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FAÏJ CASAL·lS

Parrer de tmrcler
Amb un programa extraordinària¬

ment substanciós acabà l'Orquestra
Pau Casals la sèrie d'audicions d'a¬

questa tardor; la Primera Simíonia
de Brahms, un "Concerto" de Mozart,
per a trompa i orquestra, transcrit per
a violoncel per Gaspar Cassadó, i el
poema simfònic de Strauus " Don Qui¬
xot".

Si en totes les interpretacions posa
el mestre Casals aquell amor i aquella
passió que inspiren sempre els verita¬
bles artistes, en tractar-se de les obres
de Brahms potser el veiem encara més
exigent amb ell mateix i amb els seus

col·laboradors, més que mai lliurat a
la tasca amb fervor d'apòstol; i no

serà, segurament, perquè cregui aques¬
tes obres mereixedores de més interès
que les altres que figuren als seus pro¬
grames, car aquestes distincions no les
fa un director honest; però el mestre
Casals no ignora que Brahms ha estat
i és encara víctima d'una injustícia,
imposada per judicis lleugers i mantin¬
guda per la rutina, i aposta a l'obra
necessària de rehabilitació un esforç
que hem d'aplaudir sincerament. Així
les execucions de les Simfonies de
Brahras per la nostra orquestra han
estat sempre modèliques en tots sen¬
tits i han assolit un "to" que les fa
recordar de manera especial. La que
suara hem pogut escoltar de la Pri¬
mera Simfonia no solament no desme-
reix de les que ja ens n'havien estat
ofertes, sinó que creiem les superà en
eficàcia expressiva i en justesa de ma¬
tisos : una versió magistral, que ens
féu semblar curta una obra de pro¬

porcions gegantines. Verament, per la
glòria del mestre hamburgués, només
hauríem de desitjar que arreu tingués
tan bons defensors com aci.

Fou una nota de gran relleu en

aquesta sessió la col·laboració del vio¬
loncelista Gaspar Cassadó, que pogué¬
rem aplaudir en el doble aspecte de

compositor i d'executant. La trans-'
cripció que del "Concerto" de Mozart
ha fet l'eminent concertista és excel¬

lent, resolta amb una habilitat de mes¬

tre; si algun pecat li haguéssim de
retreure, seria el d'haver-se lliurat
massa a la seva fantasia de virtuós
i haver posat massa a prova les pos¬
sibilitats de l'instrument concertant,
però això en realitat no és un defec¬
te, mentre l'execució de l'obra estiguí
en mans d'artistes corn En Cassadó, per
al qual semblen un joc innocent i ama¬

ble les més diabòliques dificultats tèc¬
niques.

Feia algunes temporades que no ha¬
via estat executat el "Don Quixot",
de Strauss, i la represa la rebé l'audi¬
tori amb molta complaença. D'entre
totes les produccions simfòniques de
Strauss aquesta és la que millor ens
dóna la mesura de la seva prodigiosa
imaginació i de la traça amb què sap
jugar tots els recursos de compositor
i, sobretot, "organitzar-los" dins una
unitat rigorosa. Hom pot discutir tant
com vulgui la música dita de progra¬
ma, però hom no pot negar que aques¬
ta forma assoleix en el " Don Quixot"
la més perfecta realització imaginable.
Es ben feliç la caracterització de la
figura del protagonista del poema i del
seu escuder en temes d'innegable sug¬
gestió plàstica, i al volt d'aquests dos
temes, el muntatge de la gran "machi¬
ne" és una construcció imposant que
hom no pot contemplar sense sentir-se
profundament meravellat.

Les proporcions de l'obra, l'orques¬
tració complicadíssima i l'originalitat
de moltes disposicions instrumentals,
fan que l'execució del "Quixot" doni
moltes inquietuds als directors que l'em¬
prenen. Per això hem d'agrair .més que
el mestre Casals no hagi estalviat el
treball feixuc que exigeix i l'hagi re¬
presa enguany.

La part de violoncel solista, que pot

fer recular també els millors virtuós^
Ifou interpretada per Gaspar Cassadó
amb una justesa de caràcter que no
sabríem imaginar més pura. El so mag¬
nífic i intensament emotiu, el matisat ]
exquisit de cada frase i la precisa i
impecable execució, donaren fe "totho¬
ra del valer d'aquest artista, que tan
alt iva 'Sabut ix)sár arreu el seu nom
i fer-se reconèixer com un dels pri¬
mers concertistes del dia.

Cal- tanibé dedicar un especial elo¬
gi al primer viola de l'orquestra se¬
nyor Joan Ribas per la seva brillant
actuació en aquesta obra.

El' públic premià amb grans ova¬
cions la tasca del mestre Casals i dc
tots amb el que am.b ell actuaren.

BALTASAR SAMPER
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Vendrell
Els üiets 26, 27 i 28 del prop passatI octubre, es feu ei III Romiatge de J'Ar¬xiprestat del Vendrell a Montserrat.I Amb la facilitat que domaren les Gom-panyies de ferrocarrils, el dia 26 desprésdmm viatge deliciós a un quart da dotzearribarem a Montserrat organitzant laentrada a la Basílica, essient rebuda larcnnena amb la solemnitat do costum;Ell Rvnd, Dr, Mn. Antoni Muet. Pvrejfieu la presentació dels romms a laVerge.

A dos quarts ide tres la plaça del >Idb-Iraestír bullia de romeus per anar a lasanta cova, cantant el sant Rosari. EJRvnd, Mn, Jaumie Sole, Pvre., digué unaformosa prèdica invitant ais romeus pera la Comunió general.
AI vespre utingué Hoc l'ante culminantda la romeria i fou. el sant Rosait can¬tat a quatre veus. obra de gran vaioiímuacaí del nostre estimat oompiatría ce¬lebrat en tot al mon l'insigne·-ílaar-fiskTOsalg„qui, el va composar exprasamentTfef al nostre romiatge, con^ a preseníalïaque, com a vendreJlenc i artista feiaa la Madona de Montserrat i, ambtant d'mtoUéá r voluntat que ell ma-1 teix vqlguié assajar-lo i díri^-Io maJ-

¡ grat, tenir d'absenfar-se a Barcelona on
tema els oonoerts de tardor.

Els PP, Benedictins asseguren quse,mat havien observat en els fidels una! atenció tant emoaonada. Els professio-nats de l'art hi trobaren totes les ■ perfec¬cions artístlqties: originalitat, bellesa, sen
timcnt. vaJenCn. dolcesa í art a devas-Balls. Els PP, de Montserrat otjo es mi¬
raren amb tot l'amor i ínterfis la obra,del mestre En Pau Cksals, digueren queera una obra mestra i acabadísama'amb un sentiment religiós tant expresínt

, El dia el Rvnd, Sr. Arxiprestcelebrà nussa cantada amb Ccanumó ge¬neral a la que amb gran fervor bi assis¬
tiren tots eels romeus.
! Al iiespre en cbsiequi als forastets quehavien vingut expressament per a sentirel Rosan 'del mestre Pau Casals, no po-guent satisfer el seu desig, al seu obse¬
dí es cantà el magnífic Rosari d'Ein
Benvingut Sodas.

El dia vint-l-vuít, es celebrà una mSssade Comuna 'v5(general a la Sánta Cova i
a lej deu. un solemne Via Cruas, lluintel nostre Cos de Portants la seva des¬
tresa.

, '
No Jü faltà'Xm romeu; de retorn A la

Basílica feu el sermó de comiat el Re¬
verend Mh, Llorenç Garriga.


