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Palacio de la Música Catalana
LA ORQUESTA PABLO CASALS

Dos primeras audiciones comprendia el pro¬
grama dado anoche por la orquesta Pablo Ca¬
sals en el Palacio de la Música Catalana: la
«Fantasía sobre canciones populares angevi-
nas», de Lekeu, y «Rugby», movimiento sinfó¬
nico, de Honegger.
Discípulo de César Franck, el compositor

belga Guillermo Lekeu, ha sabido llevar a su
«Fantasía» la nobleza de lineas de que el autor
de «Las bienaventuranzas» revestía sus pro¬
ducciones.
La «Fantasía», de Lekeu, seduce, además,

por la inspiración y jugo de los temas popula¬
res de la comarca de Angers que le sirven de
base, y por la riqueza de efectos orquestales.
El auditorio la acogió con visible agrado,

aplaudiendo la obra y la interpretación que
la dió la orquesta, guiada con sin igual en¬
tusiasmo por Pablo Casals.
«Rugby», de Arturo Honegger, responde por

completo a la especial «manera de hacer» de
este músico suizo, que todo lo fía al dinamis¬
mo. El valor coritrapuntático de la obra, con
la cual Honegger pretende expresar la im¬
presión experimentada al presenciar un par¬
tido de «rugby», es innegable; pero la emo¬
ción apenas si asoma en la partitura, producto
de laboratorio musical.
De todos modos resulta menos estridente

que el famoso «Pacific 231», y como ya las
disonancias no asustan a nadie, no provocó
las protestas que en otros tiempos se hubieran
indudablemente registrado.
Con «Rugby» contrastaron en el concierto de

ayer los encantadores «preludio» y «scherzo»
de «El sueño de una noche de verano», de
Mendelssohn, de los que Casals tradujo con
toda su inefable poesía, y, en otro orden, la
«Primera sinfonía», de Brahms aunque sus
proporciones vayan ya pareciendo algo mas-
todónticas, y el preludio y final del «Tristán»
"wagneriano.
La orquesta y su ilustre director recogieron

en estas obras los mismos calurosos aplausos
que el numeroso público consregado en el
«Palau». les dedicó en las anteriores.

Z.

ONA

ORQUESTA PAU CASALS

El concierto que tendrá efecto el próximo do¬
mingo, por la tarde, en el Palacio de la Música'
Catalana, a cargo de la Orquesta Pablo Casals,
tendrá carácter excepcionaímente extraordina¬
rio.
Integrarán el programa los cuatro nombres

gloriosos que han tenido una más decisiva in¬
fluencia en la historia de la Música: Mozart,
Beethoven, Wagner y Strauss. Su sola enun¬
ciación puede dar idea de la magnitud del con¬
cierto del domingo, que constituirá en una de
las manifestaciones más interesantes de la se¬
rie brillantísima que viene dando actualmente,
la Orquesta Pablo Casals, bajo la dirección del
gran violoncelista catalán.
La cooperación de B. Socías, el pianista que

tantos elogios mereció en actuaciones anterio¬
res, da a esta audición más destacado relieve.
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ORQUESTA CASALS

Terceí' concierto.

En este tercer concierto celebrado ano¬

che en ei "Palan", el maestro Oasals in-
,'cluyó en el programa el movimiento sin¬
tónico "Rugby", de Honegger, autor, cot
mo es sabido, del oratorio "El rey Da¬
vid" y "Paoiflc 231", obras ya conocidas
en Barcelona. "Rugby" sigue la misma
tendeaicia aue "Pacific 231". Nada más le¬
jos ddl impresionismo estas dos produc¬
ciones de Honegger. Es más bien música
concebida bajo, la impresión plástica del
ritmo; si lirismo es substituido por gran¬
des bloques sonoros que se mueven como
imantados por el acento y nunca lleva¬
dos por una línea pura.

Dejándo,se llevar por la sugestión del
título, la visión plílstioa de este depor'te
está expresada con ímpetu y valentía. Si
ee esouch.a la música, por si da la impre¬
sión de algo abiga.rrado sin una emoción
que justifique ©1 origen de aquella agita¬
ción sonora.

No es bastante el estilo arquitectural
de esta música para que .se sustente por
sus propios elementos. "Pacific 32.1' su¬

pera indudablemente a "Rugby". Aplau¬
damos sin embargo al maestro Casals por
liabernosla dado a conocer y de lina ma¬
nera tan acababa como lo hizo.

De Leken, el malogrado compositor bel
ga — murió a los 24 años — dio en pri¬
mera audición el maestro Casals una Pan
tasia sobre canciones populares angevi-
nas. Algo ampulosa en algún fragmento
revela sin embargo a un tempei-amento
musical dotado de gran facilidad en ju
gar la forma y en inventar ingeniosos efec
tos armónicos e instrumentales.
El Preludio y Schei-zo de "El sueño de

una noche de verano" de Mendelssolui —
el Scherzo es una delicia de gracia y con
te que fué interpretado admirablemen¬
te — la Primera Sinfonía de Brahms cu¬

yo último tiempo llega a alcanzar verda¬
dera emoción y el Preludio y final de
"Tristan e Isolda" completaban el pro¬
grama cuya ejecución valló ai maestro
Casals y a su orquesta merecidos aplau¬
sos por cuanto todas las obras alcanza¬
ron lá intei'pretación depurada y d© altS
estética a que ésta orquesta nos tien©
acostumbrados.

■

A. M.
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ORQUESTA PABLO CASALS
En el Palacio de l'a Música Catala¬

na se celebró anoche el tercer concier
to de la tanda 'que el maestro^ Casals,
con la cooperación de sus subordina¬
dos, nos otfrece.-
El programa, muy interesante, es¬

taba compuesto por "El sueñO' de una
noche de verano", de Mendelssohn;
"Sinfonía en do menor", de Brahms,,,
y preludio de ■ "Tristan", de Wagner;
ofreciendo además la novedad de figu
rar en -éH dos grimeras audiciones,
una de ollas debida al compositor sui¬
zo Honegger. "Rugby" se llama la tal
composición, y en el deporte del mis
mo nombre se inspiró él autor de "La
locomotora", .para crear una de sus
últimas obras, que como las anterio¬
res es completamente-atonal.
Los compositojes..antiguos se ins¬

piraban para la creación de sus obra?,,
ya con los ^'encantos de te naturaleza,
ya con un sentimentalismo. puramente
romántico y sabiendo infiltrar en sus
composiciones, por medio de gran ta¬
lento, toda la belleza y arle de ambas
cosas, no es extraño que. durante ge¬
neraciones ente.ras reine te música de
aquellos venerados maestros,' en las
principales .salas de- concierto y figu¬
re entre el repertorio de todo artista
virtuoso.
Los mú.sicús de hoy día ;(ó. los que

al menos aspiran a ser ctesificados de
tales), -tildan de cursis y ramplonas
las ipaiTiluras de gran parte, de aque¬
llos genios así como también el me¬
dio de excitar su musicalidad. Ello-s
ya no se. inspiran con to poético, si¬
no con lo. prosaico y claró está, ya no.
hay nada q.ue lo- .sea tanto como, el jue
go de rugby, pero así salen tes tales
musiquitas, que dejan al auditorio
patitieso y con una cabeza como si ver
daderamente hubiese él tomado, parte
en un pu.rlid.o (y "".sin casco").
En una palabra, que encontramos

deplorable la idea de Hanegger, pue.s
no hay derecho a que el que va con
la idea de oir música más o menos
buena, se le sacrifique a, ya que no
presenciar, meterle por los. .oídos las,
brutales sensacioneg de un partido de
rugby.
La otra, priméra audición mencio¬

nada, era una "Fantasía", de Leke.u,
muy interesante.
La orques-la Casals y su insigne di¬

rector, se hicieron merecedores .de la
ovación que se .les tributó.

Borràs Torres.
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LAS NOTICIAS
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

«Orquestra Pau Casals»
Anoctie se dló el tercer concierto de la

serie de invierno. Empezó con la música bella
y atildada del "Sueño de una noche de vera¬
no", de Mendelsshon, ejecutándose el "Pre¬
ludio" y el "Scherzo". SigUió con la prime¬
ra audición de una "Fantasía" sobre cancio¬
nes populares angevinas, de Lehen, el com¬
positor belga que murió a los veinticuatro,
años; las canciones son agradables, y el tra¬
bajo de armonización y desarrollo bien he-
cbo, pero en el estilo de la música de César'
Pranclr, estilo cromático, sin consistencia, que
se ha marchitado con los años.

La segunda parte del concierto la ocupaba
la "Primera Sinfonía en "do menor", de
Brahms, de un neo-clacisismo, pesado y frío..
El trabajo académico, y la preocupación del-
desarrollo obscurecen los aolertos de algu¬
nos momentos: el "Andante sostenuto", por
ejemplo, es expresivo a veces: el "Un poco

I allegretto e grazloso", tiene un cierto aire
simple y po.pular; y el "Final" adquiere un
movimiento grandioso; pero ¡a falta de es¬
pontaneidad en la composición y de Intimo
sentido orquestal y sinfónico hacen que las
sinfonías de Brahms resulten siempre pesa¬
das de escuchar, y de una sonoridad poco
simpática y poco clara.

Dióse luego la primera audición del "mo¬
vimiento sinfónico" "Rugby", de Arthur Ho-
negger. Este joven compositor suizo es cono¬
cido en Barcelona por haber dirigido un con¬
cierto en la Asociación de Música "da Came¬
ra" de obras suyas, entre ellas el oratorio "El
Rey David" y la composición sinfónica "Pa-
ciflc". Esta es una de las obras más conoci¬
das de Honegger. De su mismo género es
"Rugby", pero carece de la línea y del alien¬
to de aquélla. En "Rugby" hay un trabajo
contrapuntístioo hecho con desembarazo y ma¬
no hábil, hay armonías fuertes y disonantes
bien enlazadas; pero, en conjunto, se encuen¬
tra a faltar la razón y la Idea interior que ex¬
plica el por qué de las notas, de los movi¬
mientos, de las armonías, y la obra parece
falla de unidad y la curva de la oomposielón-
no es seguida, ni tiene un desenvolvimiento,
natural y lógico.

Terminó el concierto con "El preludio" y
la "Muerte de Isolda", de Wagner. La pro-

, funda emoción que encierra la música del-
! más guando de los compositores que han exis¬
tido y la perfección sublime en todos tos as¬
pectos de la obra musical, dominó el momento
al auditorio, desde los que durmieron la sin¬
fonía de Brahms como los que se sintieron
heridos por las modernidades de Honeggeci
como los que gustaron las plácidas notas de
Menndelssohn, todos se rindieron ante la
grandeza, la inspiración, la sonoridad com¬
pleta y-en absoluto satisfactoria de una delas páginas más nobles y hondamente expre¬
sivas que se han escrito. La ejecución de esta
obra fué perfecta por !á parte de la orquesta.
El maestro Casals fué muy aplaudido junto
con sus profesores. E igualmente en las de¬
más obras del programa.

J. P,
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OEQ0ESTRA PA® ©ASALS
B1 pro^fama del segon concert, ce¬

lebrat diumenge passat, era interes-
santíssim. La suite mi ti menor de
Bach per a flauta, orquestra de corda
i elavicèmval ocupava el Hoc d'honór.
La musicalitat meravellosa de Bach

és inesgotable, es desplega magní¬
fica, imposant, com un ample riu
majestuós. La suite en si menor de
Bach va obtenir una excellent inter¬
pretació. El Sr. Gibert Camins es
comportà com un perfecte maestro al
cembalo. El Sr. Gratacòs va executar
molt bé la part tan difícil de flauta.
Potser alguna vegada l'equilibri en¬
tre l'orquestra i els instruments so¬
listes no va ésser prou perfecte. Ens
sembla que s'hauria pogut redunr el
número d'instruments de corda. L'e¬
quilibri sonor hi hauria guanyat, els
instruments solistes haurien tingut
més relleu.
La simfonia eii do major de Mozart

és una pura delícia. El mestre Casals
va donar-ne una interpretació excel¬
lent.

Souvenir, poema simfònic de Vin¬
cent d'Indy, és una de les oEres
més importants de l'iHustre director
de la Schola Cantorum de París. Es
un veritable poema dél doIca: escrit
pel gran sfanfonista francès arran de
la mort de la seva esposa. L'emoció
viva, l'expressió ja-ofunda i sincera,
la magnífica realització, l'orquestra-

■ càó modèMca fa que aquesta obra si¬
gui una de les més belles creacions
de la música Mmfònica moderna. Hem
d'agrair a mestre Casals l'exceHent
interpretació de l'obra admirable del
gran músic francès. Completava la
tercera part del programa Rondes de
printemps, de Debussy, i Rapsòdia
romanesa, de Tuesco. El públic, miflt
nombrós, va aplaudir amb entusias¬
me. Mestre Casals fou objecte de vi¬
ves demostracions de simpatia. —
F. R. M.

—■ Aquesta nit tindrà lloc al Palau
de la Música Catalana el tercer con¬

cert a càrrec de l'Orquestra Pau Ca¬
sals, sota la direcció del seu il·lustre
director.
Heus ací detallat l'interessant pro¬

grama de l'audició d'aquesta nit;
Primera part: Mendelsshon, El

somni d'una nit d'estiu, I, Preludi;
H, Scherzo. Lekeu, Fantasia, sobre
cançons populars angevines (primera
audici).

Segona part: Brahms, Primera
simfonia en do major.
Tercera part: Honeger, Rugby,

moviment simfònic (primera audició).
Wagner, Tristan e Isolda, preludi i
final.
Una manifestació musical de la

més alta categoria que congregarà
un nombrós auditori en el Palau de
la Música Catalana.



oficines d'extractes de periòdics

JAUME MARILJL I FORNS
Muntaner, 182, - BARCELONA - Tel. 76727

Periòdic ...MIH^DOR

13 F.:B.Da£a..

LA MUSICA
ORQUESTRA PAU CASALS

L'orquestra Pau Casals ha donat aquests
dies passats el seu concert 200. Es una fes¬
ta que s'ha de celebrar. Aquesta xifra ha
estat assolida en un esforç ininterromput
d'uns deu anys d'actuació, aproximada¬
ment. La voluntat que ha sabut imposar,
a despit de tot ordre de dificultats, aquesta
continuïtat a l'esforç de cultura musical
que aquella xifra ve a simbolitzar, fa real¬
ment el més gran respecte. Tothom sap,
segurament millor que jo, que aquests con¬
certs no són una empresa que pugui van-
tar-se d'una prosperitat financiera. Aquests
concerts tenen caràcter públic. La seva
existència, no obstant, és d'agrair a la su¬
ma d'esforços d'un nombre important de
cooperadors. Tinc entès que la llista d'a¬
quests cooperadors està encapçalada pel
nom del mateix Pau Casals .

El fet que aquesta constatació pugui fer-
se avui, en arribar al concert 200, em
sembla molt significatiu. Es, entre altres

Pau Casals vist per Oleguer Junyent

coses, un démenti categòric dels mals ave¬
ranys que volien veure, un dia, una pura
vel·leïtat de gran artista a l'origen d'aquesta
empresa. Tot fa semblar, en efecte, que es
tracti d'una empresa consolidada i esdevin¬
guda normal per les seves pròpies forces.
L'orquestra Pau Casals no té avui en¬

cara, després d'uns deu anys d'existència,
un caràcter de corporació fixa i permanent.
Acabades les dues "temporades" que dóna
cada any a Barcelona, queda dissolta. Els
perills d'aquest sistema són evidents, sens
parlar del que té de denigrant per a nosal¬
tres un sistema de festivals "a ració" que
estan bé per Evian-les-Bains o per Karls¬
bad. Cal assistir als assaigs que aquests
dies, tarda i nit, fa l'orquestra al Palau,
per fer-se càrrec dels grans inconvenients
d'ordre artístic que aquest sistema compor¬
ta. La primera reflexió que us suggereix
és la següent: el treball d'assaig que sen¬
tiu fer a En Casals amb els seus profes¬
sors, és de la més elevada qualitat artística.
Es un mestratge modèlic d'interpretació que
podria tenir una trascendència extraordinà¬
ria per Barcelona. Amb una corporació per¬
manent ell podria fer aquí una tasca sem¬
blant a la que va fer Gustav Mahler a Vie¬
na. Fa vint anys que Mahler és mort i el
seu estil i el seu esperit encara són vius
al teatre de l'òpera, a l'orquestra i a l'es¬
cenari. En un i altre lloc hi ha hagut bai¬
xes i altes en el curs d'aquests vint anys;
hi queda només un petit grup d'artistes que
ha treballat personalment sota les ordres
de Mahler. No obstant aquell estil incom¬
parable i aquell esperit es van heredant i
s'han demostrat incorruptibles. Avui són
l'or^ll i la base en què es funden la cate¬
goria i la fama d'aquell gran institut.
Aquest treball de categoria tan elevada

que En Casals esmerça en la seva orques¬
tra podria, de igual manera, sobreviure a
l'home, si es realitzés damunt d'una corpo¬
ració constant que se'n va fent dipòsit i va
guanyant qualitat amb els anys, com un
bon violí en mans d'un veritable artista. La
dispersió periòdica dels elements d'aquesta
orquestra, s'oposa en absolut a l'assoliment
d'aquest efecte de capitalització. Per altra
banda, l'organització de deu concerts pre¬
parats i donats en el curs d'un mes, imposa
al directors i als professors un surmenage
espantós i absurd que té una influència de¬
pressiva formidable. Per aquest camí veigmolt difícil que el nivell assolit pugui re¬
flectir mai, en una escala satisfactòria, les
genials intuïcions recreadores que En Ca¬

sals tracta de plasmar a l'orquestra amb
un esperit crític tan lúcid com és pura i
sense fallides la seva sensibilitat. Aquest
esforç està condemnat, en bona part, a l'es¬
terilitat; a cada temporada l'orquestra hau¬
rà de tomar a guanyar penosament la "for¬
ma" guanyada d'un cop de coll en pocs me¬
sos d'assaigs precipitats.
L'únic camí a seguir és el de la KuÜurpo-

litik dels grans municipis alemanys, que
subvencionen esplèndidament les orquestres
representatives. Aconseguit això, el mestre
Casals hauria de fer "temporades" molt
més llargues a Barcelona. Damunt d'aques¬
ta base l'organització de l'orquestra mateixa
hauria guanyat una qualitat més homogè¬
nia, especialment en la corda i en el metall.
Les places dels professors haurien d'estar
esplèndidament dotades. Penseu que un
"clarinet" o un "trompa" són tot uns grans
senyors a Alemanya; senyors carregats
d'honors i de... places! Jo crec que els nos¬
tres excel·lents artistes catalans es passa¬
ran perfectament d'aquells honorífics títols
de "virtuós reial i imperial de càmera" i
àdhuc del més misteriós de "conseller de
l'Estat)) que ostenten tan excel·lents profes¬
sors de la Filharmònica de Viena. Però no

tindrien inconvenient, suposo, de canviar
de posició social, perquè hi guanyarien molt.
Després de deu anys d'esforços particu¬

lars exemplars, crec que és arribada l'hora
que les persones competents es preocu-
pessin d'aquests problemes, ara que encara
s'hi és a temps.
En Casals ha tingut la gentilesa de dedi¬

car el programa del seu concert 200 als
autors catalans. Es una professió de fe
que tots sabíem que podíem esperar d'ell.
No em proposo donar un judici crític d'a¬
questa audició. Des d'aquestes mateixes
columnes he confessat no sentir-me en pos¬
sessió d'un esperit d'imparcialitat, tal ve¬
gada necessari en un crític de professió. No¬
més diré la sorpresa que m'ha produït el
resultat de la confrontació de dues gene¬
racions que el programa ens brindava. Al
meu entendre, quedava millor la generació
jove! No obstant, i aquesta és la sorpresa,
el to que domina aquí, és, encara, aquell
poètic regionalisme tradicional, cultivat
adés amb una tècnica primitiva, no exemp¬
ta de truculències, i ara, especialment per
En Baltasar Samper, amb uns refinaments
i elegàncies de més bon auguri. Vull esmen¬
tar a part l'obra que donava una idea d'un
esforç més veritable i més sostingut de
composició. Aquesta obra és, sens dubte per
a mi, "Boires", de Ricard Lamote de Grig-
non, fill de l'il·lustre director de la nostra
Banda Municipal. El seu jove autor cerca
per un camí que no és propici a la facilitat.
Aquesta actitud m'inspira la més viva sim¬
patia. Es un camí, no obstant, que En La¬
mote no tardarà gaire a trobar tancat als
seus passos. Els joves francesos, ja fa anys,
que han denunciat el cul de sac d'aquest ca¬
mí. Desitjo que per propi impuls arribi
aviat al terme í que davant d'aquella tanca
tingui la força d'esperit d'adoptar les difí¬
cils resolucions que imposa a un artista sin¬
cer. El crèdit que convé de fer a En Lamote
en aquesta empresa es pot expressar d'una
manera gràfica; jo crec que tindrà el valor
de donar un disgust al papà! Són d'aquells
disgustos que els pares perdonen aviat. El
vostre, n'estil segur, serà el primer de com-
pendre i donar-vos la raó.

Robert GERHARD
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Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ORQUESTR.A. PAU CASALS
Segon concert de la sèrie XVIII
Ens sembla molt ogortú 1 convenient

■que, en aquests temps nostres de con¬
fusió i d'arribisme a ultrança, la mú¬
sica sublim 1 perfecta de Joan Sebas¬
tià Bach i de Mozart ens sia abundo¬
sament prodigada. Ningú no pot ni
podrà mai discutir aquesta música i
tothom, ara i sempre, trobarà en ella
molt a estudiar i molt a aprendre.
Pau Casals, devot i enam.orat fer¬

vent de Bach i de Mozart, dedicà a
cadascun d'acxuests genials, immor¬
tals autors una part del seu darrer
programa. Vol dir això, deixant a
part el mèrit indiscutible de les altres
obres que el completaven, que el con¬
cert celebrat el proppassat diumenge
a la tarda revestí un interès excep¬
cional. La música, en la seva més
pura i elevada categoria, per damunt
de tota disquisicó fal·laciosa i des¬
orientadora, brillà poderosa i mag¬
nànima en l'esperit de tots, amb un
esclat d'eternitat corprenedor.
La «Suite, en sí menor», per a flau¬

ta, instruments d'arc 1 clavicembal,
de Joan Sebastià Bach, ós una de tan¬
tes 1 tantes meravelles com es troben
en la producid enorm.e d'aquest geni
incomparable de la música.
Set joiells d'impodenrable valor els

set temps de què consta. S'inicia amb
una mena d'obertura «Grave. Allegro.
Lento», que sembla transportar-nos
de seguida a un món superior. Se¬
gueixen: el joiós i franc «Rondeau»;
la severa 1 expressiva «Sarabande»;
la graciosa «Bourrée»; la caracterís¬
tica «Polonaise»; l'exqulsit «Menuet»
i l'enjogassada i alada «Badiverie»
que clou la «Suite».
Tot canta, en aquesta música tan

sobirana i noble, d'una manera per¬
fecta i amb llarga i misteriosa alena¬
da d'inspiració. Hi ha aqui tot el se¬
cret d'aquella ciencia infal·lible que,
ben desperta a la raó, no es vol, pe¬
rò, desentendre mai dels dictats ins¬
tintius del cor i per això resta sem¬
pre, a travers dels segles, tan pode¬
rosament lluminosa i tan fortament
humana.
La «Simfonia», en do major, de Mo¬

zart és potser de les que menys s'han
tocat a Barcelona. Es també una cosa

exquisida i meravellosa. Quin prodigi
inexplicable la qualitat delicada i de¬
purada d'aquesta música divina de
filozart 1 El primer temps, «Allegro vi¬
vace», és construït amb una simplici¬
tat i amb una economia de recursos

gairebé inconcebibles. No obstant,
quina imaginació i quina musicalitat
més excelsesi El segon temps, «An¬
dante di molto», senziíl també i serè,
és una pura meravella d'emoció i de
pensament. Com és intensa aqui i és
neta l'expressió 1 Quin extraordinari
bon gust i quanta exquisidesa i depu¬
ració d'ànima en aquestes pàgines de
música perfecta i lliure de tota pre¬
ocupació banalI... El darrer temps,
«Finale. Allegro vivace» es joiós i
sembla campejar en ell un ingenu i
delicat sentiment popular.
Tan diversos Bach i Mozart i tan

semblants e nexcelsitud! Diríem que
en ells dos es sintetitza i es concentra
íot el sentit etern de la Música. Són
dues fonts que brollen constantment,
sempre amb igual inestroncable fres¬
cor !
Pau Casals, que havia treballat amb

amor apassionat aquestes dues obres,
les interpretà, amb la seva Orquestra,
d'una manera acabada i perfecta. Es
distingiren molt especialment en la
primera el flautista senyor Esteve
Gratacòs i el mestre Joan Gibert i
Camins, al qual fou confiada la part
de clavicembal
Figuraven encara, en el programa

d'aquest concert, la primera audició
de «Souvenirs», poema simfònic de
Vincent d'Indy; «Rondes de prin-
temps», de Debussy i la «Rapsòdia
rumana», núm. 1, d'Enesco.
«Souvenirs», de D'Indy, poema es¬

crit poc temps després de la mort de
la seva esposa i dedicat a la seva me¬
mòria, és una obra de veritable im¬
portància i d'una gran dignitat ex¬
pressiva. Fondament sentida i admi¬
rablement estructurada i construïda.

ella ens revela no solament un fort
temperament, sinó també un home
superior que sap dignificar les dolors
i les misèries del viure amb la força
del seu art i amb la llum intensa de
la seva fe.
L'eminent pianista i compositora

Blanca Selva, deixebla predilecta i
col·laboradora de l'il·lustre mestre Vin¬
cent d'Indy, ens oferí en els progra¬
mes un detallat anàlisi d'aquesta obra
que ens ajudà extraordinàriament a
penetrar en el sentit pregon de la
mateixa i ens la féu així ben com¬

prensible. Veritablement és aquesta
una de les més serioses i fortes pro¬
duccions de l'escola moderna fran¬
cesa que segui les petjades del pare
Cèsar Franck i de la qual és D'Indy
un dels més preclars representants.
«Rondes de printemps» de Debussy,

Jorma part, junt amb «Ibèria» i «Gi-
gues», de la col·lecció «Images». Hi
'ha en ella tota l'ànima delicada i
sensible del gran poeta que era De¬
bussy i la seva orquestració, fanta¬
siosa i colorida, és ben notable i ben

j personal.
rf. La «Rapsòdia rumana», núm. 1, d'E-
,,nesco, a base de temes populars de
dansa, és una obra ben escrita però
de molt poca transcendència musical.
La interpretació d'aquestes obres,

per part de l'Orquestra, fou també
excel·lent a tot ésser-ho però, sobre¬
tot, allà on pot millor l'eminent Pau
Casals abocar a pier tota la delica¬
desa i tota la fina sensibilitat de la
seva ànima incomparable d'artista és,
al nostre entendre, en les obres de
Bach i. de Mozart, de les quals féu,
en aquest concert, una veritable crea¬
ció.
Acudi al concert un públic entu¬

siasta, molt selecte i ben nombrós.
No tan nombrós, però, com l'esforç
gegantí de l'obra magna de Pau Ca¬
sals davant de la seva Orquestra té
dret a esperar i a exigir de la nostra
massa discreta i massa frívola Bar¬
celona.

J. LL.
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ASSOCIACIÓ OBRERA DE COKOERT'S

Orquestra Pau Casals
El cinquè concert d'aques curs tin¬

gué lloc el propassat diumenge al
matí, al Palau de la Música Catala¬
na. En el programa, magníflcamsnt
interpretat per la benemèrita Orques¬
tra Pau Casals, hi figuraven les obres
següents; «Cançons i danses de la
illa de Mallorca» (primera suite), de
Baltasar Samper; «La Villana», in¬
terludi de l'acte terç d'Amadeu Vives;
«Graciela o la Festa. Major», ballet
escènic, d'Enric Morei'a; «Pastoral»,
poema simfònic de Juli Carreta, i «La
sega», quadre simfònic de Joaquim
Zamacois.
De totes aquestes obres, recentment

executades per la pròpia Orquestra
Pau Casals, ens hem ocupat extensa¬
ment fa ben pocs dies j. ens cal dir
solament, amb motiu d'aquesta nova
audició de les mateixes, que la mag¬
nífica «Suiíe» de Samper obtingué,
com sempre, un èxit franc i brillant;
quo ei deliciós i ben escrit interludi
de «T.a Villana» del mestre Vives fou
del tot comprès i apreciat com me¬
reix per l'audltorl que forma l'Asso¬
ciació Obrera de Concerts, un dels
més fèrvids i més respectuosos; un
dels més simpàtics 1 entusiastes que
poden trobar els artistes a Barcelona ;
que la «Pastoral» del plorat Carreta
impressionà fortament i que «La se¬
ga» de Zamacois obtingué un acolli¬
ment afectuós. EI mestre Morera di-

. rigí le. seva obra i fou lambé molt
aplaudit amb tot i que no és pas
aquest «ballet» una de les coses que
més glòria, puguin donar al seu popu¬
lar autor.
El mestre Pau Casals i la seva nofa-

bilissima Orquestra donaren una ex¬
cel·lent i acurada interpretació a to¬
tes les obres del programa i foren re¬
petidament ovacionats per aquest pú¬
blic do gent obrera i senzilla que amb
tant de recolliment sap esedltar i
d'una manera tan perfecta i exem¬
plar sap delectar-se en les belleses
sublims de la bona música.

J. I.,L.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquesta Pau Casals
Al segundo concierlo de la admirable Agru-

paeióu que dirige el ilustre Casals acudió un
I público numerosisimo. Daba gusto ver la
sala tan espléndidamente concurrida.

Tenía el pi-ograma marcado interés -en
las obras que lo formaban, dando principio
con la "Suite" en si menor, para flauta, ins¬
trumentos de arco y clavicémbalo, obra bella
entre las bellas y que la orquesta dijo a
la más compfita perfección. Destacóse en
grado sums la labor de los concertistas se-
fior Gratacòs, flauta, y J. Gibert Camins, cta-
yicémbalo.
La .pulcra interprelaclón que mereció esta

obra dio lugar a que se aplaudiera con pro¬
fusión al maestro Casals y sus intérpretes.

La suldime "Sinfonía" en do mayor, de
Mczart, alcanzó asimismo un grado super¬
lativo en la ínterpretaoiSn. Magnífica es laobra en sus tres tiempos, donde la Inspira¬
ción es siempre ampulosa y de gran rique¬
za. También proporcionó un triunfo a la
orquesta y su maestro.
Terminada esta "Sinfonía", hubo quien

dijo:
—Hemos terminado de oir música por tioy.Y quizás no le faltaba razón.
Porque después de Bach y Mozart no es' muy fácil interesen páginas de D'Indy, De¬

bussy y Enesco, y aun menos si son de la
condición de las que se nos ofrecieron.
".Souvenirs", . de D'Indy, está muy bien

construida, muy metodizada, pero le falta lo
principal, alma, y la de Debussy "Rondes de,
printemps", no es más que una amalgama
de sonoridades y acordes más o menos diso¬
nantes.

Do la "Rapsodia rumana", de Enesoo, dire¬
mos que nos parece que complació a muy po ,
eos. Lástima de la impecable labor emplea¬da por maestro" e intérpretes, labor que re¬
conoció altamente el auditorio aplaudiéndo¬les como tan justamente merecían.

A.
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EL MATÍ
Daía. 1 2 FEB. 1930 BARCELONA
—n CONCERTS

ASSOCIACIÓ OBRERA DE
CONCERTS

Diumenge al matí, l'Orquestra Pau
Casals va donar l'anunciat concert
dedicat exclusivament als socis de
l'Associació Obrera de Concerts, fun¬
dada pel gran violoncel·lista català.
Les obres que figuraven en el pro¬
grama d'aquest concert havien estat
executades per l'Orquestra Pau Ca¬
sals en el segon concert d'aquesta
temporada, dedicat a autors catalans.
EI mestre Casals, que tan s'interes¬
sa per les manifestacions d'art ca¬

talà, ha volgut fer conèixer al pú¬
blic de l'A.tsociació Obrera de Con¬
certs les composicions de músics ca¬

talans executades recentment. Inú¬
til repetir el que diguérem, en l'e¬
dició de diumenge passat, sobre les
composicions d'autors catalans.
El públic de l'A.sjociació Obrera

de Concerts va escoltar amb visible
simpatia les composicions que inte¬
graven el programa. La «Suite» de
Baltasar Samper va ésser especial¬
ment aplaudida. El mestre Casals va

rebre moltes felicitacions.—F. R. M.
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0>QtIESÏA CASALS
Segiíntlo coneievto

La Suite en "si menor", de Bach, la
Sinfonía en "do mayor" de Mozart,, el
poema sinfónico "Souvenir" de V. D'In-
dy, "Rondes de printemps" de Debus¬
sy y la Rapsodia Rumana, núm. 1, de
Enesco, fueron las obras que dirigió el
maestro Casals el domingo por la tarde
en el "Palau", siendo este programa el
correspondiente al segundo concierto de
la actual serle.
La Suite de Baoh impresionó honda¬

mente al auditorio" por la calidad de la
música — huelga el consignarlo — y
por la intepretación irreprochable que
alcanzó.
El maestro Casals posee de Bach una

comprensión absoluta.
La Sinfonía de Mozart, graciosa y

fluida, contrastaba con el poema de
V. D'Indy "Souvenir", en el que el
gran teórico se muestra fiel a sus prin¬
cipios y da a entender más que un espí¬
ritu creador, sus profundos conocimien¬
tos de las bases científicas del arte.
El exquisito temperamento de Debus¬

sy fué i-eflejado con bellas matizaciones
por la orquesta y el maestro y la Rap¬
sodia de Enesco alcanzó brillantez y cla¬
ra expresión de su estructura.
Los aplausos tributados al maestro

Casals . y sus músicos, fueron muchos y
merecidos.

,ONA
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Daía 1 2 .F£Br 1930 BARCELONA

OBQTESTA PAU CASALS
Tercer concierto

Mañana, jueves, por la noche, tendrS
efecto la tercera audición de la brillantí¬
sima serie de conciertos que la Orques¬
tra Pau Casals celebre actualmente ca
el Palacio de la Música Catalana.

Obras del más alto interés musical
integran el programa del jueves: "El
sueño de una noche de verano", Men-
delsshon; "Primera sinfonía en do ma¬

yor", Brahms, y "Tristan e Isolda", pre¬
ludio y final, Wagner. Se darán también
en primera audición una "Fantasía sobre
canciones populares angevinas", de Le-
keu", y como nota sugestiva hay la in¬
clusión del movimiento sinfónico "Eub-
by", de Honegger, de los compositores
modernísimos más valorizados, las obras
del cual fueron tan apasionadamente dis
cutidas con motivo de la sesión que le
fué dedicada por la "Asociación de Mú¬
sica da Camera".
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LA AOCHE
Oaía 1 1 FEB. mo BARCELONA

En el Palau, la «Orquesta
Casals» interpreto el segun¬

do concierto de la
temporada

Numeroiso público se congregó en
el Palau; la cruda tarde invitaba a
encerrarse en una sala de música. En
el programa, como en la acreditada
viña del Señor, había de todo. Desde
Bach y Mozart, los Grandes de la Mú¬
sica, hasta una lamentab'e «Rapsodia
rumana» del admirable violinista
Enesco, que por cierto como compo¬
sitor es una verdadera calamidad.
Mi alegría fué oir la «Suite en sí

menor» para instrumen os de arco
flauta y clavicémbalo, de Bach. Todas
los elogias sin clase ninguna de re¬
serva sean para Pab o Casa s así c >i o
vayan dirigidos a los que esta in¬
mensa «Suite» interpretaron de una
manera magnífica de toda mrgn'fi-
cencia. Y lo que voy oii iendo en sen¬
tido de elogio co-nipionda al profesor
de flauta Esteban Gratacòs, que se
manifestó como un colosOj lo que sí
me gusta así calificar ya que soy de
los que le pongo peros a las tres
cuarías partes de 'a human dad. Sí,
señores, Gratacòs estuvo imi om'ei a-
1) e por lo que cabe dsstacai i on to¬
dos los honore.s su nombre.
El público ovacionó la obra de

Bach casi tanto como la «'Sinfonía en
do mayori de Mozart, coniprsMor que
iebe pr-opagarsa a fin de afinar la
.sensibilidad do los auditoi'os. Com¬
prendiendo a Mozart y .sobre todo
adentrándose en su espíritu, se podrá ■

huir de Uiii sin fin de cursis pertene-

cienle.-i a todos los; países y a todos
os países.

Soy de los que creen que debemos
apoyar a los ultramodernos pero que
en rsomando Mozart en un concierto
me dan ganas de jjegarle fuego a lo
que han escrito en estos ú'timos
tiempos la caterva do mixtificadores.
¡¡Venga Mozart y dejémonos de am¬
parar tonterías!! Vale más el «andan¬
te» de esta Sinfonía que las idioteces
escritas con vistas, a la moda y con
el fin de singularizarse.
Esta «Sinfonía en do mayor», que

es pieza de musec^ es .magnífica y
Casaiis la dirigió maravillosamente.
Me he leído de càbo a rabo lo que

«iscribió Blanca Selva respecto a
Souvenirs» de Vicéht d'Indy, poema
sonfónico, que a mi entender es una
espantosa lata como, casi todo lo que
procede de esa esi^eaie de seminario
laico de la «Schola Cantorum» de
Paríc. No le voy a] negar la técnica
a d'Indy; el buen Dios me libre, pero
guiado por la santa intención de no
ofender la acreditada veidad, que es
el propio Dios, he) de decir, puesto
que al Sumo no quiero ni con la in¬
tención faltarle, que el susodicho Vi-
cent d'Indy, es tan .pesado en su mú-

;a co.mo si le dictara aquel modelo
de elemento, que en el mundo de los
historiadores se llamó César Cantú.
¡Compadre, con el plúmbeo director
de la «Schola Cantorum»! Y no voy
a detenerme más con «Souvenirs»,
dado que estoy más que seguro que
ni eso ni la «Ra¡>sodia rumana», de
Enesco, voy a oírlos en lo que me
queda da regocijada vida. ¡¡Vaya un

poemita sinfónico para tardecita de
lluvia y granizo como la del do¬
mingo!!
Las «Rondes de Printemps», sin ser

de lo que más me gusta de Debussy,
no puedo dejar de recono.cer que es
una composición que roza lo delicie
so. Ahora, se está poniiemdo en moda
hah'ar mal de Debussy, lo que sí me
parece una perfecta majadería. En
el programa que se repartió en la
tarde del domingo, constaba una
apreciación de Debussy, a mi enten¬
der acertadísima. Dice así: «impre¬
sión suya, completamente original y
pei-sonal». No puede exigirse más a
las «Rondes de Printemps». ¿Que hay
un tema popular? A mí, los temas
populares cuando son buenos o sea
que tengan calidad, la verdad es qu©
no me molestan y más ai como el que
ahora oí de Debussy, no se apoyan
en la justa tradición.

Casa'is diriiaió esta obra de una ma¬

nera tan impecable, que no voy a ser
yo quien ponga en duda que una in-
tei'pi'Otación así difiriera en lo más
mínimo de lo que imaginó Claudio
Debussy, músico todo él sensiibilidad
y como hombre, según me contaron
algunos do sus íntimos, un perfecto
egoista con sus puntas de cínico y ri¬
betes de bruto.

RAFAEL MORAGAS
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Daía .1.1 FEB. iq^n Barcelona

Patau de la Música Catalana

OBQUESTRA PAC CASALS
Diumenge a la tarda, l'Orquestra

Pau Casals d»aà el segon dels con¬
certs simfònics d'hivern al Palau de

, la Música catalana. L'Orquestra, sota
la direcció del seU IHustre mestre,
aconseguí un èxit esclatant. Val a dir
que el programa combinat oferia ma¬
jor interès que el del primer concert.
començà amb la «Salte» ç» si me¬

nor. per a flauta, instrumeñts d'arc 1
. elaviCèiAbal, de Joan Sebastià Badi,
;obra ddlicadlsslma en la interpretació
de la qual obtingué un èxit particula-
rlsslm él flautista Bsteve Gratacòs,
l'execució del qual oferí tota ïa deU-

: cftdesa que c»l poSar en una, obra com
aquesta. També fou molt aplaudit el
senyor Gibert Camins, el qual estigué
molt encertat en la seva part de cla-
Vicèmbal. El mestre Pau Casals dirigí
l'orquestra amb molta seguretat i arri¬
bà a impregnar la seva visió als exe¬
cutants.

La segona part era integrada per la
«Simfonia» en la major, de Mozart, la
bella partitura de la qual fou magnífi¬
cament executada per l'orquestra.
Com a començament de la tercera

part, l'Orquestra Pau Casals interpre¬
tà per primera vegada i«Souvenir»,
poema simfònic de Vinçent dindy.
Aquest poema fou escrit pel seu au¬
tor l'any 1906 poc temps després de la
mort de la seva esposa, el record de la
qual tan bellament evoca el músic.
Està construïda en forma de sonata 1
és composta de dos temes 1 un pont
adoptant l'estructura de gran lled en
cinc períodes.
La potència creadora del gran mú¬

sic de Eervaal es manifesta en aquesta
obra de manera esplèndida. L'emoció
i l'admiració s'apoderen de l'auditori
a mesura que la partitura avança, fins
arribar a commoure per obra de l'alta
potència emotiva de què està dotada,
especialment e nia seva part final, ge-
nlahnent desenrotllada.
El púbbe entrà de ple en l'obra 1

aplaudí els músics per l'exceUent in¬
terpretació que hl donaren," en la qual
abocaren tota la seva comprensió. Pau
Casals dirigí l'orquestra amb gran au¬
toritat i sense la més petita defallença.
Completaven el programa «Rondes

de printempi», de C. Debussy, 1 la
«Rapsòdia romanesa», número 1, d'E-
nesco, excel·lentment interpretades pels
professors de l'orquestra.
Pau Casals, com sempre, s'acredità

de músic toteUigont 1 wmpren^ i
per damuçt de tot, de <àr60tor d'ax-
traprdtnàrles facultats.

BH mateix diumenge, al ma^, la prò¬
pia Orquestra Pau Casals, deüljíià una
andiflló a LAssodacló Obrera dè Con¬
certs, en el qual Interpretaren exac-
texient el mateix programa del pri¬
mer <^ncert dlxlvem i per tant anús la
uateim tara d'aquell dia. Com que ja
en aquella ocasió ens en ocupàrem
amb la deguda extensió, no fem avui
altre comentari que el de dir que l'e-

xçcu^ fbu immillorable sota la direc-
Oíib de riHustse mestre Pau Casals.
Vblem, això, sí, fer constar el triomf

aconseguit novamrait per Baltasar
Samper, amb la seva «Sulte» «Cançons
i danses de la úla de Mallorca».

MANUEL VAliLDEPBBES.
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ORQUESTRA PAU CASALS

Concerts d'hivern

Ha començat la Sèrie XVIII am'b aiqiuesta audició solem-
nial dediicada del tot a executar obres d'autors catalans. Gaire¬
bé totes elles podrien figurar en els concerts' reservats al'S
clàssics alemanys. Les "Boires", però, del senyor Lamote de
Grig.non, fill. m'han semblat massa espesses, probablement
per la ineva manca de tècnica musical.

M'excu'saré de fer un anàlisi de les altres obres escrites

pels mestres Samper, Vives, Toldrà, Morera, Garreta i Zama-
cois. Fora la "Damnació del Comte Arnau" (Toldrà) i "Gra-
cieta, o' la Festa Major" (Morera), ja eren conegudes del
nostre públic.

Si hem de dir Ja veritat, se'n va dur la palma la i.® "Suite"
de "Cançons i danses de l'Illa de Mallorca" (Samper). Es una
obra d'un viu color, fresca, de belles i emocio'uants sonoritats.
En ella el seny local s'eleva, a còpia de força en l'expressió,
a una noMe tessitura.

.Em va sem.blar que el públic estava preocupat per una
passió indecisa que no acaba de trobar la seva manifestació
externa, i que a conseqüència d'això, aplicava criteris no mu¬

sicals a l'apreciació de Jes obres.
No s'hi encaparri. Mestre Casals. El Palau estava ple,

però .qualsevol hauria esperat ovacions que no es varen pro¬
duir. La mateixa obra de Samper fou rebuda amb més entu¬
siasme al Liceu. Diues-centes audicions són ja un esforç his¬
tòric. EI fet de no desentonar les obres catalanes de les que
sol executar aqueixa orquestra, ens havia d'omplir a tots
d'orgiull.

Però estem estabornits. I no hem trobat el mot, la rega,
la canal per on el nou sentiment s'esbravarà. Qualsevol diria
que estem en roda, quan recordem eis' entusiasmes d'altres
lenups. Es segur que no tornarem al gest d'abans; però encara
no hem trobat el gest d'avui.

La idea vostra, però. Mestre Pau Casals, 'és la bona.
Pugem de peus damunt dels resiultats assolits. I senyalem el
valor simfònic de la nostra música. Oidà!

CLAU DE SOL.


