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BARCELONA

Concerts
ORQUESTRA PAU CASALS. — Ter¬

cer conaert

Es celebrà aquesta vegada de nit,
el dimecres passat. Bona concurrència
i excel·lent programa.

Per primera vegada l'O. P. C. ens
oferí una audició de la Simfonia esco¬
cesa de Mendelssohn, obra tan bella
com difícil de fer lluir, i que per tal raó
és poc executada. De vegades els des¬
envolupaments dels temes hi són massa

allargassats, sobretot als temps primer
i darrer, i la sòlida construcció men-

delssohniana no apareix prou clara si
no hi ha hagut un treball previ acura-
(líssim per part de l'orquestra i del di¬
rector. Presenta en canvi al segon temps
un d'aquells exemples típics d'scherzo
rnendelssonhià, car sembla que Mendels¬
sohn n'hagi creat el tipus. El mestre
Casals demostrà haver assajat l'obra a
bastament, i n'obtingué una bona exe¬
cució. Si no ens poguérem sostreure al
record de la Simfonia italiana que ens
donà l'any passat d'una manera insu¬
perable, és degut a ésser aquesta dar¬
rera obra més perfecta encara i més
inspirada que la Simfonia escocesa, que
no convé pas tenir tan oblidada. Si un

compositor del ga-an cicle musical vuit¬
centista necessita encara una reivindi¬
car''. és cl siuivíssim i polidíssim Men-

delssohn-Bartholdy,; que el nostre pú¬
blic admirarà plenalnent el dia que co¬
negui els seus grans oratoris dignament
executats.

La Simfonia escocesa és escrita per
a ésser executada sense interrupció. El
mestre Casals, però, ens la donà, com
sol fer-se, peça peit. peça, obeint sens
dubte a raons de cí^àcter pràctic, puix
que Barcelona és ufl país de vida tan
extraordinàriament ¡retardada que la
gent arriba tard al concert, malgrat
que aquest es comenci a les deu del
vespre, o sia a l'hora en què hauria
d'acabar-se dins d'ima ciutat d'horari
normal. Sols un vici profundament ar¬

relat, i agreujat cada dia entre nosal¬
tres, pot fer-nos trobar lògic i natu¬
ral que les festes musicals, sobre ésser
tan atapeïdes de programa i comportar
dos inexplicables intermedis, siguin una
excusa per a transit^.

Una altra obra de primer rengle con¬
tenia el programa ; di Concert de Bram
denburg núm. [jer a violí i dues
flautes, de Bach. Lejf dificultats de l'e¬
xecució d'aquesta obra -no s'amaguen
per darrera una orquestració rica i ple¬
na ; tot hi és al viui les belleses i els
trencacolls. L'audicin, però, anà tan
llisa que els ti-encacolls hi foren dissi¬
mulats i les belleses francament mos¬

trades. Els tres instruments concer-

tants: violí, per Enric Casals, i flau¬
tes a càrrec d'Esteve Gratacòs i Jaume

Roca, estigueren sempre justos, con
la reduïdíssima orquestra de corda amb
qüè alternaren.

Seguia una estrena: El rapte de íesl
sabines, de Blancafort, el primer nú-l
mero d'un ballet inacabat sobre argu-l
ment ideat per Francesc Trabal, amb
intei-pretació humorística de l'assumptel
titular. Es una obra molt ben treba¬
llada orquestralment, però d'aquellesl
que no poden acabar-nos de fer el pesi
sense un programa escrit davant delsl
ulls que ens expliqui de què va. Peròl
com que el programa ens en deia quel-1
com, el públic va interessar-se i ova-l
cionà els intèrprets i àdhuc volgué |
veure l'autor. Hi abunden els contras¬
tos i els trets d'humorisme. L'aparició I
d'un drac terrible hi és figurada o al- [
menys comentada per una paròdia del |
tema de l'andante de la Cinquena Sim¬
fonia de Beethoven. L'autor d'aquesta I
música, com el seu inspirador literari, I
són gent que no s'està de res, i el pú-1
blic té l'obligació d'agrair-ios-ho, I
perquè, ultra això, es veu que Fn
Blancafort no s'està d'estudiar i de
pi-eocupar-se seriosament de fer mú-l
sica, amb la mirada atenta als temps]
que correm. Endavant i fora!

Un altre exemple de música moder¬
na, i també de música de ballet, fou I
La peri, de Dukas; però aquí fruírem
d'una eomijosició d'allò tan francès i I
d'allò tan acadèmic. Dukas es mostra]

aferrissadament circumscrit a una es¬

cola, però no deixa de sorprendre'ns
amb les seves alenades de rica instru¬
mentació i el seu treball sense macula.
El mestre Casals ens mostrà la prefe¬
rència que havia donat a aquesta obra,
per deixar-la ben llisa i perfectament
matisada. Cal agrair-li-ho, encara més,
pei-què això no és flor d'un dia, sinó
que ja tenim observat com la preferèn¬
cia és concedida a cadascuna de les
obres que ens presenta.

La darrera obra del programa era
també un fragment de teatre; però de
quin teatre! No menys que Wagner,
el creador ile l'orquestra moderna i del
teatre líric modern es desjrenjà de la
demora dels déus per fer-nos sentir
aquell prodigi de color orquestral i de
contrastos dramàtics que és la darrera
escena de L'or del Bin. Calia res mes?

OBERON
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IRALITAT D'AHI
t-DE DECRET D

PALAU DE LA MUSICA CATA¬

LANA

TERCER CONCERT DE
TARDOR DE L'ORQUES¬

TRA PAU CASALS

Dinieores, a la nit, amb escassa
co-ncïiirrència, l'Orquestra Pau Ca¬
sals donà el seu tercer concei-t de
tardor d'aquesta temporada.

Cal convenir que el programa es¬
collit no era, precisament, dels que
atrauen el públic. Hi mancava el
plat fort, i, naturalment, la guixeta
se'n ressentí.

En aquest concert el mestre Blan¬
cafort estrenà "EI rapte de les sa-
bines", peça musical que obtingué
iaia bona acollida del públic, el qual
obligà l'autor a sortir a recollir els
seus aplaudiments.

Sense ésser cap cosa transcenden¬
tal, la música del mestre Blanca¬
fort és d'una gran simpatia i s'es¬
colta amb força gust.

El progi-ama es començà amb la
"Simfonia núm. 3" (Escocesa), de
Mendelssohn, que per primera ve¬
gada donava rorquestra Pau Ca¬
sals.

Es tracta d'ima simfonia perfec¬
tament constiToïda, destacant-se per
sobre dels altres l'"Adagio" i r"Alle-
gro", que foren extraordinàriament
aplaudits.

La incorporació d'aquesta Simfo¬
nia de Mendelssohn als programes
de la Pau Casals, la considerem un
encert i esperem tenir el goig de
senth'-ne una segona audició.

Omplia tota la segona part J. S.
Bach, amb el seu "Concert de Bran¬
denburg, núm. 4", el mèrit del qual
—i el públic ho comprengué així
mateix — correspon als solistes de
vidí, flautes i piano.

Els formidables solistes de flauta
senyors Gratacòs i Poca, així com
Enric Ca^s, violí, i Josep Maria
Roma, piano, s'endugueren els
aplaudiments més extrems de tota
la nit, com a premi al seu art i al
bon gust amb què saberen inter¬
pretar el gran mestre.

La tercera part, ultra el "ballet"
de Blancafort, l'orquestra Interpretà
un poema dansat (?) de Dukas, que
és una de les coses més pesadíssi-
mes que hom pugui resistir.

El públic restà aclaparat, i menys
mal que tancà el programa Wag-
nei- amb el final de "L'or del Rhin",
que aconseguí desvetllar la concur¬
rència, perquè del contrari els con-
ciurents ham-ien donat un especta¬
cle lamentable.

La conegudísBlma obü-a wagneria¬
na tingué una excel·lent interpreta¬
ció. així com la resta del programa,
i fou molt aplaudida.

FEDEL
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Data g ^ fíÇT 19^ BARCELONA

DE MUSICA
ORQtlESTA CASAIiS

TERCER CONCIERTO
Dirigió este tercer concierto el mttestro

Casals. L»a primera obra óel programa iaé
la Sinfonía nümero 3 (Escocesa) de Men
dels'soibn.

Si en este siníonla no aparece como
cualidad esencial el sentido sinfónico,
queda realzada, no obstante, por la me¬
lodía cárida meiudelssobniana—en la pri¬
mera idea del Adagio hay un ejemplo mag
nímico—y la gracia alada del scherzo,
así co-mo hay en los tiempos extremos
ideas de gran nobleza y de verdadera ca¬
lidad.

De Ecdh figuraba el Concierto de Bran
denbuTgo, número 4 .para violin concer¬
tante, des flau'as e instrumentos de arco

y con'lnuo. No hay que iponderar esta
gran obra, el nombre de su autor reve¬
la ya su calidad.

Tampoco esta vez la interpretación de
Baeb alcanzó la ponderación que espe¬
rábamos a pesar de que Enrique Casals
(violin I y los flautistas E. Gratacòs y
J. Poca hicieron una labor meritoria. El
conjunto resultó algo borroso y üo muy
intensamente expresada la idea Interpre¬
tativa.

Del compositor Blancafort se e-strenó
uitn fragmento del ballet "El rapte
de les sabines". Blancafort .se expresa en
esta nueva obra con mareada desenvol¬
tura en el desarrollo y en la orquesta¬
ción. E.ste músico no puede ocultar su afl
nidad espiritual con la moderna escuela
francesa a la que se ha asimilado con¬
siguiendo, no obstante, expresarse con
ideas propia.s y reveiiado.ras de un 'em¬
paramento mús'co bien do'odo. Fué lla¬
mado Blancafort al hemiciclo.

Se ejecutó luego el poema danzado "La
Per!" de Ditltos. Es una obra maestra en

tcdo lo que hace referencia a su reall-
zeCón.

El concierto terminó con el final de
"El OTO del Rbin" (Entrada de loa dio¬
ses al Mtalalla) ejecutado con la de¬
bida densidad sonora.

El maes'To Casals fué muy aplaudido
por su auditorio no ton numeroso como
en los anteriores conciertos.—A. M.
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Data J BARCELONA

ORQUESTRA PAU CASALS '
La dirección del próximo concierto

de la Orquestra Pau Casals, señalado
para pasado mafiana. domingo, en el
Palau de la Música Catalana correrá
a cargo -del eminente maestro Juan
Lamote de Grignon, quien ha combi¬
nado un programa interesantísimo,
tanto por su valor como por su nove¬
dad. Merced al mismo- podrá nuestro
público trabar conocimiento con el
modernísimo compositor húngaro Ru¬
gen Zador, cuya obra titulada «Sinfo¬
nía técnica» es una de las últimas
producciones sensacionales aparecidas
en el campo de la música. Combinado
con este estreno, se ejecutarán im¬
portantes composiciones de Wagner.
César Frank Humperdinck. Roussel
y Granades- y se estrenará varias com¬
posiciones líricas para soprano y or¬
questa originales del joven Ricardo
Lamote de Grignon. Estas obras de¬
bían ser cantadas por la soprano Con¬
cepción Radía de Agustí mas debido
a una pertinaz dolencia que la retiene
en cama, se ha visto impedida de to¬
mar parte en este conc erto, habién¬
dose confiado la interpretación de
aquellas composiciones a la soprano
Carmen Gombau. También colaborará
en esta audición la pianista Isabelle
Martí Colin, ejecutado las «Varia¬
ciones» para piano y orquesta, de
César Franck,
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La direcció del vinent concert de
l'Orquestra Pau Cassals, assenyalat
per a demà p issat, diumenge, a la tar¬
da, al Palau de la Música Catalana,
anirà a càrrec de l'eminent mestre
Joan Lamote de Grignon, el qual ha
combinat un programa interessantis-

i sim, tant per la .seva vàlua com per
la seva novetat. Gràcies a ell e! nos¬

tre pt'iblic podrà conèixer cl moder-
n'ssim compositor hongarès Eiigen

i Zador, l'obra de! qual titulada S'tbn-
I fonia tècnica és una de les darreres

■producciolivs sensacionals aparegudes
en el camp dc la música. Combinant
amb aquesta estrena, s'executaran im¬
portants composicions de Wagner,
Cèsar Franck, Huntperdinck, Rous-
sel, Granados i s'estrenaran diverse?
composicions líriques per a sopran i
orquestra originals del jove Ricard
Lamote de Grignon. Aquestes obres
havien d'ésser cantades per la sopran
Concepció Badia d'Agustí, però degut
a una malaltia que la reté al llit, i
aquesta tan notable artista s'ha vist
privada de prendre, part en aquest
concert, 1 la interpretació d'aquelles
composicions ha estat confiada a la
sopran Carme Gombaa. També col-
laborarà en aquesta audició t'aplaudt-
da pianista Isabelle Martf Colin, la
qual executarà les variacions per a
piano i orquestra de Cèsar Francfe.
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ORQUESTA PABLO CASALS

La dirección del próximo concierto de la. Or¬questa Pablo Casals, señalado para pasado mia-
nana,_ domingo, por la tarde, en el «Palau de
la Musica CataHana», correrá a cargo del emi¬
nente maestro Juan Lamote de Grignon, quienna combinado un programa Interesantísimo,tanto por su valor como por su novedad. Mer-
ced al mismo podrá nuestro público trabar co¬
nocimiento con el modernísim.D compositor
húngaro Eugen Zador, cuya obra, «Sinfonía
J écnica», es una de las últimas producciones
sensacionales aparecidas en el'campo de la mú¬sica. Combinado con este estreno se ejecutarán
importantes composiciones de Wagner CésarI'rank, HumperdincL, Roussel y Granados y seestrenaran vanas composiciones líricas, para
soprano y orquesta, originales del joven Bicar-
do Lamote de Grignon. Estas obras debían ser
cantanas por la soprano Concepción Badia de
Agustí, mas debido a una pertinaz dolencia quela retiene en cama a tan notable artista, seJia visto impedida de tomar parte en e=te con¬
cierto, habiéndo.se coiiflado la interpretación
ue tales composiciones a la soprano Carmen
Goinban. También colaborará en esta audición
Ja aplaudida pianista Isabelle Martí Collin eje¬cutando las «Variaciones», para piano v or¬
questa, de César Franck.
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Orquesta Pau Casals
TERCER CONCIERTO '

La información no es difícil cuando la
evidencia habla por la pluma, como an el
caso presente. Hoy la Orquesta Casals
puede alternar entre las de verdadero re¬
nombre y—como ya teníamos desconta¬
do — al ejecutar anteanoche, entre otras

I varias obras sinfónicas, en el «Palau de la.
¡Música Catalana», la Sinfonía núm. 3, de
Mendelssohn, llamada «Escocesa», y des¬
pués (en la reducción de elementos se¬
gún la partitura exige) el Concierto de
Brandenburgo, dió otra prueba palmaria
de su formación, merced a la asidua y
prestigiosa labor del insigne artista que
la fundó y diri ;e y ha logrado y de un
modo integral la pastosa sonoridad de su
conjunto, remontando siempre la ejecu¬
ción a un noble tipo interpretativo que
rehuye todo efectismo.

Algunas diferencias de plan se obser¬
van en la citada Sinfonía «Escocesa», de
Mendelssohn, con repecto a otras pro¬
ducciones análogas del mismo autor. Pe¬
ro de todos modos, su filiación no dejó
de reconocería el mismo auditorio, si no
en toda la obra, en múltiples de sus pa¬
sajes en que la armonía es aun más pura
e ingenua; y la intrumentación se hace
tenue, voluble y de una diafanidad que
hizo a su autor inconfundible en el «scher-
zo» y que, además, obtiene plácida pero
intensa emoción allí donde a otro com¬

positor sólo le habría sido posible un
cieito rebuscamiento de timbres con que
obtener momentáneas suavidades para el
oído. Aquella diafanidad, aquella transpa¬
rencia, por el contrario, es la misma alma
mendelsshoniana que aletea en su propia
música.

En el Concierto de Brandenburgo, el
violin maestro de Enrique Casals y los
flautas señores Gratacòs y Poca y el pia¬
nista señor Roma se distinguieron nota¬
blemente, atrayéndose los aplausos del
auditorio. El maestro Casals cedió, como
si dijésemos, el suyo por llevar la batuta,
reconociendo la pericia y pundonor artís¬
tico de dichos profesores.

El estreno del «ballet» (suite num. i)
titulado «El rapte de les sabines», origi¬
nal del joven y ya aplaudido maestro
Blencafort, fué parte de este concierto,
corroborando una vez más el propósito
del maestro Casals de dar a conocer pro¬
ducciones de nuestros músicos.

Obedece la obra a un plan humorísti¬
co, no realizado en las tablas, por dificul¬
tades inherentes a la presentación escé¬
nica.

Se advierte a los primeros compases
de dicho «ballet» el ansia de novedad que
guía al animoso y simpático autor, cuyo
temperamento fogoso y tecnicismo, ne¬
tamente moderno, le hacen asequibles los
asuntos de verdadera acometividad.

Por ello y por el bien hallado relieve
de las frases que constituyen aciertos del
músico en dicha obra, fué el mismo lla¬
mado al hemiciclo y compartió los aplau¬
sos del público con el director de esta
variada audición sinfónica que condujo
aquélla con carino.

La Orquesta tuvo en otras dos obras,
«La Peri», de Dukas, y la «Entrada de los
dioses en el Walalla» (Oro del Rhin), de
Wagner (final del prólogo de la grandio¬
sa Trilogía), doble ocasión para ser nue¬
vamente ovacionada; confirmando el ex¬
celente éxito de sus anteriores conciertos
el insistente y ruidoso aplauso al ilustre
maestro don Pablo Casals.—J. B. de P.
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El segon concert celebrat diu¬
menge passat per l'Obrera, constituí
una altra solemnitat musical, car,
ultra un programa interessant, hi
hagué també la cooperació de l'il-
lustre mestre Falla, el qual volgué
honorar el concert amb la seva pre¬
sència.

Començà la sessió amb una acu¬
rada execució de la "Pastoral de
Beethoven per l'orquestra Pau Ca¬
sals, dirigida pel seu eminent funda¬
dor. L'obra beethoviana fou religio¬
sament escoltada i, ja no cal dir-ho,
entusiàsticament aplaudida.

A la segona part, aparegué el
anestre Falla per dirigir la Simfonia
de "El Barber de Sevilla", revisada
per ell, i la "Dansa ritual del foc"
de "El Amor Brujo".

El públic, a peu dret, féu una
imponent ovació al mestre Falla,
tant en aparèixer com després de
l'execució de Ics seves magnífiques
obres.

Finalment, s'executà, sota la direc¬
ció del mestre Casals, i amb la co¬
operació del pianista Alexandre Vi¬
lalta, les esplèndides impressions
simfòniques "Noches en los jardines
de España", de Falla.

La seva audició ens causà la im¬
pressió profunda de sempre, la im¬
pressió que causen les obres que
porten guspires d'eternitat.

Cal elogiar l'cxcellent execució
que Alexandre Vilalta donà a la
difícil part de piano, i amb la qual
ens féu admirar, una vegada més,
la seva tècnica brillant i segura.

L'eminent Casals ens donà també
una excel·lent versió de l'obra de
Falla, i l'orquestra el secundà fidel¬
ment en tot moment.

Els mestres Casals i Falla i els
seus col·laboradors foren molt aplau¬
dits i repetides vegades cridats a
l'estrada.

J. G. C.
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LA VANGUARDIA
Data BARCELONA

Música y Teatros
Palacio de la Musica Catalana
ORQUESTA PAB1.0 CAS.\LS

Como novedad, la Orauesta Pablo <^£üs
habla incluido en el programa
sus conciertos de la
lebrado anoche, una «surte» del «ballet» de
Blancafort «El rapto de las

Los inquietudes musicalee de Blaim^t.
puestas da manifiesto en otras de sus p'^PP"
siciones, se revelan también en «El rapto de
las sabinas»; pero el compositor, sm traicio¬
nar su temperamento ni las tendencias por
que siente especial predilección, se manifiesta
cJaix) y armónico al oido. j., ,0=

La substancia musical do «El rapto de las
sabinas» es muy considerable, y como en su
afifpeicto formal ofr&ce rasgog Que la^ alejan ae
lo vulgar, el «ballet», brillante y vibrador en
su conjunto, merece los honores que casats
la ha coníeiildo dándole a conocer.

El público recibió la obra con visible com¬
placencia, y llamó al estrado al autor para
que recogiera personalmente los plácemes.

El reato del programa estaba integrado por
la «Sinfonia número 3» (Escocesa), de Men¬
delssohn, que siempre produce viva impre¬
sión; el «Concierto de Brandemburgo», núme¬
ro 4, en «sol», para violin concertante, dos
flautas B instrumentoa de arco y continuo,
obra en la que resplandece la inspiración del
gran luán Sebastián; «La Péri», de Paul Du¬
bas, llena de movimiento y color, y el final
de «El oro del Rhin», de Wagner.

Pablo Casals dirigió ton la escrupulosidad,
el buen gusto y el acierto que le son carac¬
terísticos, dando a cada obra el estilo y los
matices debidos, y logrando en la orquesta
una admirable cohesión.

Pablo Casals fué ovacionadísimo, y con él
los profesores de la orquesta, oyendo aplau¬
sos particulares en el «Concierto brandembur-
gués», de Bach, el violinista Enrique Casals
y los. flautistas Esteban Gratacòs y Jaime Po¬
ca, cuya labor resultó verdaderamente impe¬
cable.

El «Pálau», muy concurrido, pero no tanto
como en los anteriores conciertos.

Z.
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LA MÚSICA

ORQUESTRA PAU CASALS

T€rc€r Concierto dc Otoño
El maestro Casals dirigió ayer no¬

che el programa del tercer concier¬
to de la serie de Otoño.

En esta sesión se estrenó el pri-^ mer número de un "ballet" del joven
compositor catalán Blancafort "El
rapto de las Sabinas". A través de

! la interpretación pulcra y muy cui¬
dada que le dió el maestro Casals

,

púdose apreciar el espíritu finamen¬
te musical de su autor en las com¬
binaciones armónicas y en las colo¬
raciones orquestales, delicadamente
refinadas y de un parentesco más

i cercano a las creaciones de la es¬
cuela impresionista francesa, que a

; las del estilo clásico o romántico,
i pero conservando en el aire de algún

tema el sabor particular de la mú¬
sica catalana.

Si el conjunto estuviera estructu¬
rado siguiendo una firme linea inte¬
rior que diera una mayor unidad a
la forma y al desarrollo, creemos que
esta obra producirla aún un efecto i
más satisfactorio. El público la aplau¬
dió con verdadera insistencia, obli¬
gando al autor a salir por dos veces
a recoger los aplausos.

El programa comenzó con la "Sin¬
fonía número 3, en la menor", llama¬
da "Escocesa", de Menndelssohn, to¬
cada con mucha delicadeza por la or¬
questa. La música de Menndelssohn.
extremadamente correcta, tiene tan¬
to de agradable y bello en unas li¬
neas como de frío y lánguido en mu¬
chas páginas. Se oye con gusto, en
esta sinfonía, el segimdo tiempo, "Vi¬
vace non troppo", y el cuarto, "Alle¬
gro vivacissimo".

La segunda parte del programa lallenaba el "Concierto dé Branden¬
burg" número 4, de Bach, obra de
maravillosa inspiración, abundante y
original, difícil de ejecutar tanto pa¬
ra los concertistas, violin y flautas,
como para la orquesta. Enrique Ca¬
sals fué el violinista, y Esteban Gra¬
tacòs y Jaime Poca, los flautistas.
Hay que alabar la labor inteligentede Enrique Casals en .su complicada
parte, y la manera pura y serenacómo ejecutaron su papel 1<» pro¬fesores de flauta.

Completaban el concierto el poe¬
ma danzante "La Peri", de Dukas,
obra que impresiona por la magnifi¬
ca sonoridad de .«u orquesta y porla compacta contextura de su com¬

posición, dentro de una verdadera
originalidad de estilo, y, como final,
el poderoso fragmento de "El Oro del
Rhin", "Entrada de los dioses en el
■Walalla", cuya fuerza y cuyo poder
diioniifiaco levantó los entusiasmos
del auditorio, que ovacionó al maes¬
tro Casals y a su magnifica orquesta.

J. PAHISSA .

LOS DEPORTES



:EI concert inaugtiml de I^'Assoclaclé
I de «Música da Camera^.-Festi^al Ma-
^nuel de Falla. - L^Orfeó de Sans i el
i

I mestre Eduard Toldrà.-El segon i tercer
I concert de I'Orqnestm Pan Casals,-EI
: mestre Emlc Fernàndeg Arbós

,;.'ec>la opït^èbíssima .i aquella sénsibíli-
j tet dei noátre violinista català!
,[ > El més i&pórtànt de lá tercera part
" fou la"-primera audició d'una obra del

nostre amic, Manuel Blancafort; Es
tracta d'un fragment de ballet d'"El
rapte de les Sabines". Música a "la
page" com dirien els francesos; Vo¬
lem dir niúsica que respo.n perfectar-
ment al moment actual. Plena de de¬
talls, importants els uns i secundaris
els altres, formant, però, un tot mag¬
nífic, eorii üh taçís ple de coloraines
1 de grisors i dé* primers plans i de
fons llunyans.

L'obra de Blancafort vol dir encarà
molt més. Vol dir que' és injust que
no es doni més música catalana als
nostres, çi^certs, ■ - , - . ,

L'obra: ílf;Blàncafort, và suportar co-l
ratjosamèiit el veïnatge de "La Peri",|
tíé Paul Dukas, obra que per la seva I
èpticepciójpfereix, alglines semblances.!

- H conceri; d'alfir, si nò hagués tin¬
gut altre pretext que fer conèixer
l'òbra de Manuel Blancafort, hauria!
estat' un'concert prou Important pei·l
a encoiatjar èl mestre Pau Casals à|
continuar en la seva tasca de crear
un magnífic instrument pqy íal de. tío-

■ nar a conèixer la música que; ha;dç
dignificar la reputació musical dè Ca¬
talunya arfeU del món, actuàlmèní
bon xic compromesa. . I

Avui: fa vuit dies, l'Associació dei
"Música da Camera" va inaugurar
el seus concerts amb una gran so¬
lemnitat, puix que es tractava de la |

primera manifestació artística que j
obria la tanda de concerts d'aquest
any, amb els quaLs celebrà el vuitè ani¬
versari de la seva fundació.

Amb la sala del Palau de la Músi¬
ca-Catalana, plena de gom a gom,
teniem dubte.s en demanar-nos sl efec¬
tivament Barcelona té un públic de
concerts. El que podem assegurar, esj
que, l'Associació de "Música da Ca¬
mera" ha sapigut crear-se un públic
nombrós, elegant i fins, aquest any,
podríem dir silenciós i atent, que per
tradició, el públic de la veterana de
les nostres associacions, es distingia
per la seva manca de respecte a la,
música i als mú.slcs. Es amb satisfacció ^

que podem senyalar aquest progrés quet
diu molt en bé de la nostra cultural
musical. I

El pi·lmev concert, fou en tots con-l
ceptes solemnial. Això no vol dir, mag-1
nífic ni divertit. El concert fou unal
mica ensopit i potser mancà d'aquella I
categoria que els dirigents de l'Asso-1
ciacló de "Música da Camera" solen I
donar a les seves manifestacions. I

L'obra de Manuel de Palla, es fetal]
de pintoresc. El músic de Granada,!
quan fa d'andalús" és molt bo. Però :|
a ml, m'agrada més una sessió d'òpe¬
ra flamenca perquè es més veritat.

L'Associació de "Música da Came¬
ra" hauria pogut dedicar el concert
inaugural à la nostra música nacio¬
nal, qüé potser'en aquest moment és
l'hora propícia de parlar de la nostra
música, tant pintoresca com la de
Manuel de Palla, però amb'més for-j
ça, amb més caràcter i pel damunt de|
tot, una raó poderosa, actualment, i és,j
que és música nostra,

i El més important de la nit, fou la
inten'enció del mestre Eduard Toldrà,
dirigint uns, fragments de "La Vida
Breve" amb la col·laboració de l'Or¬
feó de Sans. No parlarem gaire de
l'actuació de l'Orfeó de Sans, que va
cantar molt bé el paper que li perto¬
cava, aquest però, força ingrat i potser
poc important en el punt de vista de
la seva intervenció en l'obra. Eduard
Toldrà, va posar en aquest concert
inaugural, l'únic moment de passió i
d'entusiasme. Va dirigir aquells frag¬
ments, amb una, vertadera compene¬
tració de l'obra i va fer arribar al
públic, tota aquella emoció que en
aquells moments il·luminaya el nostre
i estimat Eduard .Toidrà^.

Manuel de Palla, va encarregar-se i

de la part de piano del, seu poema
'"Noches en los jardines de España";
L'il·Iustre músic, ha estat -ament
un gran pianista. El pia: ¡ ò, ha
esdevingut un instrument iUinista,
gràcies a la música mecahica i te-

Inim diet a ésser d'una exigència a'o-
I soluta, sobretot quan es tracta de
I l'autor, que és el primer interessat a

[respectar la seva obra. El mestre Fa¬llia, no va passar de discret i va ésser
laplaudit amb una gran simpatia, pel
Ipúbllc que omplia la sala del Palau.
I L'audició de "L'amor brujo", diri-Igida pel seu autor, amb la çoHabora-
Ició de la cantatriu Concepció Callao,
Iva finalitz„r aquest primer concert so-
llemnial, que nosáltres però, haurieni
Ipreferit de més alta concepció artís-
Kica. I acceptant que es tractava d'ho-
Imenatjar a un músic i à una música.
Ien aquest moment, hauríem volgut
Ique l'Associació de "Música da Ca-
Imera" hagués fet aquest homenatge
lals nostres músics i a la nostra músi-
Ica nacional.

La "Simfonia escocesa", de Men¬
delssohn, va obrir el programa. Obra
de grans dimensions, fou escoltada
amb una mica de. cansament. Efecti¬
vament, Mendelssoluj és d'aquells mú¬
sics que passen dej moda dm-ant una
època. Nosalti'es creiem que actual¬
ment ho és. Això no vol dir, però, que
Mendelssohn, dintrçi* deu, quinze o vinl
anys, es tornarà ai'"portar". Ho de-^
sitgem. í'

A la segona el "Concert de
Brandenburg núm. 4", impecable, mag¬
nífic. Una obra de música pura que
neutralitza totes aquestes músiques
plenes de literatura i d'emocions que
no passen de la pell. Molt bé els dos
flautistes senyors Esteve Gratacòs i
Jaume Poca. Quina llàstima que el
violinista Enric Càsals, amb el "trac"
que semblava tenir, no pogués lluir la
seva magnifica sonoritat, la seva es- JOSEP PONTBER-ÏÍÀÏ

Diumenge passat, va tenir lloc el
segon concert de l'orquestra Pau Ca¬
sals. Aquest, era confiat al mestre En¬
ric Fernández Arbós, director de l'Or-j
questra Simfònica de Madrid. |

Un programa, on totes les mane-i
res musicals d'execució i d'interpre-1
tació hi eren representades, va servir;al distingit mestre, per a confirmar
el gran concepte que tenim d'ell. Ds
la meravellosa 1 frívola "Simfonia en
sol major", d'Haynd, a la grandiosa
obertura d'"Els mestres cantaires", de
Ricard Wagner, el concert va ésser
seguit amb interès i entusiasme. El
públic que omplenava la sala del Pa¬
lau, va aplaudir al mestre madrileny,
que va sortir repetides vegades, per tal
de collir les manifestacions de simpa¬
tia i d'admiració de què era objecte.

• ♦ «

Ahir tingué lloc el tercer concert
de tardor sota la direcció de Pau Ca¬
sals. L'Orquestra ha retrobat el seu

j equillbíd i la sonoritat esdevé més per-1 fecta, com éñ els millors temps de la
I primera institució orquestral catalana.:
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PEMüSiCA
Orquesta Casals

Anoche, en el Palau, y con
gran éxito, celebró la Orquesta
Casals, bajo la dirección ,de su

insigne rundador, el tercer'còü-
cierto de la temporada

En el apqrte do obras conoci¬
das de liendelssohn, Bach, Du-
kas y Wagner, interpretóse por
pricnira vez una obra de Blanca¬
fort Ululada "El rapte de ,les
sabinos", ballet, suite.

Esla partitura, que en sus co-.
mienzos fué pensada para una
realización escénica, ha sido en
definitiva adaptada para concier.-j
to.

Entre las no escasas cualida¬
des que apreciamos en Ja Blau-,
cafort, que es uno de nuestros
compositores jóvenes más revo¬
lucionarios en sus procedimien¬
tos técnicos, está dotado de un
talento nada vulgar y posee un
conocimiento considerable de la

orquesta Cabe esperar mucho do
este joven maestro

El priblicG acogió la nueva pro
ducclón c,on muchos aplausos y
obligó a su autor a salir- a salu¬
dar al prosceni(i varias veces.

En el bellísimo Concierto de
Brandemburgo, de Bach, ejecu¬
taron las partes do instrumentos
solistas con verdadera maestría
los notabilísimos artistas Enri¬
que Casals, violinista; Esteban
(iratacis y Jaime Poca, flautis¬
tas.

I.os tres obtuvieron calurosos
aplausos por su espléndida labor.

■

I.a orquesta interpretó todas
las obras de manera magistral.
En cuanto al maestro Casals so¬
lo cabo decir que rayó a la altu-.
ra de su merecido prestigio. ■
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Un gmn músic casiellà

Enric Fernández Arbós
Entre el mestre Fernàiidez Arbós i

el nostre públic fllharmònic, támbé
amb la nostra més destacada intèllec-
tualltat musical, fa ja gairebé més de
■vint anys que hi ha establerta ima
mútua consideràció 1 re,specte que me¬
reix, en aquests precisos moments d'é-
fusió dels pobles hispànics. Una es¬
pecial atenció.

No volem coníondrc els peculiars
mereixements artístics d'aquest gran
músic amb aquelles expansions dé Ca¬
ràcters polític o patriòtic que podrien
enfosquir un prestigi professional per-
tal d'exalçar una flgura preeminent
que serveixi de vehicle tí'àmistat l'd'e¬
fusió espií-itual de dos pobles qúé al¬
tres estaments interessats han volgut
provar de distanciar.

Errric Fernández Arbós,' ha estat per
à «losaltres, Uh'Niéolau Saimeirbli de
la música. Ell ha aixecat fuella gran
cordialitat artística iniciada amb la
presentació de la seva famosa Ofqués-
tra Simfònica de Madrid, que tan ma¬
gistralment dirigeix i que, més tàrd
amb la visita de l'Oirfeó Català a la
capital d'Espanya, féu possible un,con¬
tinuat i gèrmaníyol intércanyi de ya-
lors artístiques entre aquests dos po¬
bles que tant s'han proposat ,çis nos¬
tres comuns enemics enemistar.

No ve pas d'ací, certament,, la nos¬
tra coneixença amb; el mestre caste¬
llà que al front de

. l'Orquestra Fau
Casals s'ha presentat suara. Cal re¬
cordar les memorables audicions d'a-
queUa no menys memorable "Socie¬
dad Catalana de Conciertos", celebra¬
des al desaparegut Teatre .¿íríc pels
anys 1894-95, els prògranifis de les.
quals tenim a la mà i als quals amb
el nostre gran Isaac Albéniz, Agudo,
Galyez i Rubió, Fernández Arbós era
ja un violinista de priíiier .rengle al
món musical.

, ,'

Jesús de Monasterio, Vieuxtèmps 1
Joachim deixaren üna profitosa sem¬
brada de virtuosos dél .violí d'ehtre
els que Fernández Arbós se'n destacà
palesament, conquerint els èxits més
sorollosos arreu on es presentava,

Fernández Arbós, és dels. pocs mú¬
sics d'avui, que han conegut , personal¬
ment i en la intimitat aquelles grans
figures que es nomenaren .Liszt,
Bralmis, Rubinstein, Hans d® .Bulòw,
Killer, Wieniawsky, Davidoff i d'al¬
tres que potser la nostra memòria no
ens pennet recordar.

Ha passat una llarga sèrie d'ahys
després d'això, havent col·laborat pos¬
teriorment Fernández Arbós' amb Sa-
rasate, amb Eugéne d'Albert i ainb
Richard Strauss, del qual estrenà, sota
la seva pròpia direcció, els poemes sim¬
fònics "Una vida d'herói" i "Don Qul-
xot".

Joachim, que periòdicament concor¬
ria a la casa dels Mendelssohn, hi pre¬
sentà allí a Fernández Arbós, amb el
qual donà memorables audicions en
col·laboració amb altres indiscutibles
eminències.

Podem dir que Arbós directoi-, nas¬
qué a Boston, on substituí a Kneissel
al front de la famosa Orquestra de la
ciutat nordamericana, essent ja, des¬
prés de tals inicis, un dels primers
directors d'orquestra, que han recorre¬
gut triomfalment el nión enter.

Fundador del Concert-Club, de'Lon¬
dres, al qual hi aportà col·laboracions
valuoses, entre les quals cal destacar
Pau Casals, Fritz Kreisler, Lamond i
molts d'altres, s'encarregà tainbé, gai¬
rebé simultàniament de la diréCció de
FOrquestra Simfònica de Madrid.

.Tots sabem a quina alsbria Jto po¬

sat el mestre aquesta meravellosa mas¬
sa orquestral castellana. Aquells que
hem assolit l'honor de la seva clarls-
sima direcció, fluida, dúctil 1 expansi¬
va, no ens pot sorprendre el gran ren¬
diment que aquest il·lustre mestre arri¬
bà a obtenir d'aquella magnífica ins¬
titució orquestral, integrada pels ele¬
ments primeríssims de la, capital d'Es¬
panya, avesats, familiaritzats 1 uni¬
ficats amb la seva batuta formidable.

Això nO és pas tot; Fernández Ar¬
bós, reté a la memòria prodigiosament
íntegres les partitures que interpretà,
Així cl mestre no és pas im lector de
l'obra sinó un absolut intèrpret que

rtíe.stacar amb un relleu propi ea-passatge malgrat que del seu es
guard Ta paríitmra accidentalment de
sapareixi;

Recordem, arran d'això, ima inobll
dable Vetlla en què ei mestre Arbó;
dirigí la monumental "Novena Simfo
nia", de Beethoven. Ja en comença-
el darrer temps, la suor li anava car"
avall i els vidres, ja amarats, de le
ulleres, completament glassat no 11 per
metien veine absolutament res. Aquel
final formidable de la gran creaci
beethoveniana, acabà desfullant-se la
partitura pel prosceni. El mestre Ar¬
bós prescindí de papers i d'ulleres i els
que devíem atendre les seves indica¬
cions poguérem observar com al mes¬
tre .ni li fallava cap entrada, ni en
cap moment oblidava les gradacions
d'intensitat i de color, el ritme exacte,
nota per nota, compàs per compàs 1
l'ovació unànime fou l'acord darrer
d'aquella gran obra mestra.

Ara bé: El violinista, el director i
Vlntèrpret no absorbeixen pas el com¬
positor. Arbós havia fet llurs estudis
de. composició amb im dels més eru¬
dits mestres: Gevaert.

No són pas gaires .els que coneixen
la seva única òpera "El centro de la
tierra", de caràcter còmic, formidable-
ihént instrumentada i que conté si¬
tuacions d'una vàlua extraordinària.
Ultra un "Trio", diverses obres per a
violí i orquestra i algimes composi¬
cions per a cant i piano, és, també,
autor de dos magnífics quadres sim¬
fònics titulats "Absència" i "Noche de
Arabia".

On, però, el mestre Arbós ha vessat
tota la seva ciència i tot el seu amor,
Ira estat en la transcripció orquestral
de UTbèria", d'Albéniz. El mestre que
fou un gran amic i devot del nostre
immortal compositor català, malgrat
els molts anys transcorreguts del tras¬
oí d'Isaac Albéniz, l'hi ha servat
^mpre el més profond respecte i així
(01 va Arbós Albéniz hi és lligat per

•.^cles d'admiració, de germanor i decompanyonia.
, Si volguéssim biografiar el mestre

Fernández Arbós, no podríem deixar
de consignar llurs encontrades i honors
itbuts a les Corts i als palaus reials,
(XI aconseguí el màxim prestigi i fou
mbut amb admiració i respecte el que
If ha valgut la possessió de les prin¬
cipals Insígnies, condecoracions i ob-
®quís, que constitueixen una valuosa
col·lecció no desproveída d'una rèlati-
■ía importància.

! .A nosaltres no ens interessa això. El
que volem remarcar és l'home d'art, el
músic per damunt de les banalitats
(ie la gran societat i en recordar els
líorers que aureolen la vida artistica
de l'insigne mestre castellà sentim l'or-

^1 de la màxima admiració que li
orofessèm en justa correspondència al
^an afecte que també ha sentit sem-
lUe per la nostra terra. — (Q. Oliveres,
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El jaoncen
de «Música da
ïiueï de Falla, - L^Orle© de Sans i
mestre Eduard Toldrà.-EI segon i íeicei:
concert de FOrquesIra Pau Casals.-El

mestre Enric Fernández Arbós
Aiíui fa ■vuit dies, l'Associació de

"Música da Camera" va inaugurar
el seus concerts amb una gran so¬
lemnitat, puix que es tractava de la

primera manifestació artística que
obria la tanda de concerts d'aquest
any, amb els quals celebrà el vuitè ani¬
versari de la seva fundació.

Amb la sala del Palau de la Músi¬
ca Catalana, plena de gom a gom,
teníem dubtes en demanar-nos si efec¬
tivament Barcelona té un públic de
concerts. El que podem assegurar, es
que, l'Associació de "Música da Ca¬
mera" ha sapigut crear-se un públic
nombrós, elegant 1 fins, aquest any,
podríem dir silenciós i atent, que per
tradició, el públic de la veterana de
les nostres associacions, es distingia j
per la .seva manca de respecte a lail
música 1 als músics. Es amb satisfacció
que podem senyalar aquest progrés que
diu molt en bé, de la. nostra cultura [
musical.

El pruner concert, fou én tots con¬
ceptes solemnial. Això no vol dir, mag¬
nífic ni divertit. El concert fou una
mica ensopit i potser mancà d'àquella
categoria que els dirigents de l'Asso¬
ciació de "Música da Camera" solen
donar a les seves manifestacions.

L'obra de Manuel de Falla, es feta
de pintoresc. El músic de Granada
quan fa d'andalús és molt bo. Però
a ml, m'agrada més una sessió d'òps-
ra flamenca pei-què es més veritat.

L'A.ssociacló de "Música da Came¬
ra" hauria pogut dedicar el concert
|inaug·ui·al a la nostra música nacio¬
nal, que potser en aquest moment é.sl
l'hora propícia de parlar de la nostral
música, tant pintoresca com la de|
Manuel de Palla, però amb més for¬
ça, amb més caràcter i pel damunt del
tot, una raó poderosa, actualment, i és,|
que és miislca nostra.

El més important de la nit, fou la I
intervenció del mestre Eduard Toldrà,!
dirigint uns fragments de "La Vida]
Breve" amb la col·laboració de l'Or-
^èó de Sans, No parlarem gaire de
l'actuaçió de l'Orfeó de Sans, que va
cantar molt bé el paper que 11 perto¬
cava, aquest però, força ingrat i potser
poc important en el punt de vista de
la seva intervenció en l'obra. Eduard
Toldrà, va posar en aquest concert
inaugural, l'únic moment de pas.sió i
d'entusiasme. Va dii'igir aquells frag¬
ments, amb una vertadeía compene¬
tració de l'obra 1 va fer arribar al
públic, tota aquella emoció que en
aquells momen'te il·luminava el nostre
i estimat Eduard Toldrà.

Manuel de Palla, va encan'egar-sel
de la part de piano del seu poemal
"Noches en los jardines de Kspaña".|
L'il·lustre músic, ha estat "amentl
un gran pianista. El pia' •rò, ha
esdevingut im ínstrumem .ainlsta,!
gràcies a la música mecànica i te-|
nim dret a ésser d'una exigència ab¬
soluta/, sobretot quan es tracta de|
l'autor, que és el primer interessat a

respectar la seva obra. El mestre Pa¬
lla, no va passar de discret 1 va ésserl
aplaudit amb una gran simpatia, j;iel|
públic que omplia la sala del Palau.

L'audició 'de "L'amor brujo", diri¬
gida pel seu autor, amb la col·labora¬
ció de la cantatriu Concepció Callao,
va finalitz.,r aquest primér concert so¬
lemnial, que nosaltres però, hauríem
preferit de més alta concepció artís¬
tica. I acceptant que es tractava d'ho¬
menatjar a un músic i a una música,
en aquest moment, hauríem volgut
que l'Associació de "Música da Ca¬
mera" hagués fet aquest homenatge
als nostres músics 1 a la nostra músi¬
ca nacional.
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Diumenge passat, va tenir lloc el
segon concert de l'orquestra Pau Ca¬
sals. Aquest, era confiat- al mestre En¬
ric Fernández Ai-bós, director de l'Or¬
questra Simfònica de Madrid,

ün programa, on totes les mane-
'= musicals d'execució i d'interpre-1*GS liiuoiva-ao V», _ „

tació hi eren representades, va servir
al distingit mestre, per a confirmar
el gran concepte que tenim d'ell. De,
la meravellosa i frívola "Simfonia en
sol major", d'Haynd, a la grandiosa'
obertura d'"Els mestres cantaires", de,
Ricard IVagner, el concert va ésser'
seguit amb interès í entusiasme. El
públic que emplenava la sala del Pa¬
lau, va aplaudir al mestre madrileny,
que va sortir repetides vegades, per tal ' foli "x f Pan
de collir les manifestaeioL de £mpa-'í lAf a audició £una obra d^e"
tia i d'admiració de què era objecte.

S i>

coia correétísslma i aquella sensibili¬tat del nostre violinista català!
El més important de la tercera pari

nostre amic Manuel Blancafort. Eltracta d'un fragment de ballet d'"E
rapte de'les Sabines". Música a ' .

.
, í page" com dirien els francesos. 'Vo-I Ahir tingué lloc el tercer c

qyg respon perfectaI de tardor sota la ^recelo de ment al moment actual. Plena de de1 sals. L'Orquestra ha retrobas talls, importants els uns i secundai-if'equilibri i la sonoritat,esdeve mes^ || íorniant, però, un tot mag
< fecta. com en els millors temps a

com im tapís ple de coloraine.-;kI de grisórs i de prithers plans i dffons llunyans.
L'obra de Blancafort vol dir encarsmolt més; Vol dir que és injust qufno es doni més músiCà catalana ali-nostres concerts;
L'obra, de Blancafort va suportar co¬

ratjosament el veïnatge de "La Perl",de Paul Dukas, obra que per la sevaèoncepció ofereix algunes semblances.El concert d'ahir, si no hagués tin¬gut altre pretext que íer conèixer

I eQulilDri 1 IW' AAAV'

I fecta, com en els millors temps
primera institució orquestral catalana.^

La "Simfonia escocesa", de Men¬
delssohn, va obrir el progrania. Obra
de grans dimensions, fou escoltada
amb una mica de cansament. Efecti¬
vament, Mendelssohn és d'aquells mú¬
sics que passen de rnoda durant ima

i època. Nosaltres crèiem que actual¬
ment ho és. Això no vol dir, però, que
Mendelssohn, dintre deu, quinze o vint
any,s, es tornarà a "portar". Ho de¬
sitgem.

j Acr cuueixe]A la segona part, el "Concert dejl'òbra de Manuel Blancafort, hauriíBrandenburg núm. 4", impecable, mag-' estat ■un concert prou important peinífic. Una obra de música pura que " ■ ■
neutralitza totes aquestes músiquesplenes de literatura i d'emocions que
no passen de la pell. Molt

, bé els dos
flautistes senyors Esteve ò'ratacóé i
Jaume Poca. Quina llàstima que el
violinista Enric Casals, amb el "trac"
que semblava tenir; no pogués lluir la
seva magnifica sonoritat, la seva es-

a encoratjar el mestre Pau Casals a
continuar en la seva tasca de crearjpia magnífic Instrument per tal de- do¬nar; a conèixer la música que ha dedignificar la reputació musical de Ca¬talunya arreu del món, actualmentbon Sic compromesa.

>TnS7rP powTOtrow Affi
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Música y Teatros
Palacio de la Música Catalana
ORQUESTA PABLO CA9.ALS

Como novedad, la Orquesta Pablo Casals
había incluido en el programa del tercoro do
sus conciertos" de la presente temporada, ce¬
lebrado anodie, una «suite» del «ballet» de
Blancafort «El rapto de las sabinas».

Las inquietudes musicales de Blancafort,
puestas de manifiesto en otras de sus compo¬
siciones, se revelan también en «B1 rapto de
las sabinas»; pero el compositor, sin traicio¬
nar su temperamento ni ias tendencias por
que siente especial predilección, se manifiesta
claro y armónico al oído.

La substancia musical de «El rapto de ias
sabinas» es muy considerable, y como en su
aspecto formal ofrece rasgos que la aleo an delo vulgar, el «ballet»,- brillante y vibrador en
su conjunto, merece los honores que Casáis
le ha corderldo dándole a conocer.

] El público recibió la obra con visible com¬
placencia, y llamó al estrado al autor paraque recogiera personalmente los plácemesEl resto del programa estaba integrado porJa «Sinfonía número 3» (Escocesa), de Men-d^sohn, que siempre proditce viva impre¬sión; el «Concierto de Brandemburgo», núme¬ro 4, en «sol», para violin concertante dosflautas e Instrumentos de arco y continuoobra en la que resplandece la inspiración deigran Juan Sebastián; «I.a Pórl», de Paul Bu¬has, Uena de movimiento y color, y el finalde «El oro del Rhin», de Wagner.

dirigió con la escrupulosidad,el buen gusto y el acierto que le son carac-
^ ®stilo y losmatices debidos, y logrando en la orquestauna admirable cohesión.

Pablo CasaJs fué ovaclonadfsimo, y con éllos profesores de la orquesta, oyendo aplau-
"^^oJ^icierto brandambur-1? Bacb, el violinista Enrique Ca.sniay los flautistas Esteban Gratacòs y Jaime Po-

"tbie."^^ i^esultó verdadera¿em?"im?e:
H «Pálau», muy concurrido, pero no tant/iorno en los anteriores conciertos.

z.


