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Persistiendo la pertiruaz dolencia aa©
aqneia a 1a celebrada Boprano doña Con
cepolóD Badía de Agitstí, esta eminente
artista se Té privada de colaborar con la
"Orquestra Pau Casals", en los concter-
to:s de la presente serie. Dicho contra¬
tiempo ha obligado a modlflcar el plan
establecido en el programa general, ha-
bléndase obtenido para ello la colabora-
clén de artistas como el maestro Eduar¬
do Toldrà y el planista Alejandro Vi'o.l-
ta, quieries colaborarán en el programa
del próximo concierto, junto con los mía »
tros Jaime Pabissa y Enritiue Casals.
Este se ha encargado de la dirección del
poema sinfónico del compositor francés
Elorent Schlmltt, "Da tragedla de Salo¬
mé", que la Orquesta ejecutará por vez
primera y también coliaborará con el pla¬
nista Vilalta, dirigiendo la precloea obra
de Falla, "Noches en los Jardines de Es¬
paña". Los maestros Pahissa y Toldrà
conducirán personalmente algunas de sus
Wis acreditadas coiastoslcion^

LONA
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OROUESTRA PAU CASALS.—Quart

concert de tardor
La direcció del concert era confiada

al mestre Lamote de Grignon. Justa
preferencia. Lamote de Grignon havia
mostrat amplament la seva vocació de
director d'orquestra, que l'havia dut
a mant sacrifici personal. Les tasques
directives de la Banda Municipal, ex-

, cel·lent caricatura d'una orquestra de
debò, ens l'han xuclat. Bo i agradós
és veure'l reaparèixer de tant en tant
sota el signe de la seva vocació gairebé
congènita.

¡ Començà el concert pel bell preludi
de Hamel und Gretel, la xamosa co^
mèdia musical de Humperdinck. Fou

! exposat net i clar.
Els fragments del ballet El festí de

l'aranya, de Roussel, haurien d'ésser
coneguts dins llur situació original.
Així, separats de l'acció per la qual
foren pensats, són un tros de música
freda i l>en treballada, i no res més.

I L'esperit no s'hi sap interessar,
i Les Variacions simfòniques de Franck
feien de respatller a una obra nova d'a-

I vantguarda. Diguem que la ma,jestat
i àdhuc l'arrapament d'aquelles nobles
harmonies es veieren transportats amb
el major encert. La part de piano era
confiada a la jove artista Isabel-Martí-
Cólin, que ja havia interpretat la ma¬
teixa obra en un concert de la Banda
Municipal. Ella, la pianista, j és ben co¬
neguda del nostre públic, i a cada pas¬
sa s'aferma el seu talent i la pura mu¬
sicalitat de la seva tècnica perfecta.
Fou ovacionada conr calia.

Darrera la serenitat, el deslloriga-
me'nt. La Simfonia tècnic'^, de l'hon¬
garès Eugeni Zador no ha de preocupar
massa pel seu títol i els seus subtítols.
Per la nostra manera de veure, tot són
excuses per a escriure una simfonia.
Manca el tema: qualsevol cosa ens el
donarà. L'enginyeria: ja el tenim. Po¬
sem subtítols als quatre temps consa¬
grats, i anem obeint a les suggerències
del moment. La primera part, «El
pont», és la que ens fa més pes; els
entramats metàl·lics sembla que diguin
llur cançó. A l'andante, «Els fils tele¬
gràfics», callen eJs baixos de la corda
i tota la bateria metàl·lica. Sobre els
sons prims i grisos es gronxa un obli¬
gat de clarinet intermitent com la nova
que passa. «La turbina» és un scherzo
desenfrenat, on no sabem veure la re-
I i,->ió amb la remor sorda d'aquell ai'te-
'■Uc induFtrial. Finalment, «La fà-

remors

complexes entre cants vulgars de tota
l'orquestra.

Repetim que els títols tant se valen;
igualment hi escauria «La safata d
les galetes trencades», ja que els te
mes, els ritmes i les harmonies estan
subjectes al més capriciós dels esmi¬
colaments. ¿Cal blasmar el sistema
No res d'això. Creiem altrament que 1
provatura és ben reeixida. I una sim
fonia és una simfonia. No sé si he di
quelcom. Vull dir que la qüestió é
fer música simfònica que es deixi sen¬
tir per algunes de les qualitats que ad¬
mira a les obres musicals. El predo¬
mini d'unes certes qualitats, admira¬
des a les obres que ens són indiscuti¬
bles, és una qüestió de preferències.
Als snobs paradoxals que l'altre dia
jwotes^aren, i que tingueren el bon
gust de guardar-ho tot per en acabada
l'obra, els recordaria les protestes amb
què fou rebuda a Barcelona una obra
tan finament equilibrada com la Mig¬
diada d'un faune, de Debussy, joia in¬
discutible de la música moderna. Zador
ha tingut una bona entrada amb aques¬
ta obra, i creiem que hi ha dret a es¬
perar molt del seu talent.

De Ricard Lamote de Grignon sí que
podrien dir que posseeix una vocació
musical congènita. D'ell eren unes pri¬
meres audicions. Quatre estrofes de
Kaiam i Dos petits poemes, tot per a
sopran i orquestra. La part orquestral
és magnífica d'ambient i de destresa;
ens evocà la manera dels francesos, dels
bons francesos, i especialment de Du-
parç. La Srta. Carme Gumbau inter¬
pretà aqueixes excel·lents cançons d'una
manera excel·lent.

El programa era llarg. Encara sen-
ítírem (no pas «oírem», senyors locu-
[tors de ràdio), l'escena del Jardí de
Klingsor, un dels fragments wagne-

ïrians que queden menys interessants,
ímalgrat la bellesa dels seus elements,
separats de l'obra per a la qual foren
¡concebuts.

I el concert donà fi amb Dues dan-
jses de Granados, instrumentades per
Lamote de Grignon. Dues obretes da¬
munt les-quals la pols s'ha ajaçat sense
¡miraments.

El mateix diumenge al matí l'Asso¬
ciació Obrera de Concerts celebrà el
tercer de la temporada, a càrrec de
l'Orquestra Pau Casals, sota la direc¬
ció del mestre Joan Lamote de Grig¬
non.

Al programa hi havia algunes de les
obres que tornàrem a sentir a la tarda
al concert públic que hem ressenyat,
més la Simfonia incompleta, de Schu-
l>ert. Aquesta, admirablement executa¬
da, substituí, a darrera hora, una obra

anunciada, que no pogué executar-se.
Li feren companyia les obres de Hum¬
perdinck, Roussel i Granados, ja es-
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Palacio de la Música Catalana

ORQUESTA PABLO CASALS
Las locomotoras, las íábricas en plena acti¬

vidad', la mecànica, en suma, parecen ejercer
irresistible atracción sobre los músicos actua¬
les. Teníamos, por no citar otras producciones,
el ([Pacífico», de Honegger; el «Paso de acero»,

I de Prokofieff, y la «Fundición», del ruso Mos-
solow. La máauina de escribir y la rotativa

! han inspirado también a un compostor ameri¬
cano Fernando Grofe, guien ha escrito Tabloyd,

, sinfonía gue pretende describir un periódico de
j tipo moderno. Y a estas composiciones, gue
I tienen por base el elemento rítmico, el dina¬
mismo, gue pueden encontrarse en obras esen¬
cialmente mecánicas, hay gue añadir la «Sin¬
fonía técnica», de Eugen Zador, gue la Or-
guesta Pablo Casals, dirigida por el maestro
Lamote de Grignon, nos dió a conocer en su
concierto de anteayer, por la tarde, en el «Pa¬
lau».

Eugenio Zador, joven compositor húngaro,
cuyo nombre apenas si habla destacado hasta
gue su «Sinfonía técnica» llegó a Viena y Pa¬
rís, se muestra fiel devoto de agüella concep¬
ción ultramoderna gue pretende traducir por
medio del sonido, no cuanto existe de indefini¬
do y de irreal en una visión o sensación mu¬
sical, sino cuanto ésta tiene de superficial y
mecánico.

Los títulos ce cada una de las partes de
la «Sinfonía»—«El puente», «Los hilos telegrá¬
ficos», «La turbina» y «La fábrica»—indican
ya las ideas inspiradoras del autor. Se trata,
pues, de una música carente de todo valor es¬
piritual, y gu3 si 'bien en algunos momentos
ofrece aciertos onomatopéyicos. no representa
ningún progre.sp de la técnica instrumental.

Si, ai concluir la «Sinfonía» de Zador, el
auditorio batió palmas, no fué, ciertamente,
porgue la obra le dejara complacido, sino
porgue comprendió gue no debían guedar sin
premio los esfuerzos, el entusiasmo, de una
orguesta y un director, gue perseguían un no¬
ble fin; el de servir la causa de lo nuevo.

Figuraban también en el programa de este
concierto la plomera audición de «Cuatro es¬
tancias de Kayyam» y el estreno de «Dos pe-
gueños poemas», composiciones para piano y
orguesta. originales ¿e Ricardo Lamote de
Grignon.

En estas páginas, de delicada factura, la
voz, tratada ten perfecto conocimiento de las
posibilidades líricas, se apoya sobre una or¬
guesta hábil y sutilmente instrumentada, y
gue comenta con justos acentos la poesía ins-
iraiiaora.
La soprano Carmen Gombau los cantó con

oz dulce, aun gue algo emocionada, siendo
uy aplaudida, en unión de Ricardo Lamote,

(uya presencia en el estrado solicitó reitera-
amente el auditorio.
Otras obras ya conocidas se hablan inscripto

en ei programa: el delicioso preludio de «Han-
sel und Gretei», de Humperdinck; las «Varia¬
ciones sinfónicas», para piano y orguesta, de
César Franck. en los gue Isabel Martí-Coliu
se mostró pianista, inteligente, sensible, segura
y vigorosa; la escena de las muchachas-flores ,

de «Parsiíai», de Wagner, y las danzas espa¬
ñolas de Granados «Oriental» y «Rondalla ara¬
gonesa», llevadas a la prgufesta por el maestro
.Tuan l-amote de Grignon con todo el sabor y
los acentos de la primitiva concepción pia¬
nística.

El númeroslsimo público congregado en el
«Palau» tributó dura.nte todo el concierto aplau¬
sos vivos y entusiastas al-maestro Lamote y los
profesores de la orguesta.

Z.
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PEMUSICA
I Los últimos conciertos.
I Pródigos en acontecimientos
I musicales han sido los últimos
[ conciertos que nos han ofrecido
I la Asociación do Cultura Musi

cal, la Aso'ciación Obrera de Con
¡ Ciertos y la Orquesta Casals.
! La primera de dichas entida¬

des presentó en el Palau al vio¬
linista Zino Francescatti, artista
nacido en Marsella y de extraor¬
dinarios méritos. Interpietó obra-
de Tartini, Beethoven, Ravel,
Gaildard y Paganini, haciendo er
todas ellas alarde de una técnica
que raya en lo prodigioso. Se Je
aplaudió con entusiasmo.

Acompañó al piano con grar
acierto Vlado Perlenvuter, con- !
certista de mucho relieve. ¡

La última sesión dada en el |
Pa¿au por la Asociación Obrera
do ConciJi'tos estuvo conílada a ]
la Orquesta Casals, bajo la ba- j
lula del insigne Lamutc.

Se interpretaron en este con¬
cierto producciones de Humper-
dinclt, Roussel, iWagner y Gra¬
nados, y en primera audición dos
obras para soprano y orquesta
de Ricardo Lamote, el joven y
meritj'simo compositor.

Las dos nuevas producciones
del hijo del ilustre director de
la Banda Municipal son de finí¬
sima factura y están concienzu¬
damente desarrolladas. Obtuvie¬
ron ambas muohos aplausos y su
autor mereció los honores de sa¬
lir a saludar al palco escénico.

La parte de canto la interpre-;
ló con exqüisito sentimiento y
.gran fuerza de estilo, la nota-s
Ide soprano Carmen Gombau, la
cual conquistó muchos qplausos.

Kn el mismo Palau, la orques¬
ta Casals celebró el cuarto con¬
cierto de la serie que ha or^-
nizado. Lo dirigió el maestro La-,
mote, y en el programa figura-:
ron las mismas obras interpre¬
tadas en la sesión de la Asocia¬
ción obrera de

, Conciertos, y en
primera audición la sinfonía téc-i
nica de Eugenio Zador, obra de
factura ultra moderna. Está di¬
vidida en cuatro nartes. Los iiem,
pos o nartes' se titulan: el pri-,
mero, "El puente"; el segundo,
"Los hilos del telégrafo"; el ter-.
cero, "La turbina", y el cuarto,
"La fábrica".

Zador quiere evocar en esta
sinfonía lo que los títulos nom-,
brados indican.

¿Lo consigue? A nuestro jui-s
cío, no.

De todas maneras, la obra me¬
rece consideración por los co-,
nocimientos músicos qáe ella re¬
vela. Por lo demás... dejemos que
el tiempo, y no muy largo, la
condene al panteón del olvido.

La orquesta Casals, lo mismo
en este concierto que en el de la
Asociación Obrera de Conciertos,
del que tratamos antes, desarro¬
lló una labor admirable. El maes
tro Lamote hizo gala en todas
las obras de su extraordinario
talento de director.
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ARM

IJISIC AI.
Ha produït expectació l'anutici de

l'estrena per l'Orquestra Pau Casals
de la "Simfonia tècnica", d'Eugen
Zador, músic hongarès dels més joves
entre els actuals compositors. L'or¬
questra, sota la batuta del mestre La-
mote de Grignon, ha realitzat nom¬
brosos assa'gs per a vèncer les im¬
menses dificultats de la partitura, l'es¬
trena de la qual serà, segurament,
sensacional.

* • «

Aquesta tarda, a l'Acadèmia Catò¬
lica de Sabadell tindrà lloc una con¬
ferència sobre "Helodies del Roser",
a càrrec del musicòleg i mestre de
capella, Mn. Francesc Baldelló. A la
nit, a dos quarts de deu, l'Esbart
Dansaire, de Rubí, farà una demos¬
tració de ballets populars al mateix
estatge.
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OBQUBSTBA PAU CASALS

Esta tardo tendrá lugar en ei "Palau
<3e la Música Caíalana", el cuarto con¬

cierto de la actual serle de otoño, a
cargo de la "Orquestra Paü Casals", di¬
rigida por el maestro Lamote do Qrlg-
non. Colaborarán en esta audición la so¬

prano Carmen Oombau 7 la planista
Isabello Martl-dln.

El programa, como puede Terse por el
detalle que domos a continuación, está

I lleno do Interés, sobresaliendo la "Sln-
i íonla Tácnlca". de Eugen Zador, cuya
audición es esperada con Justlílcada ex-

1 pectadón.

Programa: "I Humperdlnclt, "Hansel SS
Gretel". Preludio. Aj "Roussel" "El Pea-
tin de la Araña", ballet (fragmentos sin¬
fónicos). Preludio. Entrada de las hor¬
migas. Danri de la mariposa. Danra.
muerte y entierro de Efímer. Final. "H
César Frtinolc" "Variaciones sinfónica^
para plano y orquesta. Plano: Isabelle
Marti — Colur. "Eugen Zador" "Slnfo-
moderato)nía Técnica". I. "El Puente"
(Allegro moderato). n "Los Hilos Tele¬
gráficos" (Andante). IH. "La Turbina"
(Scherao). IV. la Fábrica (Allegro). Pii-
mera audición en Barcelona), ni. "B.
Lamote de Grlgnon", "Cuatro Estances
de Kayyam", psua eoprano y orquesta.
Soprano: Carmen Gombau, Wágner Par-
clval, "El Jardín dé Klongsor" (Les Noles
Flors). "Granados", J. Lamote de Grlg-
nan, "Dos Danz..,s Españolas": a) Orien¬
tal; b) Rondalla aragonesa. (Primera
audición de la O. P. C.).
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1 - MUSICALES
Orquesta Pau Casal. — Ï31 concierto de Hoj

— Esta tarde tendrá lugar en el Palau de l
Música Catalana el cuarto concierto de la ac
tul serie de otoño a cargo de la Orquestra Pai
Casals, dirigida por el maestro J. Lamote di
Grignon. Colaborarán en esta audición la sopra '
no Carmen Gombau y la pianista Isabella Mar^
Ü-Colin. ;

El programa, como puede verse por el de¬
talle que damos a continuación, está lleno de '
Interés, sobresaliendo la "Sinfonía técnica", de |
Eugen Zador, cuya audición es esperada con ■

Justificada espectación. , ^
Progrrama: I Humperdinfl, "Hansel y Gre- S

tel", preludio; A. Rousse, "El festín de la ara- [
ña", ballet (fragmentos sinfónicos), preludio,
entrada de las hormigas, danza de la maripo- |
sa, danza, muerte y entierro de Efimer, final.

II. César Franck, "Variaciones sinfónicas"
para piano y orquesta; piano, Isabelle Martl-
Colin; Eugen Zador, "Sinfonía técnica", a) el ,

puente (allegro moderato), b) los hilos tele¬
gráficos (andante), c) la turbina (scherzo), d), ?
la fábrica (allegro), primera audición en Bar¬
celona. ;

HI. R. Lamote de Grignon, "Cuatro estan- i
cias en Kayyam", para soprano y orquesta;
soprano, Carmen Gombau; Wagner Parcl-

val, "El jardín de Klingsor" (Les noies-ílors) ¡ í
Granados-J. Lamote de Grignon, "Dos danzas
españolas" a) Oriental; b) Rondalla aragonesa

i.«.<
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ET/ CONCIEBTO DE HOY l*OK tiA OR-

ííirESTA PAD OASAJ/S
Slsta lAPde tendrá efe<í".o en el "Pa.lau

de la Múaica Catalana", el cuarto con¬
cierto de ta actual serle de otofio a car¬
go de la "Orquesta Pan Casals", dirigida
por el maestro J. Lamote de Grignon. Ce
ta/tyorarAn en esi'a audición la ao,prano
Oamen Gamfbau y la pianista Isal>elle
Martí-Colin.

El proerama es como sigue:
I H'uanpendinck "Hansel & Gretel". Pie-
Indlo. A Ronsse "El festín de la araña",
tellet (/fragmentos sinfónicos). Pranck
"Varlactonee sinfónicas", ipara piano y or
qu>esta. Plano: Isabelle Mantí-Collln. Eu-
«en Zaidor "Sinfo.nia técnica"; R. Lamo-
Te de Grignon "Cuatro estancias de Kay-
BNÉum", para soprano y oixiuesta. So/prauo
Carmen Gomibau. Wagner Parcivaluer
"El Jardín de Klingsor"; Granados, J. 1.a
mote de Glrgnon. "Dos danzas en/paño-
las".
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olas de Kayyam», para soprano y orquesta;
soprano: Carmen Gombau. Wagner «Parsifal»:!
«Ell jardín de Klingsor» (Les noies-flors). Gra-I
nados-J. Lamote de rGlgnon «Dos danzas es-|
pañolas: a) Oriental; b) Rondalla aragonesa.

Música y Teatros
ORQUESTA PABLO CASALS

Esta tarde tendrá efecto, en el «Palau de
la Musica Catalana», el cuarto concierto de la
actual serie de otofio a cargo de ia «Orquesta
Pablo Casals», dirigida por el maestro J. La-
mote de Grignon. Colaborarán en esta audición
la soprano Carmen Gombau y la pianista Isa¬
bel Marti-Colin.

El programa, como puede versa por el deta¬
lle que damos a continuación, está lleno de
interés, sobresaliendo la «Sinfonía Técnica» de
Eugen Zador, cuya audición es esperada con
justiflcada espectaclón.

Programa: I, Humperdinck '«Hansel & Gre-
tel», preludio. A, Roussel «El festín de la ara¬
ña», ballet, (fragmentos sinfónico.s); preludio,
danza de las hormigas, danza de la mariposa,
danza, muerte y entierro de Efímer; final. 11,
César Frank «Variaciones sinfónicas», para pia¬
no y orquesta; piano: Isabel Marti-Colin. Eu¬
gen Zador «Sinfonía técnica», I, El puente (Alle¬
gro modéralo); II, Los Htios telegráficos (An¬
dante) : III, La turbina (Scherzo); IV. La fá¬
brica (Aliegro), (primera audición en Barcelo¬
na). Ill, R. Lamote de Grignon «Cuatro estan-
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LA SIMFONIA TECNICA
DE ZADOR

Aquesta tardn tindrà lloc al Palau de la
Música Catalana, el quart concert de l'actual
sèrie de tardor, a càrrec de l'Orquestra
Pau Casals, dirigida pel mestre J. Lamote
de Grignon. Hi collaboraran la soprano Car¬
me Gombau i la pianista Isabelie Marti-
Colin.

Programa : I. Humperdinck : (rHansel &
Gretel». Preludi (primera audició per l'O.
P. C.) A. Roussel : «El festí de l'aranrao,
ballet (fragments simfònics). Preludi. En¬
trada de les formigues. Dansa del Papalló.
Dinsa, mort i enterrament de l'Efímer.
Final (primera audició per PO. P. (J.)

lí. Cèsar Franck: «Variacions simfòni¬
ques)), per a piano i orquestra. Piano : Isa-

8 belle Marti-Colin. Eiigen /.ador: «LSimfo-
nia tècnica». I. El pont (allegro modéralo).
11. Els fils telegràfics (andante). IIT. La
turbina (scherzo). IV. La fàbrica (allegro).
(Primera audició a Barcelona).

III. R. Lauiote de (irignon: «Quatre
estances de Ke} yani)), per a soprano i or¬
questra (primera audició». «Dos petits poe¬
mes)), per a soprano i orquestra, a) Si ja
fos lluny l'hivern glaçat... b) No respiris,
caseta (estrena). Soprano: Carme Gombau.
Wagner : «Parsifab): El jardí de Klingsor
(les noies-flors). Granados-J. Lamote de
(rrignon : «Dues danses espanyoles», a)
Oriental, b) Rondalla aragonesa (primera
audició per l'O. P. C.)

« « «

Ha produït gran expectació l'anunci de
Testrcna per l'Orquestra Pau Casals d'una
de les últimes i sensacions produccions en
la música de concert; ia «Simfonia tècni¬
ca)), d'Eugen Zador, músic hongarès, un
dels més joves entre els actuals composi¬
tors. .Aquesta producció ha produït enor¬
me efecte als públics de Viena i de París,
únics que fins ara coneixen aquesta obra ;
per tant, Barcelona serà la tercera ciutat,
que podrà apreciar-la.

La «Simfonia)) esta dividida en quatre
parts. La primera, titulada «El pont)), des¬
criu els sorolls característics de la cons¬
trucció d'un pont metallic i en un dels seus

epi.sodis reflecteix la meditació de l'home
en contemplar aquella obra d'enginyeria i
s'imagina els passos de què serà testimoni.
La segona part, porta per títol «Els fils
telegràfics». El compositor considera la
xarxa telegràfica com mm enorme lira. la
qual li suggereix música d'una dolçor ine¬
fable, i en la qual participen els ocells que
trenquen el seu vol per a situar-se sobre els
fils fins que el repiqueteig de l'aparell
Morse interromp aquelles suavitats d'arpa
eòlica.

El tetcer temps, denominat «La turbina)),
és un veritable Scherzo en el qual tots els
instruments de l'Orquestra imposen el
coiK'opte de rotació fins arribar al paro¬xisme del vertigen. 1 el temps final, «La
fàbrica», la música expressa el caràcter d'a¬
questa classe de treball i el dels seus obrers
els quals a«\aheii amb un joiós himne el
treball.

L'Orquestra, sota l'expreta batuta del
mestre Lamote de Grignon, ha realitzat
nombrosos assaigs per a \'éncer les immen¬
ses dificultats de ia partitura, l'estrena de
la qual, pel que queda exposat, serà segu¬
rament sensacional.



J n iVl JLj iVl i-VlVlJLJJLJ 1

Rambla St. Josep, 15, pral - BARCELONA - Tel. 23507

EL PROGRESO
Data BARCELONA

Musicales
ORQUESTA PABLO CASALS

El concierto de hoy
Esta tarde tendrá lugar en el Palacio

de la Música Catalana, el cuarto con¬
cierto de la actual serie de otoño, a car¬
go de la orquesta Pablo Casals, dirigida

; por el maestro Lamote de Grignon. Co-
, laborarán en esta audición la soprano
i Carmen Comban y la pianista Isabelle

Martí-Colin.
El programa, como puede verse por el

detalle que damos a continuación, está
lleno de interés, sobresaliendo la "Sin¬
fonía técnica", de Eugen Zador, cuya
audición es esperada con justificada ex-
])ectación.

Programa. — I. Hump Erdinck,
"Hansel & Gretel", preludio; A. Rus¬
sell, "El festín de la araña", ballet (frag
mentos sinfónicos), preludio; "Entrada
de las hormigas". "Danza de la mari¬
posa", "Danza, muerte y entierro dt
Efimer". final.

H. César Franck, "Variaciones sin¬
fónicas", para piano y orquesta; piano.
Isabelle Martí-Colin; Eugen Zador, "Sin
fonía técnica", I. "El puente" (allegro
moderato), IT- "Los hilos telegráficos''
(andante), HI. "La turbina" (scherzo),
IV. "La fábrica (allegro) (primera au¬
dición en Barcelona).

11. R. Lamote de Grignon, "Cuatro
estances de Kayyam", para soprano y
orquesta" "Dos pequeños poemas", pa¬
ra soprano y orquesta; soprano: Carmen
Gombau. oeagner Parcival, "El jardín de
Elingsor" (Les naies-Elors); Granados-
J. Lamote de Grignon, "Don danzas es¬
pañolas" : a) Oriental; b) Rondalla ara¬
gonesa (primera audición de la O. P. C.)
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LA VANGUARDIA
Data - BARCELONA

actual serie de otoño a cargo de la «ui-iiucun»
Pablo Casals», dirigida por el maestro J. La-
mote de Giignon. Colaborarán en esta audición
la soprano Carmen Gombau y la pianista Isa¬
bel Marti-Colin.

El programa, como puede verse por el deta¬
lle Que damos a continuación, está Ueno de
interés, sobresaliendo la aSinfonía Técnica» de
Eugen Zador, cuya audición es esperada con
justificada espectación.

Programa: I, Humperdinck iHansel & Grá¬
telo, preludio. A. Roussel aBl festín de la ara-
fia», ballet, (fragmentos sinfónicos); preludio,
danza de las hormigas, danza de la mariposa,
danza, muerte y entierro de Efimer; final. II,
César Frank «Variaciones sinfónicas», para pla¬
no y orQuesta; piano: Isabel MartirColin. Eu¬
gen Zador «Sinfonía técnica», I, El puente (Alle¬
gro moderate); II, Los hilos telegráficos (An-
lante): III, La turbina (Scherzo); IV, La fá-
irica (Allegro), (primera audición en Barcelo¬
na). III, R. Lamote de Grignon «Cuatro estan-
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EL MATÍ
i :CELONA

LA SIMFONIA TECNICA
DE ZADOR

Aquesta tardn tindrà lloc al Palau de la
-Música Catalana, el quart concert de l'actual
sèrie de tardor, a càrrec de l'Orquestra
Pau Casals, dirigida pel mestre J. Lamote
de Grignon. Hi coUaboraran la soprano Car¬
me Gombau i la pianista Isabelle Marti-
Colin.

Programa : I. Huniperdinck : «Hansel &
Greteb. Preludi (primera audició per l'O.
P. C.) -à. Roussel: «El festí de l'aranj-as,
ballet (fragments simfònics). Preludi. En¬
trada de les formigues. Dansa del Papalló.
Dín.sa, mort i enterrament de l'Efímer.
Fina! (primera audició per l'O. P. C.)

H. Cèsar Franck; «Variacions simfòni¬
ques», per a piano i orquestra. .Piano: Isa¬
belle Marti-Colin. Eugen Zador: «Simfo¬
nia tècnica». I. El pont (allegro moderate).
II. Els fils telegràfics (andante). HI. La
turbina (scherzo). IV. La fàbrica (allegro).
(Primera audició a Barcelona).

III. R. Lamote de Grignon ; «Quatre
estances de Keyyem», per a soprano i or¬
questra (primera audició». «Dos petits poe¬
mes», per a soprano i orquestra, a) Si ja
fos lluny riiivern glapat... b) No respiris,
caseta (estrena). Soprano: Carme Gombau.
Wagner : «Parsifab ; El jardí de Klingsor
(les noies-flors). Granodos-J. Lamote de
Grignon : «Dues danses espanyoles», a)
Oriental, b) Rondalla aragonesa (primera
audició per l'O. P. C.)

» * »

Ha produït gran expectació l'anunci de
l'estrena per l'Orquestra Pau Casals d'una
de les últimes i sensacions produccions en
la música de concert; la «Simfonia tècni¬
ca», d'Eugen Zador, músic hongarès, un
dels més joves entre els actuals composi¬
tors. .-\questa producció ha produït enor¬
me efecte als públics de Viena i de París,
únics que fins ara coneixen aquesta obra;
per tant, Barcelona serà la tercera ciutat
que podrà apreciar-la.

La «Simfonia» està dividida en quatre
parts. La primera, titulada «El pont», des¬
criu els sorolls característics de la cons¬
trucció d'un pont metàl·lic i en un dels seus

episodis reflecteix la meditació de l'home
en contemplar aquella obra d'enginyeria i
s'imagina els passos de què serà testimoni.
La segona part porta per títol «Els fils
telegràfics». El compositor considera la
xarxa telegràfica com una enorme lira, la
qual li suggereix música d'una dolçor ine¬
fable, i en la qual participen els ocells que
trenquen el seu vol per a situar-se sobre els
fils fins que el repiqueteig de l'aparell
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CONCERTS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquestra Pau Casals
Tercer Concert de tardor

En la primera part del programa
d'aquest concert, que tingué lloc el
proppassat dimecres, nit, figurava la
«SIflfonia», núm 3, en la menor (Es¬
cocesa), de Mendelssohn. Feia algun
temps que nosaltres no havíem sen¬
tit aquesta obra 1 ens plagué extra¬
ordinàriament tornar-la a sentir de
nou. Es una obra que no caldria
oblidar massa. S'imposa de seguida
per la seva fina 1 exquisida musicali¬
tat, per la seva natural distinció, per
la seva admirable factura, per la seva
elevació de sentiment. Eis tres pri¬
mers temps, cadascun dins el seu
estil propi, són meravellosament reei¬
xits i són un veritable model de mú¬
sica amable i senyorívola. El tempe¬
rament aristòcrata de Mendelsshon,
el seu gust refinat, el seu «savoir tai¬
re» innegable s'acusen en aquesta
obra plena d'encís 1 rica de pensa¬
ment musical. El darrer temps, més
agitat, tempestuós i romàntic, és ben
remarcable, però potser no interessa
tant com els altres. En general l'obra
obtingué una bona execució, però en
la interpretació dels moviments hi
trobàrem a mancar justesa 1 vida, so¬
bretot en el quatre temps.

El prodigiós «Concert de Branden¬
burg», núm. 4, en sol, per a violi con¬
certant, dues flautes, i instruments
d arc 1 continu, de J. s. Bach, obra
de molt difícil i delicada execució,
emplenà tota la segona part del pro¬
grama. Aquella genial facilitat d'es¬
criptura de Bach, el coiós de la poli¬
fonia, es manifesta sobiranament en

aquest «Concert» que, musicalment
és una meravella. L'execució fou cor¬

recta, però potser no del tot treba¬
llada; potser per això el primer
temps ens produí la sensació de llar¬
gada, Es distingiren ben notablement
en la interpretació d'aque.sta obra el
violi solista senyor Enric Casals • els
flautes senyors E&teve Gratacòs i Jau¬
me Roca, i el pianista Josep Maria
Roma.

En la darrera part del programa
el mestre Pau Casals, atent sempre
a la producció dels nostres composi-
toi's catalans, ens oferí l'estrena d'«EÏ
rapte de les sabines», ballet, suite

^um. 1) del jove compositor ManuelBlancafort. Sembla que aquesta par¬
titura, començada pensant en una
realització escènica, fou reformada
després i adaptada al concert. Res-

"nies gene¬
rals del pensament que ideà el pro-
grama escènic i coreogràfic. Blanca¬
fort, mostra en aquesta nova obra un
evident progrés en el maneig de l'or¬
questra i tendeix a acusar la seva
manera personal de sentir 1 d'exnres-
sar-se.' Tot el començ d'aquesta obra
té un real i positiu interès 1 és tre-
bapaí: amb la millor intenció; des-
pres 1 obra sembla decaure per la
monotonia del colorit orquestral i
més que tot, per la manca d'idees
musicals franques i noblement des¬
enrotllades. Blancafort és un músic
de talent en el qual tenim posades
les millors esperances, però en aques¬
ta obra, 1 potser a cansa de la poca
elevació del tema que la motiva, ell
no s'ha manifestat, al nostre enten¬
dre, ni amb la gràcia nl amb l'exqui¬
sida profunditat que altres vegades
ha sabut manifestar-se. El mestre Ca¬
sals, amb la seva orquestra, donà una
excel·lent Interpretació de l'obra, re¬
buda amb cordials aplaudiments que
el selecte auditori féu extensius al
seu autor, el mestre Blancafort.

Seguiren els fragments sinfònics de
«La Peri», poema dansat, de Paul Du-
kas.

Heus ací una obra meravellosa com
a tècnica orquestral, plena d'enginyo¬
ses troballes i de prodigis de sonori¬
tats i de color, però mancada de con¬
tingut temàtic. Ni un sol pensament
verament musical, abrandat, signifi¬
catiu, producte directe d'una inspira¬
ció noble i elevada. Es aquesta una
obra Intel·ligent i plena de ciència;
una obra d'un refinat 1 d'un veri¬
table mestre en l'art de l'orquestra,
però no l'obra d'un geni que s'imposa
pel foc sagrat de les seves idees
pròpies.

Acabà aquest interessant concert
amb la magna «Entrada dels déus
al Walalla» (final ds «L'Or del Rin»)
de Wagner. En aquest fragment, con¬
trastant amb l'obra anterior, potser
l'orquestra no brillà amb les fines
arisacions de la de Dukos, però quan¬
ta de torça i quanta d'emoció en eis
temes! Com penetren de seguida i
s'imposen per la bellesa 1 la gran¬
desa mateixes de la seva vident con¬

cepció! Aquesta potència, intrínsica-
ment musical, és justament allò que
falta en tantes i tantes obres, que
volen ésser geni.als. dels nostres dies.
L'«Orquestra Pau Casals» i el seu

eminent director foren justament
aplaudits tota ia nit per la manera
acurada 1 seriosa d'executar totes les
obres d'açfuest important programa.

J. LL.
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LA SIMFONIA TECNICA OE Z.ÍDORÍ
»

Ha produït gran expectació l'anun-l
ci de l'estrena per rorquestra Pau Ca-:
sals d'una de les últimes i sensacionals
atraccions en la música de concert, la!
"Simfonia tècnica", d'Eugen Zador.:
másic hongarès' dels més joves entre!

Íels actuals compositor's acalra de pro-<duir enorme efecte en els públics de'
Viena i de París, únics que ílns ara
coneixen aquesta obra, essent per tant
Barcelona la terceifi ciutat que podrà
apreciar-la.

La simfonia és dividida en quatre'
parts. La primera titulada "El pont"
descriu els sorolls característics de la
construcció d'un iront metàl·lic i en un
dels seus episodis reflexa la meditació
de l'home al contemplar aquella om¬
bra d'enginyeria. 1 imaginar-sq sis'
passos de què serà testimoni. La se¬
gona part porta per vítol fils te¬
legràfics", él compositor considera la
-xarxa telegràfica com una enòrme lira
que li suggereix música d'una dolçor
inefable eíi la qual participen els ocells
que troncan el seu vol per a situar-se
sobre els fils fins que 31 r piqüeig de
l'aparoU JAorse inteiTompen aquelles
suavitats d'arpa éoliça.

EI tercer temps denominat "La Tur¬
bina", és un veritable Scherzo en el
qual tots els instrument de l'orquestra
imposeii el concepte de rotació fins ar*-
ri'oar al paroxisme del vèrtig.
I en el temps final "La Fàbrica",

la música expressa el caràcter d'aquesr
ta classe.de treball, i el dels seus obrers
acabant amb un joiós hinuie al tre¬
ball.

L'orquestra sota l'experta batuta del
mestre Lamote de Grignon, ha realit¬
zat nopibrosas assaigs per vèncer les
immenses dificultats de la partitura,
l'estrena de la qual pel que queda ex¬
posat serà segurament sensacional.
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LA SINFONIA TECNICA DE

ZADOR

Ha producido gran expectación el
anuncio del estreno en esta capital
de una de las más recientes y sen¬
sacionales atracciones en la mi^-
ca de concierto, "la Sinfonia Téc¬
nica", de Eugen Zador,, músico.lito-
garó de los más jóvenes entre los
actuales compositores.

La' Sinfonía eStá dividida en cua¬
tro partes. La primera, titulada
"E3 puente", describe los ruidos-ca¬
racterísticos de la construcción de
im puente metálico.

La segunda . parte , tiene por , tí¬
tulo "Los, hilos te]egráfico,s"; el
compositor considera la red telegrá¬
fica como lina enorme üra que le
sugiere música de dulzm-a inefable.

El tercer tiempo, denominado "La
turbina", es un .verdadero Scherzo,
en el que todos los instrumentos de
la orquesta imponen el concepto , de
rotación, hasta llegar al jiaroxisimo
dd vértigo. Y en d: tiempo final
"La fábrica" la música expresa d

'

carácter de las faenas que en ella
se retozan y el de sus obreros, terT
minando con un jubilante himno al
trabajo.

La orquesta, bajo la experta ba¬
tuta dd maestro Lamote de Grig-
non, ha verificado numerosos ensa¬
yos hasta lograr vencer las inmen-
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Musicals
Oiquestra Pau Casals

Dimecres a la nit, cekíbrà el tercer
concert de Tardor l'Orquestra Pau Ca-
s.-ls, amb una nomibrosa i selecta concur¬
rència.

La {u-imera part dei programa, estava
dedicada a da "Simíonia número 3 en

la menar" (escocesa^, de Mendelssohn.
Obra de bella factura i inspiradíssims te-
m.es, com ¡""Allegro un poco agitato ' del
primer temps, d'una melodia plena d'en-
cís.

El segon temps. ' Vivace non troppo"
inspirat en un tema del folklore esco¬

cés, és un Soberao'que esdevé força bo¬
nic.

El temps tercer, que l'ocupà r"Ada-
gio", desenrotllà l'autor un cant entonat
pels violins primers, el qual' és d'una
bellesa extraordinària. Un tema amb ca¬

ràcter" de marxa fúnebre, dóna un efecte
sorprenent, per acabar aquest temps.

L'"Allegro vivacíssimo" del temps fi¬
nal, donà lloc a presentar diferents te¬
mes, que per la. seva construcció, fa pos¬
sible un final d'una sonoritat ben escaient

que captivà l'atenció de l'auditori. La
cura posada en l'execució de l'obra és
.motiu per a fer-ne especitf menció.

La segona part la integrava el "Concert
Ge Brandenburg número 4 en sol", de
Bach. Aquesta obra escritàt per a violí
concertant, dues flautes i instruments
'."'"arc fou executada amb destacada pul¬
critud, salvant els passatges de dificultats,
1 donant el matís precís que l'obra reque¬
ria per l'orquestra, i en particular el mes¬
tre Casals, i els concertistes E. Casals,
violinista; E. Gratacòs i J. Poca, flautis.»
tes.

L'estcena del primer número del ballet

^ El Rapte de les Sabínes", de Blancafort,
obtingué un bon acolliment i quedà pale¬
sat en acabar-se l'execució de l'obra, fent
sortir 1 autor a recollir els entusiastes
aplaudiments que li adreçava el distin¬
git públic.

El mestre Blancafort, jove compositor
català, mou amb tal destresa els instru¬
ments, que li dona un resultat d'una
sonoritat esplendorosa. Però si existís un

traçat que l'unifiqués més, alhora hauria
acabat d'arrodonir l'èxit.

Seguidament fou tocat "La Peri", poe¬
ma dansat, de Dukas. Malgrat el valor
d'aquest poema que enclou un estil ben
original i magnífica sonoritat, el públic
ro l'aplaudí suficientment com l'obra es

mereixia.

Clogué el concert r"Entrada del déus
c l "Walalla", del final de "L'Or del Rin",
de Wagner, pàgina que per molt que si¬
gui inclosa en programes, no decau el
més mínim, ans al contrari, les obres de
Wagner conservaran la frescor i força su¬
ficients per fer-se aplaudir calorosament.

No cal dir que els aplaudiments adre¬
çats per la nombrosa concurrència al mes¬
tre Pau Casals i als professors de l'Or¬
questra foren com a premi a la seva me-
ntíssima tasca. Es pogueren apuntar un al¬
tre èxit dels molts que ja tenen assolits.

L. MACIA.


