
 



A#>OS DE LA PREM#»
OPlCiNES D EXTRACTES DE PERIODIDCS

JAUME MARILL I FORNS
Rambla St, Josep, 15, prai, - BARCELONA - Tel

EáSeade
Data

íX'sV-
PALAU !>E-LA MUSICA CATALAMA

Orqueslra Pau Casals
Cinquè Ccnoert de Tardor

Tingué lloc aquest concert la nit
del proppassat dijous, i la concur¬
rència que hi acudi no fou tan nom¬
brosa com la que veiérem en els con¬
certs anteriors d'aquesta iratelxa
temporada.

El mestre Jaume Pahlssa, dirigint
personalment 1'«Orquestra Pau Ca¬
sals», ens oferí unes noves audicions
de les seves obres ja ben conegudes:
«Obertura sobre un tema popular ca¬
talà» i el poema simfònic «El cami».
Són obres ja una mica antigues, en
.es quals no deixa de revelar-se l'am-
bició del seu autor de llançar-se de
ple a la gran música simfònica amb
tota la impetuositat i també amb to¬
tes les inexperiències d'una joventut
ardida i atrevida. L'orquestra segui
fidelment totes les Indicacions de
l'autor i respongué admirablement a
tots els seus desigs. El mestre Pahls¬
sa fou aplaudit.

Seguidament tocà el torn al mestre
Eduard Toldrà, el qual pos.à en el
programa la seva sardana lliure, or¬
questrada, «Empúries, i la impressió
lirica, «La damnació del Comte Ar¬
nau», ohres també ja conegudes dels
nostres íilharmònics. Aquestes dues
ohres del mestre Toldrà reflecteixen
ben bé el seu temperament eminent¬
ment musical, Tina mica asturat, ve¬
hement, greu 1 espontani. Són ben
treballades i ben construïdes, i l'or¬
questració és sen-.bre ben sentida i'
ben resolta. El mestre Toldrà, que
té dots excepcionals de director d'or¬
questra, les dirigí brillantment i ob¬
tingué un dels èxits més francs del
concert.

Al, mestre Enric Casals foren con¬
fiades les interpretacions de «T,as no¬
ches en los jardines de España», de
M. de Falla, obra que no fa gaires
dies aplaudírem, executada al plano

pel seu propi autor, 1 del poema sim¬
fònic «La tragèdia de Salomé», de
Florent Schmitt.

S'encarregà de la part de piano,
de rpbra de Falla, el notable pianis¬
ta Alexandre Vilalta 1, com sempre,
la seva tasca Intel·ligent i acurada
fou digna d'aplaudiment.

L'obra de Florent Schmitt, que era
primera audició per r«Orquestra Pau
Casals», té coses molt interessants i
és garbosament 1 ben personalment
instrumentada; amb tot, aquesta mú¬
sica, sen.se anar acompanyada de la
seva ai ció mímica, basada en un

poema de Robert d'Humléi*es, que la
motivà, es fa, en certa nia,nera, pesa¬
da, 1 no acaba d'enfondir en l'espe¬
rit de l'auditori. Es, amb tot, una
obra luiportant 1 ben digna de res¬
pecte. EI mestre Enric Casals, una
mica fred davant de l'orquestra, ens
oferí aqtiestes dues obres molt ben
preparades, 1 l'exejució fou ben re¬
marcable. A l'igual que els directors

' que el precediren, el mestre Ende
Casals obtingué perllongats i ben me¬
rescuts aplaudiment».

J. LL,
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Orquesta Pau Casals

GASPAR CASSADO
Programa suculento e intei-pretacíón

muy sobiesaliente; lie aquí la doblo aota
que debe mencioinarse en térmmos on^
comiásUcDs ai hablar del último con¬
cierto de la sene de otoño por la Orf-
questa Casals. '
i La «Ibiirjera Sinfonía» de Bralimis,
ejecutada an.eríormente por aquella, su¬
pero esta 732 su reproducddn a las im-
p:estones que ;ya había dejado en el pú¬
blico pareciendo especialmente en su
cuarto tiempo una como revelación de
grandeza y grandilocuencia musical. El
auditorio en masa aplaudió al maestro
Pablo .Casals y a la oiuuesta, prolon¬
gándose buen rato la ovación.

Gaspar Cassadó, saludado también con
aplauso al aparecer en el hemici. lo, so-
biecogió a todos en su interpretación
por demás concienzuda del Concierto
en «le maj-oni de Mjozart. Su arco que
tiene ya Ids arrestos de una voixlíaldeifi)
personalidad en el mstrumen'o halló sin
erfuerzo alguno las modalidades que per¬
mite ei d'Jurado estilo mozartnno, mo¬
tivando un dominio grande de la técnica

del violoncello ya en el episodio arríes^
gadísimo de una cadencia enzada de di¬
ficultades ya en el desenvolvimiento se¬
reno y plácido de la obra entera. Los
ruidosos aplausos del auditorio una vez
temunada aquella afirmaron la valía de
mtiestro agregío paisano.

Pero la parte más emotiva de esta
audición fué el «Don Quixot» de Strauss
para et cual pareció liaber reseaVadq
Cas^dó nuevos acentos y ptras sutilezas
del instTumentoi ya que también el grani
músico, .él genial maestro infundió a la
partitura de estas <cvaríacicflis fantasio¬
ses

„ sobre tema cavalleresc» su alma
soñadora cuanto bien parecida del es¬
píritu .cervantino.

Sin ello no se concibe la viviente trans¬
cripción de sonidos de las eiucubraaones
¿el sublime alienado que destacan en
este notabilísimo pcema sinfónico; y el
enlace felícísimjQ de sus episodios desde
la aventura imborrable que no solo en
las llanuras manchegas si que también en
todos los países ofrece el alado arte¬
facto que espoleó la imaginación del pro-

'tagonista; el moíino-de. viento que es,
además „ símbolo suave déh'-yivir corrien¬
te; «la torre de l'homenatge de nostra
pa de cada día», como dijo uno de nues¬
tros primeros humonstas y renombrado
pintor. , ■ I

La obra, ya conocida se impuso más
que nunca al concurso y en la imposibi¬
lidad de extendemos acerca de eUa, nos
place _a<íherimos a la admiración uná-
mme de la concurrencia que dedicó nue¬
vos y femenlcs aplausos al maestre»

Pau Casals, .a Gaspar Cassadó, ya antes
muy festejado y hasta ai violista Juan
Ribas ,cuya parte episódica ejecutó de
modo excelente, i

La despedida del maestro Casals fué
ruidosa y afectuosísima'.—J, B, de P^
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Orquestra Pau Casals

i cinquè Conces«ts
de Tapdop

La direcció del quart cohcert de la
sèrie foü confiada a l'il·lustre mestre
Lamote de Grignon amb la ccx>ptraci6
de la sopran senyoreta Carme Gom-
bau i de la pianista senyoreta Isabe-
lle Martí-Coliii.
I Obrí el programa el preludi de
f'Hausel i Gretel", de Humperdinçk,
'sempre agradós de tornar a sentir i
'd'admirar la seva ingènua frescor.

Seguidament el mestre Lamote de
Grignon ens oferí una acuradíssima
audició d'un dels joiells més delicats
de l'art modern francès: "El festí de
Taranya", d'Albert Roussel. La veri¬
table festí per a la vida, una partitu¬
ra feta amb brins de música, amb
idees i amb clements musicals apenes

insinuats,, i, malgrat d'aquesta estèti¬
ca ultra impressionista, l'obra és una
meravella de color i de forma per
obra d'una orquestració en la qual ca-
•da nota sembla triada i incrustada a

la partitura com si fossin pedres pre¬
cioses. "El festí de l'aranya" és una
delicada orfebreria musical, un dels
product» més típics de la sensibilitat
francesa.

El mestre Laniote de Grignon do¬
nà a áquesta obra una interpretació
exquisida.

"

Cèsar Franc^ àrnb les seves mag¬
nifiques "Variacions siníòniques" per
a piano i orquestra, éns donà l'ocasió
d'admirar, una vegada més, el Joc
pur, la delicada sonoritat i l'exquisi¬
da sensibilitat de la pianista senyore¬
ta Isabelle Marti-Colin. La seva in¬
terpretació dé l'obra de Franck fou
dins la millor tradició francesa, ma-

gistràlmàit subratllada, demés, per la
batuta del mestre -Lamote de Grig¬
non. - -

A continuació, després dels Inefa-
jbles cromatisme» de Cèsar Francia,

,de l'angèlica lira de l'organista de
Sainte Clotilde, de l'humil professor
que ensenyava la- composició musical
com un sant els Evangelis, quin con¬
trast l'esclat brutal de la " Simfonia
tècnica", d'Eugen ZadorI

Aquest jove compostor hongarès és
ben bé un artista 1932. jQuè vol dir
extasiar-se davant una posta dc sol

'

desmaiant-se damunt el llac adormit,
o bé el record de besades ardents, o
bé meditar davant del misteri de la
vida i la mort? (Pobres vells temes
que alguns encara creuen que són

. eterns 1 Traieu-los del davant de l'ar¬
tista modern i porteu-li locomotores,
explosions de motor», llampecs de fer¬
ro fos, trepidació d'urbs amb grata¬
cels i jaz-ba"nds. Heu» ací les muses
modernes. X.e» divines nuditat» hel-
lèniques s'han posat una "granota",
guien tractors elèctrics, fan saltar

■ muntanyes amb dinamita i els diumen¬
ges fan nudisme i prenen cok-tail.

Aquestes són les muses d'Eugen
Zador. Així -l'hi ha sortit la seva

:" Simfonia, tècnica" de metàl·lica,
:sorollosa i lletja; i no és pas que l'ar-
itista no tingui talent, la seva obra
•revela grans qtralitats de compositor
ji un "méfier" gens comú, però dintre
'aquesta estètica .del pur dinamisme
^hem sentit coses millors: "Pacífic",
de Honegger; "Fonderie d'acier", de
^Mougulof; moltes pàgines de Stra-
■ vinsky i de Hindemltb, i Ja no cal

j dir, qualsevol, "allegro" de Bach, pro-
• dueixen tma «ensució física moit su-

(perior a l'obra de Zador. Demés,
aquesta, obra, malgrat del Itixe d'ele¬
ments sonor» de què l'autor es val, és,
cu cl fon», molt primària. El contra¬
punt i rbarmonía són pobres; hi ha
de tot, desde l'innocent acord pcr-

Ijíecte fins a les truculències d'última
fhora, però tto amb un criteri i un pla
científic com en un Stravinsky o un

Scbomberg, sinó amb tma mica de
tothom; tantost és tonal, com poll-

[tonal, com atonal, J això, en art, és
;un pecat greu; i :ima cosa tan "pom-
fpier", tan poc artística,, com aquelles
"estàtues." . cómerdals . en les qual»
hom veu una senyora amb una túni-

l/ca grega, recolzada en una roda den¬
tada, tma locomotora que li surt de

[l'sota les ía'dilles i un, angelet qus li
p ofereix diverses verdures en aquella pa¬
perina que en diuen el "cuerno de la

^abundancia".

j Eugen Zador, però, en mig de la
seva fúria industrial, vol donar, de

■ tant en tant, la nota humana, i l!a-
i'vors canta. Però valdria més que no

I ho fes, car les poques melodies que
¡surten d'aquell tumult — especialment

; aquella mena de cançons de treball
iqiie hi ha al darrer temps de la sim-
, fonia — són d'una vulgaritat i d'un
;mal gust- gairebé ofensius per a l'e-
lement obrer que pretenen exaltar.

Dels quatre moviments en què cs
divideix la simfonia — "El pont",
"Els fils telegràfics", "La turbina" i
•"La fàbrica", — el que ens agradà

• més fou el segon, cl més musical, pot¬
ser, i amb originals sonoritats orques¬

trals, i alguns moments del darrer
temps.

El mestre Lamote de Grignon con-

'¡duí esplèndidament l'obra de Zador,
Ta qual, per les seves enormes dificul¬
tats, pot fer recular molts directors.
L'orquestra el secundà admirablement

ri el públic recompensà amb llargs
aplaudiments el feixuc treball, verita-

'blement de "pla quinquennal", de
.mestre i executants.

Sortosament, a la tercera part del
concert, tinguérem una compensació
amb les cançons per a sopran i or¬

questra del jove mestre Ricard Lamo¬
te de Grignon.

No creiem dir cap secret, ni cre¬

iem que ningú no s'ho prendrà a mal,
si diem que En Ricard és avui un
dels joves compositors catalans amb
una preparació més sòlida, un domini
tècnic de l'orquestra moderna més
gran i una de les "esperances" que
cada dia ens curulla de noves i més
belles realitats.

Les quatre "Estances" de Kayyam
i els dos petits poemes escocesos, "Si
ja fos,.lluny l'hivern" i "No respiris,
caset§", són sis petits joiells musi¬
cal^ orquestrats magistralment. Les
mejodies són també molt belles, espe¬
cialment la tercera "estansa" i "Si ja
fos, lluny l'hivern glaçat", d'una for¬
ça evocativa impressionant

L'estética de Ricard Lamote de

Grignon és d'un pur impressionisme.
Després del tumult i les audàcies de
la seva darrera obra simfònica, "Un
prat", estrenada l'any passat, el nos¬
tre compositor ens apareix aquesta ve¬

gada súbtilment prudent, més concen¬
trat 1 reflexiu; la seva melodia és gai¬
rebé ascètica, feta amb poques notes,
i el »eu cant és com una meditació,
m®tre l'orquestra subratlla i evoca
les inflexions expressives i les vi¬
sions plàstiques que el text poètic sug¬

gereix.
L'exquisida «oprsm senyoreta Car¬

mí; Gombau cantà aquestes cançons
amb una comprensió perfecta de llur
estil i de llur caràcter i amb una ex¬
cellent escola vocal. Fou aplaudidís-
sima. Juntament amb l'autor, així
com també l'amorosa interpretació or-

q^tral que ens oferí de l'obra d'En
Bfcard Lamote de Grignon, el seu
lllustre pare.

I pér si encara fo» poc «1 nostre
goig, despré» envaïren totes les cor¬
des i totes les canyerles de l'orques¬
tra els ritme» inslnuants de les "No¬
ies flors" del "papà" Parsifal, í final¬
ment dues danses espanyoles de Gra¬
nados, deliciosament orquestrades pel
mestre I. Lamote de Grignon, cl qual
fou objecte de les més càllide» ova¬
cions durant tota la copiosa sessió i
els més grans elogis per l'interessant
i) variat programa que en» oferL

» * *

El quart concert de tardor tampoc
no mancà d'atractius i de varietat.

El mestre Jaume Pahissa obrí la
sessió dirigint les seves obre» "Ober¬
tura sobre un tema popular català"
i el poema simfònic "El camí".

I Ambdues obres són prou conegudes
j del nostre públic perquè calgui pon-
' derar les moltes qualitat» que, mal-
' grat d'ésser obres de joventut, s'hi
iéianifesten. Qualitats que s'han coii-

|íirmat i refermat en le» obres poste-
'riors de l'autor de "Gala plaçídla".

I El mestre Pahissa fou molt aplau¬dit després de la discreta execució de
les seves obres, especialment després
del poema simfònic "El cami".

Eduard Toldrà, al seu torn, pujà
a la trona, i amb braç segur i gest
precís, dirigí la seva sardana lliure
"Empúries", j la impressió simfòni¬
ca "La damnació del Comte Arnau".

D'ambdues obre» també ja digué¬
rem tot el bé que «n pensàvem quan
s'estrenaren. Volem repetir, però, que
admiràrem, una vegada més,' el domi¬
ni de la forma i dels efecte» clàssic»
orquestrals que ambdues obres reve¬
len i que En Toldrà sap desenvolupar
amb singular encert Eduard Toldrà fou
molt aplaudit, no tan solament com a

autor, sinó també com a director.
Una nova audició de les magnifi-

Ïques "Noches en los jardines de Es¬pada", de Manuel de Falla, ens donà
l'ocajió d'aplaudir novament l'excel-
lent pianista Alexandre Vilalta, i la
borrecta direcció d'Enrlo Casals, el
qual també dirigí "La tragèdia de Sa¬
lomé". del compositor francès Florent
Schndtt

I Aquesta obra és un ballet i cre¬
iem que no s'haurià de donar sense
l'acció escènica, car la seva música
és tan literària, tan descriptiva i ser¬
vidora del drama, que amb ella sola
hora s'hi perd, si no segueix atenta¬
ment el programa, cosa enutjosa i

lidés difícil.
I Demés, obre» d'aquesta envergada

:s gairebé impossible de resistir-les,
Imenys per a nosaltres, després d'un
rograma copiós com cl de l'altre dia,
a qual cosa fou causa que "La tra-
èdia de Salomé", malgrat del seu

'■■^nterès, etw deixés completament ai-
■|xafats, absolutament k. o.

f Esperem una altra vegada poder
'escoltar l'obra de Schmitt amb mi-
llor.s disposicions i aplaudir-la com me-
Veix l'autor 1 l'excel·lent execució de
^'orquestra Pau Casals, digna, per
'.tants conceptes, de totes les simpa¬
ties i de tots els encoratjaments.

J. GIBERT-CAMINS
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PALAU DE LA MUSICA OATAÍLANA

ORQUESTRA PAU
CASALS

OINQUE I SISE CONCERTS DE
TARDOR

mà del mestre Pau Casals. Enrío Ca¬
sals, primer violinista de l'Orquestra,.!
posat a la direcció de la mateixa, sem-, I
bla talment ima mena de Sant Pran-1
cesc d'Assís dels directors. La sevajr
modèstia el ía esdevenir Insignlílcant'l
i, això, en aqu^t ofici, és un gros de-f
íecte. Acabada la interpretació de "No-1
ches en los jardines de España", quel
per cert sortí força ajustada, féu des-l
tacar excessivament la figura dd mes-|

j I tre Vilalta, que féu una tasca excel-
I ^ X.,re' i lent, quedant el director en segon o

l! què concert de tardor de 1 Oi-questra |
'^CoS^Sl que en el programa noítuma anaUtzar ^^ ^ ^

1 4. * r 1 creure s que realment el treball del di-1
hi figurava cap plat fort, la sala del ■ moments és pre-
Palau no pre^ntava l'aspecte brillant ^^un vator relatiu, puix que elljIfalties vegades.

^ mateix té interès a; fer-se fonedís.
B1 dijous es repetí el cas que l'Or- g'acabà el concert amb una obra I

questra Pau Casals estigués dirigida j nosalti-es no havíem escoltat mai:!
per tres mestres directors—tres—. Si Tragèdia de Salomé", de Florentí
en la variació està el gust, el públic ¡ gjjjjjjj gg una obra plena d'efectes I
del Palau es banyaria en aigua de ro- j orquestrals que noj acaba de con- I
Bes, però havem de declarar amb tota^ vèncer do! ! Bns áji'adá més que elsl
franquesa, que no fou així. El con- "Encantanu-:it'» a la mar" i la I
cert trascorregué més aviat ensopit ..-rtoTign dels llampecs", que són dosi
que animat, amb tot 1 la varietat de j^oj^gnts que acus«« la personalitat |
directors—tres. I ¿gi músic; amb tot,i més que un efec-

Començà el programa el mestre Pa- ^ ^ espiritual, la mú«4ca de Plorent I
hissa, amb una "Obertura sobre causà ;ma Impressió me-l
tema popular", que ens plagué força, j g^ ¿g que dié itfxò no és amal
Construïda inspirant-se en un tema | jjgretgia.
popular, aquesta "obertura" és una Notàrem en la direcció manca del
de les obres millor estructurades del
mestre. La seva orquestració és impe¬
cable 1 en tot moment es veu com la
trama de la composició es manté fer¬
ma fins el final, donant la Impressió
d'una cosa sòlida 1 feta amb els cinc
■entits.

El mestre Pahlssa dirigí l'orquestra
anib cura i el resultat obtingut fou
força notable.

El mateix mestre ens féu sentir un
I altra composició seva: El Camí.

Nosaltres hauríem preferit escoltar
I aquesta composició en primer lloc, puix
que la considerem molt Inferior à l'an¬
terior i, per tant, la impressió del pú-

1 bllc, 1 la nostra també, hauria estat
I molt més favorable.

Aquesta composició de Fahissa, és de
I l'època—1907—que tot artista que s'es¬
timés hautla de fer quelcom transcen-

I dental. Aquest transcendentallsme, do-
Inà lloc a descobrir artistes que més
Itard han estat una glòria per a Cata-
llunya; ens permeté posar-nos en con-
I tacte amb la música de Wagner i la
Idels grans mestres moderns, però ens
I deixà cada pastitxo...! El començament
Idel segle XX, fou pròdig en innova-
Iclons, I per tant ens sabem donar per-
Ifecte compte del que representa tre-
1 ballar una obra musical en aquell

I ambient renovador. Per això no podemI blasmar l'obra de joventut que ens

■presentà el mestre, per tal com l'am-
Ibient no era pas el més a propòsit per
la realitzar ima obra reposada, sinó
Ique havia forçosament d'ésser filla del
¡seu temxK.

Això no vol dir que "El Camí" si-
Igul una obra negligible, no, però al
Icostat de la producció total del mes-

Itre Pahlssa, passà gairebé desaper-
Icebüda.

En acabar la seva actuació el mes-

Itre rebé el càlid aplaudiment de tota
|la concurrència.

Després l'Orquestra Pau Casals "ma-
Inlobrà" sota la batuta del mestre

vigor, i d'això se'n ressentí la interpre¬
tació. A Toldrà la direcció d'aquestc
peça musical li vindri» com l'anell|
al dit.

Ens oblidàvem d'esmentar el tre-l
ball d'Alexandre VUaM» en • la seva
interpretació de "Noches en los jar-|
dines de Espaiña", de Falla. Vilalta
féu al piano un treball meritíssim,
que fou justament apreciat pel públlc.l

Potser 11 treu unsj mica de brillan
tor l'excessiva pompa en el gest quel
hi posa l'artista. Això, al nostre en-|
tendre, el perjudica; tota vegada que'
el públic prefereix la sobrietat, cosa
que pel que es veu sembla bastant di¬
fícil per als conee^Jistes, que no ar¬
riben a comprendiQ que el que ens
interessa d'ells és la interpretació di
l'obra i no altra cosa.

* ' *
I

Per al Sisè Concert, que tingué lloc el'
diumenge a la tardjç la sala del Pa-¡
lau presentava l'aspecte de les grans
solemnitats.

La composició del programa feia
preveure una tarda^ de bona música,
i, efectivament, el públic no s'enganyà;
amb tot i això sabí'demostrar als or¬

ganitzadors de les nostres audicions
musicals, sinu el cami de Damasc, al¬
menys el camí de realitzar una tasca
adient amb els yijstos actuals, que
semblaven haver ddidat del tot.

Pau Casals a la direcció de la seva

orquestra, ens donà una prova del seu
talent, tota vegadaj que reeixí d'una
manera esplèndida en el seu comès.

L'Orquestra, que en el transcurs dels
concerts que ha vingut donant fins
ara anava de mal a pitjor, diumenge
se'ns presentà transformada. Aquesta
transformació la notàrem ja a la pri¬
mera part del programa. La "Prime¬
ra simfonia" en do menor, de Brahms,
fou executada de forma impecable. El
primer 1 quart temps impressionaren;

tenin en compte que es deu a ell la
transcripció al violoncel d'aquest Con¬
cert que el mestre l'escrigué per a
trompa.

Gaspar Cassadó amb el màxim res¬
pecte que es mereix Mozart, interpre¬
tà aquesta part del programa amb una
justesa i un gest tan delicat, que ad
miraren l'auditori, que el féu objecte
de grans aplaudiments. Cal remarcar
la tasca de la petita orquestra de cor¬
da que sota la direcció de Pau Casals
acompanyà a meravella el concertista.

El mateix Gaspar Cassadó executà
la part de violoncel de la partitura
del "Don Quixot", de Strauss, la qual
cosa serví per a posar de relleu la gran
quantitat d'artista que porta dii^tre;
,«u el gran concertista català.

FIDEL

Toldrà. D'aquest mestre emotiu i ve-' fortament el públic^ i el mestre s'a- i
|hement, escoltàrem la sardana "Em¬

púries" 1 una Impressió lírica titula¬
da "La damnació del Compte Arnau",
d'un ritme accelerat aquest darrer 1
l'uns efectes brillants que impressio-

ren fortament l'auditori. La sardana
"Empúries", obtingué la impressió fa-

¡Torable de sempre.
Ja hem parlat de la vehemència

lael mestre Toldrà, aquest defecte o

l^ualltat, s'observa més encara quan

puntà un veritable èxit que nosaltres i
celebrem força. !

Amb aquesta bona disposició seguí i
la resta del programa, culminant en:
el "Don Quixot", de R. Straus. i |

La música de Straus, després d'un'
concert de Mozart, causà a l'audito-1'
rl una impressió estranya; de totes'
moneres, l'educació musical del nos-'
tre públic el fa reaccionar ràpidament'
i la partitura del mestre modern fou'

jdlrlgeix. Efectivament, la batuta en escoltada amb la .màxima satisfacció,'■ mans del mestre Toldrà moltes ve- satisfacció que es tmdui en Innúmera-'
I gades s'assembla més a un fuet que, bles ovacions a l'acabament del con-
lao a una batuta... Per això l'Orquestra,'cert. I
leota la seva direcció, sembla moguda: Abans d'això, el violoncel·lista Gaspar ■

I per im Impuls acusadament enèrgic' Cassadó ens delectà amb la seva in-'Idue ens ho fa veure tot cantellut. No! terpretació del "Concert", per a vio-1
I sé sl ens hem sabut explicar prou bé... | loncel en re . menor, de Mozart. La

El tercer 1 darrer mestre que dirigí' tasca del gran concertista fou insu-,
I IVrquestra, fou Enric Casals, el ger-' perable sota tots els aspectes i més si'
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BARCELONA

I ORQUESTA PAU CASALS _ !
Representación de música ibérica fué i

la casi lolálidad del quinto concierto da '
la sene otoñal por la Orquesta Pau Ca- i
sals. esta vez n,o dirigida por su ll^3tl^a
fundador.

El maestro Pah'issa condujo su ober¬
tura escrita sobre un tema popular ca¬
talán.

Es ti cRabadá» candón 'nadaldncsajj
el germen de la obra.' El tieana se des¬
arrolla y culmina en ella con la firmeza
de im excelente conocedor de la polifo¬
nía instrumental (así la llamaremos)^ y,

1 el ^poema sinfónico «El Camí» que bien
tenia calificado el público como nuevo
avance del reputado autor en su carrera
consiguió otra vez un aplauso amplia¬
mente manifestado cuando el maestro
Pallissa apareció repe'.idamente en el
hemiciclo. i

El maestro Toldrà dingió también sus
producciones la «sardana Uime: Em¬
púries», sugerida de seguro, por la vi¬
sión del soberbio anfiteatro^ d.el mar que ^
corona a Emporión y limitado por las
puntas de Mongó y Norfere en la Costa
Brava; y admirar la «impressió lírica'.-
«La idamnació del comte l'Amau» de es¬

pontáneo color descnptívo y vigor rít¬
mico siempre sostenido. Fué asimismo
reiteradamente aplaudido el maestro Tol¬
drà a ia terminación de ambas obras.

I.as impresiones sinfónicas lluiladaS:
«Noches en los jardines de Españai>
fueron apreciadas de nuevo con el fer¬
vor de admiración que se tiene por el
eminente maestro Manuel de Falla, re¬
cientemente huésped de Barcelona e in¬
térprete de su propia obra en el mis¬
mo «Palau de la Música Catalana».

' Alejandro Vilalta, el bravo y ya atil¬
dado pianista obtuvo aplausos ruidosos
compartidos con el maestro Ennque Ca¬
sals quien dirigia la orquesta. '

Empuñó también la batuta este distin¬
guido artista en el proemi sinfónico de
F. Schmitt: «La tragedia de Salomé»
ya conocida del público como las ante¬
riormente mencionadas pero que ejecu- j
taba por vez primera la Orquesta Pau |
Ca'sals.

A esta y también al director aplaudió
gustoso el auditorio.—J, B, de P
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OTf/<-kTTT?«!T^ CASATJS
TTLTTMO CONiHT-RRTO DF LA SBRIB

T.a Ornuesta Casal, dirigida por .«u fun
dador, el maestro Casals, did el domin¬
go por la tarde el sex+o y lütlmo con-
cler'o de la serie de Oto·üo.

Bn la segu"ida parte el notablilfsimo
vlolepee'tafa Gaspar Caasedó interpretó
el Concierto oara violoncelo y orquesta
en "re mayor" de Mozart, en «tu orlErl-
aal (para tronatpa, y one ha tranacrtto
ton mucho aicierto el menjcionado tío-
lonceüste.

Cassadó se mostró en su interpretación
lartiste sensib-le, de gran técnica y de¬
purado es lio. Fué muy aplaudido, asi
como en su intervención en la parte de
violoncelo solis a de las variaciones fan-
tesiosas, "Don Quijote", de Strauss, obra
en la true también colaboró excelente-
men e el notable violista Juan Ribas.

Además de estas dos obras de Mozart
y Strauss figuraba en el programa la
Primera Slofonia en "do menor" de
Brahras.

I Todas estas obras alcanzaron por par-'
te de la orquesta y de su director una
interpre ación muy perfecta que premió
el numeroso auditorio con grandes aplau
sos. — A. M.
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ell mateix se n'ha fet Eintèrpret. Pas¬
sem per la licitud dels ornaments afe¬
gits a la transcripció, ja que un con¬
certista sempre és un concertista, i no
se li pot pas demanar que sigui una
altra cosa, i lloem la tasca de la inter¬
pretació i la bona pensada d'haver-nos
fet sentir una obra així, recull dp me¬
lodies i de cadències encisadores, per
bé que sols caldria dir mozartianes.

Que en Cassadó és una veritable emi¬
nència dins l'art de sonar el violoncel,
ens ho mostrà una vegada més en aqueix
o: Concert» i en el poema de Strauss
«Don Quixot», subtitulat «Variacions
fantasiose ssobre un tema de caràcter
cavalleresç».

Massa temps havíem passat sense
sentir aquesta obra, on Strauss ens diu
haver copsat, com no ho han fet molts
apologistes de Cervantes, l'íntim sen¬
tit filosòfic de l'heroi fantasiós i quimè¬
ric. L'oba-a de Strauss és un tractat de
cervantismo i d'harmonia, i és una ma-

Sentint aquesta obra interpretada pif^sta^ió d'una de les més brillants
amb toa l'aumitat de la batuta de Pau I ™ag=nacions d artista que hi ha hagut

i encara menys amb una interpretació
tan assenyada i justa.

Pau Casals reaparegué davant de la
seva orquestra, després d'haver deixat
1» batuta a altres mestres als dos dar-
i-ers concerts.

Al programa hi havia dues grans
obres, i una exquisida curiositat.

La «Primera Simfonia» de Brahms
obtingué una interpretació apta per a
fer entrar al gran públic aquella misica
tan prodigiosament construïda i sobre
l'abstrusitat de la qual tant s'ha volgut
exagerar. Cert que els desenvolupa¬
ments del primer i del darrer terups
d'aquesta Simfonia són llargs fora mida.
però és que són també fo·ra mida aca
bats i perfectes. Brahms indiscutible¬
ment tanca les portes de la música sin ¬

fónica pura. Es potser la seva obra, de
meravellosa arquitectura musical, l'úni¬
ca cosa que, dins el terreny de la sim
fonia, es podia fer després de Beetho¬
ven.

El sisè concert de
tardor per l'Or-
quest! o. Pau Casals

Fou el darrer dé la sèrie. Potser per
això el mestre Casals s'hi va voler dei¬
xar anar. Un programa com el de diu¬
menge a la tarda no es frueix cada dia.

Casals, es comprèn la gran admiració
envers Brahms dels seus compatriotes,
quan li assenyalen un dels tres cimals
lireeminents de la música. I també hom
observa, amb gran satisfacció, com l'o¬
bra dels mestres Lamote, Fernández
Arbós i Casals, precedida de la no
men3'·s intel·ligent en aquest ram de Ni¬
colau, que tant han fet per aclimatar
la música de Brahms a Barcelona, arri¬
ba a assolir una etapa d'èxit, que desfà
les desconfiances dels qui o no saben
prou d'escoltar o es deixen endur per
un tipus de música llampant i super¬
ficial. Des d'ara Brahms compta amb
l'adhesió i amb la devoció d'un públic
que sap comprendre.

èQuè es podia donar a aquest públic
després d'aquella magna impressió de
la Simfonia núm. 1 de Brahms? No
res millor que la gràcia de Mozart i la
gsuperba interpretació de la figura de
l'heroi de la Manxa, realitzada per Bi¬
char Strauss.

L'excel·lent violoncel·lista Gaspar Cas¬
sadó, que tanta d'honor fa al seu mes¬
tre Pau Casals, ha transcrit el «Concert
en major per a trompa» de Mozart; i

Es ben de doldre que el treball de
preparació, tan acurat, tan intel·ligent,
del mestre Casals, no tingui més re¬
compensa que la d'aqueix sol, però
'granillos è:<(it assolit diumjenge a la
tarda al P, de la M. C., on no cabia
ni una persona més.

De totes maneres l'O. P. C. s'ha
acomiadat de la temporada d'una ma¬
nera brillantíssiïna, i ens ha deixat un

regust que esperem que no sigui sinó
un avanç de les saboroses grans ses- |
sions de música selecta que sens dubte
Pau Casals aixopluga «in mente» per
a honor de l'obra altament patriòtica
que s'ha imposat.

No fórem prou justos si no retrèiem,
com es mereix, la valuosa cooperació
del professor de viola, Joan Ribes, en
els compromesos passatges a solo del
poema de Strauss. I parlant en elogi
de tan distingit solista, cal recordar i
enaltir el treball entusiasta amb què
tothom secunda ja fa molt temps la
batuta de Pau Casals, per tal d'assolir
ço fiue ja tenim, o sia una orquestra
digna del nom de la nostra ciutat.

OBERON
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LAS NOTICIAS
Data BARCELONA

Musicales
OEQUESTEA PAU, CASAbS

Quinto y sexto
Conciertos de Otoño

Los últimos de la serie. En el quin¬
to concierto se ejecutaron "Obertu¬
ra sobre un tema popular catalán"
y el poema sinfónico "El Cami", di¬
rigidos por su autor, que es el que
firma estás lineas. Luego, en la se¬
gunda parte, la sardana libre "Em-
pmies", y la impresión sinfónica
"Dempnació del coniíe l'Arnau", de
Toldrà, dirigidas ambas .por su au¬
tor; siguiendo luego una nueva au¬
dición de "Ñochas en los jardines de
España", de Falla, bajo la dirección
de. Enrique Casals, y ejecutando la
parte do piano Alejandi-o Vilalta. La
tercera parte la llsnaba "La j^rage-
dia de Salomé", de Florent Schmitt,
dirigida también por Enrique Can¬
sáis.

El sexto y último concierto fué di¬
rigido por Pablo CasaLs. ITguraban
en el programa, la "Primera Sinfó¬
nica". de Brahms, una de .las, que
con. más agrado se escuchan de este
compositor: rm "Concierto", de Mo-
zar-t, de ti'ompa y orquesta, transcri¬
to para violoncelo y orquesta, por
Gaspar Cassadó, quien, con sonido
eçiuiíibrado y serenó sin dejar de sor
cálido como siempre lo fué el que
salió del arco de este notabilísimo
violoncelista, ejecutó la parte con¬
certante, con éxito entusiasta del pú¬
blico manerosisimo que asistió a la
sesión,- y terminaba el concierto con
las variaciones fantásticas sobre un
tema de carácter caballeresco, "Don
Quijote", de Ricardo Strauss. Esta
obra, grandiosa por sus dimensiones,
me pareció que iba perdiendo en ca¬
lidad y eii ixider de impresionar la
sen-sibilidád del oyente ■ de buen
gusto.

Hasta llegar al momento lírico, en
el buen estilo strausslano, del final de
la. obra, "Muerte de Don Quijote",
todo el resto es de una materia poco
noble, aunque trabajada con hábil
mano de graii compositor.

Tanto Cassadó. en su difícil par¬
te de violonoelo, como los demás so¬
listas, entre ellos el violinista Juan
Rlba-s, estuvieron muy bien. El maes¬
tro Casals, preparó con mucho cui¬
dado la compleja partitura y la di¬
rigió con mucho conocimiento.

Maestro y orquesta fueron ova¬
ciona-dos 3-epetidámente a.1 terminar
el concierto.

J. PAHISSA
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Los últimos conciertos de la
«Orquestra Casals» y una

audición imborrable del
«Don Quijote» straussiano
Dcispués dél penúltimo concierto en

el que Pablssa dirigió "El canii" y
la "Obertura sobre un tema catalán"
y que , se aplaudieron. Toldrà concer¬
tó varias de sus obras, Alejandro Vi¬
lalta con "Noches en los jardines de
España", insistió en sus éxitos, y En¬
rique Casals, experto director, se mos¬
tró dirigiendo a Falla así como a
Florent :Schmit, llegamos ahora

_ al
último concierto, que a fe que ha sido
digno de todas las excelencias.

Después de la "Primera Sinfonía"
de Brahms, cuya interpretación por
parte de Pablo Casals, así como la
de la "Orquestra", es impecable, oí¬
mos el "Concierto en ré mayor para
violonchelo y orquesta" de Mozart,
obra que en su origen fué escrita
para trompa y que ahora Gaspar Cas-
sadó con gran maestría la transcri¬
bió para violonchelo. La obra es de¬
liciosa -y ha sido interpretada de una
manera irreprochable. Gaspar Cassa-
dó en verdad que logró un triunfo.
Numerosas veces el violonchelista tU'
vo que presentarse en el hemiciclo.

Reseñemos el admirable final de
esta serie de conciertos de la "Or¬
questra Pau Casals". Este final es
ya inolvidable. |"Don Quijote"! Mi¬
guel Cervantes de Saavedra y Ricar¬
do Strauss. O sea, el Caballero de la
Triste Figura, comprendido y senti¬
do intensamente por el genio straus-

I siano.
Pretender encerrar en limitado mar¬

co, como por el momento dispone
mos, la enorme concepción de Strauss
es del todo imposible. Meras impre¬
siones, a vuela pluma sintetizadas,
van a ser ahora las mías. Creo since¬
ramente que Ricardo Strauss ha res¬
catado el Santo Sepulcro del Caba¬
llero de la Locura, de aquel santo pa¬
ladín del ideal, que sintió hambre de
universos y nostalgia de eternidad.

Me afirma una vez más en estas
sublimes "Variaciones fantasiosas so¬
bre un tema caballeresco". jQué otra
cosa son las aventuras del sublime
loco de Don Quijote, que unas "va¬
riaciones fantasiosas", sobre un te¬
ma, ¡¡el tema de la Justicia!!, que es
tema del Bien y acaso de la preten-

I dida Vida Eterna?
En estos tres cuartos de hora de

música—de música humana, jnos en¬
tendemos?—está todo el Quijote, des¬
de su "inillo tempore". Desde "En
un lugar de la Mancha de cuyo nom¬
bre no quiero acordarme", hasta las
serenas palabras del santo agonizan-

I te caballero; "Señores, vámonos po¬
co a poco, pues ya en los nidos de

[ antaño, no hay pájaros hogaño: yo
fui Joco y ya soy cuerdo; fui Don
Quijote de la Mancha y soy ahora,
como he dicho, Alonso Quijano el
Bueno; pueda con vuesas mercedes
mi arrepentimiento y mi verdad vol¬
verme a la estimación que de mi se

I tenia".
Y muere Don Quijote, y Strauss

I nos dice, con serenidad mística como
muere San Alonso Quijano el Bueno.
En su "Don Quijote", Ricardo
Strauss, siguió la voz del corazón de
su héroe; de él saca sabiduría, en¬

sueño, lógica, raciocinio y "consuelo
de los corazones de los condenados
al ensueño de la vida", que nos dijo
esotro caballero del pensamiento y
del ideal de España, el poeta y el más
denso poeta ibérico, don Miguel de
Unamuno.

Ahora, últimamente Pablo Casals,
con paciencia de benedictino, con pro-

I Teà,tro Poliorama |
(•Completamente reformado) |

Compadí^iyde Comedias j^mleas R
Casimiro Qrtas

Festividad de ' —

Noche,
La farsa cómlj

A V

simi
1 d\^
che,
cómií

Engáñ^, to^stante

los Santos
lO'lS

en tres actos

LITKIBA C»NTINUA

Mañana., tarde, a las 5'16
EL TIO CATORCE

Noche, a las lO'lS.
ENGASALA CONSTANTE

I

Consignemos nuestra gratitud a
Pablo Casals por cuanto oímos. Per¬
manente debe ser su "Orquestra"
que es famoso vehículo de cultura.
Porque hay que decírselo bien alto
y bien claro a nuestro. público. Pablo
Casals, este hombrecillo, sencillo y
suave, de la cabeza calva y los ojos
vivos, que se agiganta y se transfigu¬
ra vibrando todo él de emoción y

cuya cabeza parece envuelta en un
halo de luz cuando arranca del vio¬
lonchelo acentos entre divinos y hú¬
manos, se transfigura y agiganta del
mismo modo cuando mueve a su "Or¬
questra" más con la fuerza de su
espíritu que con los movimientos de
su batuta. Es el mismo gran artista
puro, expresivo y emocionado. La
misma sensibilidad, la misma forta¬
leza, el mismo sentido del colorido,
de la claridad. La misma vibración de
alma que es el don supremo de Pablo

Rafael MORAGAS

I

fundo estudio, ha llegado a la entra¬
ña cervantina y straussíana. ¡ Qué ma- |
ravillosamente se produjo la "Or¬
questra Casals"! Sonora,-equilibrada I
y correspondiendo intensamente al I
brazo de Casals y convergiendo a cús- I
pide de arte. De tan manifiesta unión I
y reraejamiento sonoro, surgió una I
audición maravillosa ya que no era [
posible obtener más perfecta ejecu¬
ción. Un aplauso al viola Juan Ribas, I
del todo excelente. Gaspar Cassadó, I
artista todo sensibilidad, interpretó el I
"Don Quijote" straussiano con toda I
unción, con toda fe, con todo arte,
la esencia de la vida y aventuras de! |
Ingenioso Hidalgo.
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Amb el sesè concer donat al

Palau de la Música Catalana, ra:.'"
questra Pav. Casals tanca d'una -hA'
■nera magistral el cercle dels sttM
concerts de tardor.

L'orquestra sota la direcció de-í
seu fundador, interpretà un progra.'
ma intessant sota tots els conccpites,
amb aquella maestria artísica que la
caracteriza entre totes.

La primera part la dedicaren a la
primera Sinfonia de Bral·ims, obra de
de proporcions gegantines, la qual
per si sola ja és capaç d'immortalitzar
un músic; tingué la deguda inter¬
pretació, brillant solrretot l'orques¬
tra en el grandiós final.

El concert per a \'ioo.ncei en .re
major (transcripció del concert de

I .rompa) de Mozart, fou el que toca¬
ran e la segona part . La part de
violoncel estigué a càrrec del mes¬
tre Cassadó, el qual es lluí tant en
la transcripció com en la part de-
dedica al seu instrument, sobresor-
tint per damunt de tot la seva tèc¬
nica. Llàstica que algunes vegades
aquella fes perdre bellesa al so. Els
altres instrumentistes varen e.star bé,
d'una tal manera, que hom se sentia
traslladat a aquelles audicions musi¬
cal íntimes del segle de la perruca
i elminuet.

L'èxit que tingué l'orquestra en
les dues primeres parts es reproduí
i augmentà en la tercera en acabar de
tocar la simfonia de R. Strauss, "Don
Quixot", variacions fant:»ÍDses de
l'obra cervantina, simfònica aquella
que a nmsura que un la -ra sentint
va descobrint nous valors i esÉectes
orquestrals de bellesa insospitada.

La part del solista fou executada
pels artistes Cassadó i Ribas d'una
manera magistral, tal com ells ho
saven fer.

El públic intelligent que cnnplia
el Palau tributà tant al mestre Ca.'
sals com a la seva orquestra el pre¬
mi al qual s'han fet creditors per
aquesta sèrie de concerts amb els
quals han entusiasmat el públic bar-
celonL

JL & M.
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Música y Teatros
Palacio de la Música Catalana

ORQUESTA PABLO CASALS
En el concierto con ano, el domingo, por latarde, la Orquesta Pablo Casals puso término

a 'SUS audiciones de este otoño en el «Palau»,el sintonismo clásico estuvo representado porBrahms, con su «Primera sinfonía», y el nio-derno—moderno, pero que ya se nos va arito-jando un poco lejos de nosotros—, Por Ri¬cardo Strauss, con su «Don Quijote».De la «Sinfonía», de Brahms, Pablo Casals,que volvió a ponerse al frente de su magnificaorquesta, ofreció una versión clara, detallada,logrando, especialmente en el último tiempo,soberbios efectos de contraste y homogenei¬dad.
¡Bien se ganaron Casals y los profesores dela orquesta los entusiastas aplausos que elpúblico todo les tributó!
Estos aplausos, obligados en cuantos con¬ciertos de la Orquesta Casals, se reprodujeron,más fragorosos, más prolongados, si cabe, des¬pués del «Don Quijote» straussiano, obra deextraordinaria imaginación y rebosante deeficacísimos recursos instrumentales, que fuéejecutada de manera absolutamente nítida ysin que perdiera nada de su intenso dina¬mismo.

La labor particular del violoncelista GasparCassadó y del viola Juan Ribas, labor puiqué-rrima y consciente, contribuyó poderosamentea los insuperables resultados obtenidos.Si el triunfo fué grande para Gaspar Cas¬sadó en la obra de Strauss, el gran violonce¬lista lo había superado en el «Concierto paravioloncelo y orquesta», en «re mayor», de Mo¬zart.
Por lo que se refiere a la ejecución de laparte del instrumento solista, Gaspar Cassadóllegó aún más lejos de lo muchísimo que deél se esperaba.El gran violoncelista dió a este «Concierto»mozartiano, obra d'e frescura admirable, unainterpretación sorprendente. La perfección téc¬nica, el sentimiento y la elocuencia expresivase unieron en. él y llegaron al alma del oyen¬te. Cassadó fué el artista que se da a 'sí mis¬mo el placer de una obra que conoce hastaen sus menores detalles y que ama profunda¬mente, y de la cual, al propio tiempo, sabetransmitir al auditorio toda la emoción¿Será, preciso describir las ovaciones recogi¬das por Cassadó?

De estas ovaciones participaron Pablo Ca¬sals y .sus músicos, a los que al final delconcierto el público, que ocupaba todas las lo-'cvaiidades del «Palau», despidió con inequí¬vocas demostraciones de admiración y afecto,expresión, a la vez, del Intimo deseo de quesean más frecuentes las audiciones de unaorquesta que nos llena de legítimo orgullo, y
a la que deben darse cuantos medios seanprecisos para que tenga una vida próspera yfloreciente

j
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~] DEMÜ3ÍCÁ
Orquesta Casals

lla terminado la Orquesta Ca¬
sals la serie de conciertos de oto¬
ño. En el penúltimo conciemto
■empuñaron la batuta los reputa- ;
dos maestros Jaime Pahissa y '
Eduardo Toldrà y también el no- |
table violinista Enrique Casals. ;

Jaime Pallissa, con su pericia j
acosturnln-ada dirigió su "Ober¬
tura sobre un tema popular ca-
ialán", y su poema sinfónico "El
Camí", obras las dos de gran sig- |
iiificación dentro de nuestro !
movimiento musical moderno. |

Eduardo Toldrà dirigió las
obras de su composición titula¬
das "Ampurias" y "La condena¬
ción del conde Arnau". i

Enrique Casals dirigió la delí- i
ciosa obra de Falla "Noches en ;
los Jardines de España" y "Lá i
tragedia '.e Salomé", de Florent |
Schmitt, obra esta llena de auges
livos ritmos y de gran riqueza de
colorido armónico.

En la producción de Falla, añ-
1 tes referida, cooperó el pianista |

.A.Iejandro Vilalta, con su habitual j
maestría.

El concierto resultó interesan-,
tísimo y todos los que en él to¬
maron parte conquistaron abun¬
dantes aplausos, justo premio a
la meritísima labor artística que
¡levaron a efecto.

Con el concierto de ayer por la
larde celebrado, como los ante-:
riores, en el Palau, cerró brillan¬
temente la Orquesta asals la
temporada de otoño. Fué una se¬

sión llena de atractivos y que
obtuvo un resonante éxito.

La Orquesta, bajo la dirección
de su insigne fundador Inter-;
pretó magistrálmente la primera
Sinfonía de Brahms, un concier-;
to para violoncello en re mayor,
Iranscrito del concierto para
trompa y orquesta de Mozart,
por Gaspar Casado, y el "Don
Quijote", de R. Strauss.

En esta obra actuaron ide so¬
listas el violoncellis,ta Gaspar
Cassadó y el viola Juan Ribas.
Los dos estuvieron admirables en
su cometido.

En el concierto de Mozart,
ejecutó, de manera excelente, la
parte de violoncello el autor de
la transcripción y eminente ar-
li.sta Gaspar Cassadó. La obra
que se daba en primera audición
í^stá llena de dificultades para el
¡mJrumento solista. No negare¬
mos que la transcripción revela
la de un hábil compositir,

' ■■■< es merio.s cierto que el
"viali;o-israo", que campea en la
parto del instrumento concer-'

taiiie, hace perder la sencillez y
sublimidad mozartiana, que en
si encierra la obra en su primi¬
tiva forma.

Para todos los que cooperaron
en Ja magnifica sesión musical
cl púbiii'o tuvo entusiastas aplau
sos.

El maestro Casals fué objeto,
a! final del concierto de lui entu¬
siasta homenaje de admiración y
de simpatía.
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ORQUESTRA PAU CASALS
El concierto de hoy

Con el concierto de hoy, tarde, la
Orquestra Pau Casals cerrará la
brillante serie de conciertos que du¬

rante este otoño viene dando en el ■

Palau de la Música Catalana.
Tres obras importantísimas inte¬

gran el programa de hoy: "Prime¬
ra Sinfonía en do", de Brahms.
Concierto para violoncelo en 'Te"
mayor. Transcripción del concierto
por G. Casado, de Mozart, y "Don
Quijote", variaciones fantasiosas
sobre un tema caballeresco, de R.
Strauss.

Y si todo esto no fuera suficiente
para justificar el interés que ha des¬
pertado este último concierto de la
Orquestra Pau Casals hay el hecho
de la colaboración del gran violon¬
celista Gaspar Cassadó y el de ser
dirigido por el ilustre maestro Ca- j
sais acaban de darle aquel relieve I
extraordinario que caracteriza las j
grandes solemnidades. |


