

B. de P.
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Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ORQUESTRA PAU CASALS
Primer oonoert de la sèrie XVIII
S'·escau amb aquest concert, que

Inaugura la sèrie XViII, r«audicló
CC» de l'orquestra fundada i diri¬
gida pel Mire. Pau Casals. Aquesta
flta_ memorable en la Uarga i glo¬
riosa actuació de l'esmentada orques¬
tra, ha volgut el Mtre. Casals fer-la
encara més signifloativa, dedicant-la
exclusivament als nostres composi¬
tors catalans. Es un tribut d'home¬
natge que l'orquestra Pau Casals, en
diada tan solemne i significativa, ha
volgut retre a la nostra música; i ai¬
xò, pei» la transcendència que evi¬
dentment pòt tenir" i per l'honor que
fa a les coses de la nostra terra, ha
de merèixer, no solament la simpa-
la, sinó també l'entusiasma i l'agraí-
nent de tots els catalans.
El Mtre. Pau Casals, amb una at¬
esa de mires exemplar i amb una
fenerosltat que l'honora, ha ofert en
iquesta ocasió, que no és. pas la pri-
nera, la seva o.squestra a tots els
ompositors catalans, sense distinció
le categories ni de tendències, i, cal
iir-ho, per tots aquells qui saben
»guir amb atenció i amb visió clara
desapassionada l'ascensió lenta pe-

'ò evident del nostre moviment mu-
Ical, l'audició d'obres catalanes que
icaba d'oferir-nos l'eminent mestre
i^au Casals amb la seva notabilíssi-
na orquestra, ha resultat d'un Inte-
'ès excepcional 1 pot constituir per
i tota una lliçó saludable.
Baltasar Samper, Amadeu Vives,
Sicard Lamote de Grignon, Eduard
Toldrà, Enric Morera, .lull Garreta i
oaquim Zamacois eren els noms dels
lompositors que figuraven en el pro¬
grama. Noms tots ells coneguts 1
aoms tots ells estimats i piiestigio-
!os. Alguns ja definitivament consa¬
grats 1 altres ben esperançadorament
prometedors. Cadascun emportat per
es seves preferències i manifestant-
se segons les possibilitats dels seus
lots propis.
Escoltàrem les obres a mida que
'orquestra Pau Casals, amb una fle-
ielitat i amb una justesa corprene-
lores, anava interpretant-les, 1 beu's
icí que cada obra ens aparegué com
una representació viva, com' un re¬
flex exacte i ben curiós de la perso-
aalitat del temperament, del gust i
ie l'ambició de cada autor. Diríem
que cada obi'a era la imatge estiiit-
ïada 1 meravellosament reveladora
de l'bome que l'bavia concebuda i
realitzada.
La Suite primera de «Cançons i

danses de i'ilia de Mallorca», de Bal¬
tasar Samper, obra de la qual fé¬
rem ja el complet i meresout .elogl

quan fou estrenada, amb un èxit
brillant, pel Mtre. J. Lamote de Grig¬
non al Teatre del Liceu, nevela el
pur mallorquí, pulcre i acurat, pre¬
cís i primmirat en totes les seves
coses. Hi ba en ellap, aquella desperta
I afinada sensibilitat que sap lligar i
harmonitzar hàbilment, amb gracio¬
sa agilitat, les cose? perennes i plà¬
cides de la tradició amb les coses in¬
quietes 1 torbadores del dia i de l'es¬
devenidor. Hi ba una voluntat d'es¬
tudi; bi ba una intel·ligència lúcida;
bi ha una subtil malícia; bl ba un
ordre, una estructura 1 un bon gust
característics (|els mes slgnifl.cats
representants de la raça. Samper,
amb aquesta obra, s''ba posat, de cap
1 volta, en el primer rengle dels nos¬
tres compositor^ actuals. Es una abra
magnifica i ben seiitída que quedarà
definitivament comj una de les mi¬
llors del nostre repertori de música
simfònica.

L'interludi del tèrç acte de «La
Villana» del Mtre. Amadeu Vives, és
una petila joia musical. Ellens reve¬
la aquell sentit profundament clàssic,"
això és, enamorat de la claredat, de
l'estructura, del dofema, que bi ba
en l'esperit complep 1 encuriosit de!
Mtre. Vives. Una grada entre Rossi¬
ni 1 Mozart; un entremaliat instint
dels sentiments simples i espontanis
del poble; una facècia 1 un contrast
de teatre; una comprensió i una
cultura per damuntj de tot, una àni¬
ma essencial de mi^Ic; una habilitat
subtil de frare i una voluptosa i re¬
finada sensibilitat de diable. La mú¬
sica del Mtre, Vive^ no solament és
instint sinó també i molt principal¬
ment intel·ligència. Dessota la seva
aparent lleugeresa, quina festa sem-
prepre per l'esperit. No sé com molts
que es creuen intel·ligents no ban po¬
gut encara comprendre aquest feno¬
men que no é.s pas nou ni sense glo¬
riosos precedents en la història de
la música.
«Boires», impressió simfònica de

Ricard I.amotte de Grignon, fill del
popular director del la nostra fam.o-
sa Banda Municipaï, ens revela de
seguida un esperit Jove recercador 1
inquiet. Ens revela un músic ben do¬
tat i amb pràctica de l'ofici, que es
llançça a un viure d'aventures per a
poder mesurar les seves forces, els
seus dalers, les seves impetuositats.
L'orquestra, ma.gníflcament treballa¬
da, és plena de troballes enginyoses.
Manca, però, en ellk la troballa de
la personalitat. L'autor no es defi¬
neix encara. Ell s'embriaga en la
joia Incerta de mil camins abans de
triar el camí definitiu. .Ai.xò és un
bé 1 és un mal a l'ensems. Potser,
ben pensat i garbellat, el millor, si
hom pot, és decidiPse 1 arrencar a
córrer per un camí sense deturar-se.
Al cap i al fi. ototsl els camins por¬
ten a Roma», segons la dita profunda
del poble.
«La damnació del'; Comte Arnau»,

impressió lírica, de Toldrà, és impe¬
tuosa, agitada, franca, oberta i un
si és no és esverada com el seu ma¬
teix autos. Es una música aquesta
que esclata a flor de llavi i que no
ve de gaire endins.' No obstant, com
l'home senzill i cordial que l'ba crea¬
da, desperta i promou de seguida
un coirent de vera simpatia. Tol-
pà és representatiu d'una modali-tat ben nostra. Per això la seva mú-
iica, aibofada i filla d'un instintiu
entusiasme, arribarà sempre a 1 à-

«Tracfefles mulfituds '
Bel i ® Major» el ba-uet escènic del Mfra Pnií., i.

oert.
tre li mancaven braços o bé 11 so

niYSdSr-s éstpouü:
recerca n-rm Í f turment ni
Prar brou. «•
saborosa melodia, d'un bell

lectanmnt de 1 ànima tendra d'un in
íanf. En Morera és un mú^í nZ
del vuitcents. sia com sia Zh ^

agre-dolç característic,' la se4
música porta sovint alenades fortes

SdS íamhf 1. de vefps ZJZ f ~ dlr-bo?-ms dels nostres carrers més Vulgars
Es un músic de casa 1. tal és
aixi hem d'estimar-lo, pepquè ^.li;

• j. ® personalitat, no

El poema simfònic «Pastoral» del
mai prou plorat Juil Garfem? oons-

nant^L^"'^^ ^ moment culml-nant del concert. Quin instint musi-

rfZfr- i. ^ ®®srurl... Quina pti-a delícia la d escoltar aquesta músi¬
ca tan directament eixida d'una àn|-

mfnnQnf'^®' Prodigiosament llu-mlnosal... Influències, reminiscèn¬
cies per què no7... però tot tan b»n ■

nnl mnn™'' T®' i tan .perso¬nal manera de sentir i de fer (jue
captiva i meravella de seguida! Qui-
na amma poderosa d'artista sublim

«vio.fa"®®' Garreta enyorat, massaaviat desaparegut!...
Ell és un cas únic entre els nostres

musics. Vn estel solitari i rutilant

fLíf magnlfloa del nou-cents. Quin bon gust natural-... Quin
n 1°®® orques¬trals!... Quma noble ambició per les

coses altes I superior®!... Per aquesta
ambició exemplar, que era l'ideal Ins-
tintiu del nostre músic g-enial, ell
resta, en les seveg obres magnes,' im¬
mortal entre nosaltres.
«La sega», quadre simfònic de .7oa-

mm Zamacois, rtevela, més que
1 aríísia amb -el seu anhel i el seu
deix- personal, el músic de tempera¬
ment 1 rhome naturalment aiptes per
al seu ofici. .A.quesla música no és
potse.1 transcendent però és honrada
1 noblement escrita. Zamacois, bon.at-
xos i bon feiner, ens somriu, amable
al travers d'ella satisfet i content del
seu treball. Nosaltres, de tot cor, cor-
re.sponem al seu somriure i l'aplau-
dim 1 l'encoratgem. D'entre els homes
d'ofici n'ba de sorfir un dia o altre
el nostre geni nacion.al definitiu.
Pau Casals i la seva orquestra po¬

saren la màxima atenció, el màxim
esforç, el màxim amor en la inter¬
pretació d'aquestes obres, totes elles
fidelment i acuradament executades.
Un públic seíecte i molt nombrós

acudí al concert i no es cansà de
prodigar els seus fèrvids aplaudi¬
ments a tots els autors, a ¡"orques¬
tra 1 al Mtiie. Pau Casals, qui així
sap encoratjar i enaltir tan digna¬
ment aquelles coses nostrades que en¬
riqueixen, a poc a poc, la nostra vi¬
da; que enforteixen pas a pas els
nostres ideals, i que redimeixen per
sempre el nostre esperit.
Caldria que Barcelona sabés agrair

i compensar ccm cal aquest admya-
ble gest seu en aquesta trinm.fal com.-
memoració de les primeres «diic-s
centes» audicions que porta donades
ja la seva poderosa orquestra.

J. LL,


