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Orquestra Pau Casals
ITos hemos enterado del artículo con llus

traciones musicales publicado por Alard en
EL DILUVIO del 7 corriente, a propósito de
la Quinta Sinfonía de Beethoven, y no» ha
causado unánime indignación.

Opinando contrariamente que el ci·ltico,
creemos que es muy necesario consignar el
nombre del intérprete de la Quinta, toda
vez que las últimas audiciones han sido
las de Koussewltski y Casals.
No debe irse con rodeos y íi-ancamente

se puede afirmar que el ai'ticulo va dedi¬
cado a nuestra última audición con el maes¬
tro Ca.sals.
Nos honramos formando parte de la Or¬

questra P.au Casals y antes de trabajar con
este eminente maestro e incomparable ar¬
tista hemos ejencádo nuestra profesión con
todos Jos maestros que han dirigido en Bar¬
celona desde veinte años a esta parte. Cree
mos que es tiempo suficiente para haber¬
nos hecho un criterio musical más que me¬
dianamente autorizado.

Y, dicho esto, nos permitiremos hablar un
poco de música.
Volvamos, pues, a la Quinta Sinfonía, y

aunque el critico que nos ocupa quiero pa¬
sar por alto lais múltiples alteraoíonas que
so han hecho en los movimientos, el he-
oho es que señala únicamente los primeros
compases del primero y segundo tiempo.
Bns ilustraciones musicales sirven para

presentar al critico como solfista en un
caso de dictado musical. iPara salir airoso
de este ejerolció tenia una ventaja y era
esta; la batuta del maestro. Asi y todo, no
ee ha acreditado de buen solfista en esta
ocasión, pues al pretender que hemos eje-
dutado un tresillo de corcheas en lugar de
tres corcheas, para ser cierto debíamos ha¬
ber atacado en el segundo tiempo, y hon¬
rada y siaaeramente debemos decir que el
ataque fué siempre en la segunda mitad

.1%IMflÉiil MiftiiMüi'iiirájilíiii nil,ha podido existir, y así lo comprenderá cual
quicr alumno de primer curso de solfeo.
Lo mismo debemos decir de la figuración

del tema con que empieza el segundo tiem¬
po. Alard pretende también que en lugar
de la semicorchea con puntillo y una fusa,
hemos ejecutado sólo un tresillo de dos
notas, oslo es, una corchea y una semicor¬
chea, y también debemos protestar, pues
se ejecutó exactamente tal como están es¬
critos los valares. El .solfista en esta oca¬
sión ha quedado a la altura del critico.

Respecto a la Interpretaición del tercer
tompás del primer tiempo no vamos a mo¬
lestar la atención del lector profano, pues
lo que dice de la osadía artística por lo
que se refiere a este compás nos da la
medida del critico.

¿No sabe este buen sefior que los pri¬
meros compases de la Quinta, sin ningu¬
na observación del autor, han sido Objeto
de muy opuestas interpretaciones? Desde
luego ninsuna como la que señala Alara
tcon un acento en la segunda cortíiea. El
día en que se interpretara de tal modo, él
podria qucdsir satisfecho, -pero el auditorio
quedaría desconcertado.

Hay detalles que según sea el artista
les dará su interpretación, y se da el caso
de existir más de una y más de dos Inter-

Íiretaciones bellas, por ser bellos tambiénos puntos de vista de los intérpretes.
La interpretación de nuestra Quinta ha

«ido indudablemente la mayor ovación con¬
seguida esta temporada.

En el presente caso, por una Incompe¬
tencia bien demosli-ada, se han dicho dos
inexp-ctitudes que no hemos podido tolerar.

•Es verdaderamente lamentable, y casi nos
atreveremos a decir vergonzoso, para una
ciudad como la nuestra, que estos con¬
ciertos no se voan «oneurridos como se
merecen, por la labor que lleva a cabo el
maestro Casils.
En nuestra cáudad se ha hecho obra mu¬

sical con otros maestros, alguna» veces muy
estimable y digna del mayor elogio y res¬
peto; pero es justo hacer constar que nun¬
ca han sido tan cuidados cómo ios del

maestro Casals. Las obras se presentan al
piiblico con una riqueza de detalles, lo
mismo en los matices que en~ la expresión,
y con una claridad temática que forzosa¬
mente ha de notar el menos experto.

De la musicalidad, arte y temperamento
de Casals no hay que hablar, pues es mun-
dlalmente reconacida^
Nosotros podemos atestiguar que en

nuestra profesión jamás hemos encontra¬
do un maestro que nos haga tan intere¬
santes los ensayos, por la competencia que
demuestra en lo acertado de sus obser¬
vaciones, en las soluciones que nos da pa¬
ra la ejecución de los disfintos episòdics
musicales; en una palabra, el maestro Ca¬
sals está modelando una orquesta que ha
de tocar como tocaria él si la orquesta
fuese un solo instrumento ejecutado por él.

E.=te modelado so va llevando a cabo
mucho más rápidamente de lo que podía¬
mos esperar y se ha demostrado, puesto
que en cada serie todas las obras se han
presentado dignamente; pero ha habido
algunas cuya ejecución ha alcanzado un
grado que debía dejar satisfecho al más
exigente. "
Personalidades de gran prestigio musical

nos han oído y a ellas apelamos, en la se¬
guridad de no encontrar ni uña sola capaz
de decir una insensatez icomo representa
la crítica de Alard, sino que estamos se¬
guros que han de encontrar sus interpre¬

taciones como hijas del mAa depurado gusWa
Esta es la obra de nuestro querido maes¬

tro Casals y se ve correspondiida con la
ausencia del público y con una crítica de
este señor, que le recomienda que solfee
mejor y aconseja al público que exterio¬
rice en la sala de conciertos su disconfor¬
midad.
Parece increíble que haya quien tenga la

audacia de hacer una crítica a base de dos
argumentos completamente falsos para
crear un ambiente hostil y perjudicar una
obra que puede ser un orgpallo para nues¬
tra ciudad.
A pesar del crecido censo de Barcelona,

nos conocemos perfectamente, sabiendo
hasta dónde alcanza la mentalidad de cada
tmo en materia musical.

■Hay que suponer también que cada uno
de los que ejercen el cargo conoce su ver¬
dadera musicalidad, y de ahí su discreción
en la manera de tratar estos asuntos, que
en más de una ocasión podemos decir que
vienen anchos.
Afortunadamente, se cuentan entre nues¬

tra Prensa muy honrosas excepciones.
El respeto debe ser condición elemental

al tratar de discutir cuestiones de arte, y
nuestro maestro Casals, por quien sienten
verdadera veneración todos los grandes ar¬
tistas que nos han visitado, se ve aquí tra¬
tado con una desconsideración que hace
muy poco favor a quienes la emplean.
Y basta por hoy. «ES posible que más

adelante se presente ocasión de romper al¬
guna otra lanza, pues lo difícil es empezar.

Por la Orquestra Pau Casals,
TOMAS PRUNELL.
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Notícies
Al dispensari de Sant Andreu fou

curat aquest mati Josep Capdet Car¬
bonell, de 39 anys, rajoler, el qual
ténla cpntusipns .de pronòstic reser¬
vat al cap. ^

"

Madilíeslà que eistaVa esmorzant en
un bar del carrer derla Sagrera, 157,
3 fou agredit no sap ,per qui ni amb
què, . puix va quedar sense sentits.
Les persones que hi havia al bar

manif^aren que no havien vist, res.
— Fcslo-Gllco-Kbla-Lecltlnat, cura

neurastènia. B. Domènech, Ronda da
Sant Pau, 71.

yaiiiliei'. PORQSLLAMA
Uotaai. RbU. flni,80.

— Preneu cafè «La Garza». Es el
IcaiUor.

. Al dispensari d'Hostafranchs .tou
auxiliada una dona da 63 anys, veïna
del carrer de Boada, la qual tenia
íerldas al cat)
Aquesta dona anava a entrar a casa

seva i va ésser agredida per una ger¬
mana eva que capitane]a.va un grup
,d'altres quatre donesi, totes eJles amb
ganes de ler feina.
La ipaeient va iúgressar a l'Hospital

Cilínic. Les agressores són a diàposició
del jutjat.

Primeres comunions
Llibreria SxíXAr&n&i-Pórtaferrissa, 14

Crlitillen j.Uorea», R. Floit,30

A Tarragona per"'wTVrvL'v/ Mora la Nova. Es¬
tació bidrornineral. Alçada mitja. 650
metres, màxitiía (1010) en ple bosc.
.Vtes respiratòries, peli, intestins, dia-
bbtls. climk'sec. Informes: LA IDEAL
BAMAHITANA. Archs, TO, Tel. 5149 A.

Grill Roòiti Bitz
Incomparables coberts

a ptes. 7'50
. Bàll totes les nits i

JOIES VILANOVA Unió, 9

A idarrerá hora de la nit es va, ini¬
ciar un iiicéndi al carrei; de l'Agul-
la, 39, baixos,, c^emant-ee tmes peces
de roba, Volèíít apagar él'foc, Josep
Gabaldà es va fer .cremades a les
mans, .essant, curat, al diipenari d'.Hos-
tafranchs.

-Allèujafflént segur
per a la indigestió

Preneu iiiútja ciiUeradeta de Ma.gnè-
sia BilsUrada en una mica d'aigua
calenta imniddiatainent .després ,dje
menja,r o 6em.pre que sentiu dolor.
Aquells que l'hari provada assegu-
iren que sempre.han sentit aUeujameiit
i .benestar eii cinc .minutS: Si voleu
tornar, a j.fruir :de totes les menges
que vulgueu, sense.por de. dolors o
malestar després, adquiriu a la vostra
farmàcia una ampolla de Magnèsia
B-isurada, la qual es ven en ipols 0
en pasUÏles, i prerieu-Ies d'acord amb,
les instruccions. Nó arrisqueu ni un
cèntim en fer da prova, ja que cadà
paqpet conté una garantia de què se
us tornarà el ,seu impoit si no dóna.
Satisfacció,. 1 «probablement el .dia de
demà anireu dient als vostres amics:
qqe-.sofreixen de dispepsia que si vo¬
len gaudir de la vida han de. pendre

Magnèsia Bisurada
Ha ingressat a l'Hospital de. la San¬

ta Creu, després de .curat al dispen--
¿ari del carrer de- Barbará, . e.l nen
Joan Jerez Navarro, de 18 anys', habi-,
tant Gervedló, 8, segon, el qual tenia
cremades de pronòstic reservat en tot
ei cos. per haver-li caigut daibunti
fun pot d'aiguas buüenta.

Angela Urbea Sans, de 14 a.nys, anant-
ee'n al llit ,va voler apagar .d'una
bufada l'espelma .que il-luminava l'ha¬
bitació i Va la desgràcia que,
tot inrlinant-.^í; els .cabells toquessin
ia flama i s'encenguessin.
Als crits de la pobra noia hi va

córrer ia seva mare Teresa Sans, de
44 anys, la qual va apagar com va
,poder la flamarada que feien els ca;
bells encesos,.
Mare i fWla van haver d'anar al

dispensari .d'aquella barriada. La
.mare tenia ciernades ilèus a .les mane.
.La noia, cre.máde6. de seg'on grau a
La cara, coll i .espatlles, essent tras-'
ilàdàda a THospital Clínic.

— Assegurem que el Champ-Sora,
etiqueta verda, és el millor xampany;

to,¿"de Oiirab.otes
Saló Durán

Per desembràs forçós del seu antic lo¬
cal de la Rambla del Centre, 11

s'ha traslladat a la

Plaça de Catalunya, 3
(Cine Catalunya)

A la matinada del diumenge, al
dispensari del carrer de Barbará va
eér curat un home que tenia ferides
incises al coll 'les quals, si bé no
eren .greus, Ji 'impedien pañar.
Per aquest motiu no es va poder

saber de moment els eeus noms ni
.què havia rpassat. Solament algú va
dir que s'havia barallat, a ga.niveta-
des amb un altre, , al carrer del Mig-
.dia. Cantonada al del .Cid.
, Va ingressar .a l'Hospital de la
Santa Creu.

1

.JSOBiALDa AflÇtt. llits

Visiteu les belleses de llalloroa

Grand Hotel
. organitza viatges de 3, 5 i 7 dies a
preu fix en L", tot comprèajpdes
de Barcelona. Demaneu informes

. a l'Hotel. Auto garatge de llo¬
guer, cotxes-órquéstà.TOO habita¬
cions, 20 amb bany. Pensió com¬
pleta des de ptes, 11'5Q.

Ès troba eXlftòsàt aïs apà&dorí^'de i
la- llibreria Montserrat .del càrrer de |
Fernandb'uh artístic i bell pefgamí,
obra .de l'artista N'Antoni Flos i Gi-
bern'au, que l'Atéíieu .Democràtic Re¬
gionalista del Poble Notx dedica al*
seu eiitúsiasta col-labofador i qigne '
ex-president En Jeroni Marsal i Mir.
—' El millor estimulant i tònic per

a.re&tablir la gana és l'Elixir Estoma¬
cal de Sàiz de Carlos;

- iPROTEGXU
la roba'c'óntrà ■ .les arnee amb nafta¬
lina, càmfora i pebrel

J.URIàCHIC.^-'BriicM9. Teli SP
Di'umènge al matí, a un pis quart

del carrer de la Diputació va ésser
trobada iñorta, per àeflkia pel gas,
una senyora, alemanya, Anna KoUve-
guer, de 32 anys. El seU marit lio va
posar en coneixement .de l'autoritat,
dient .que to,rnant ai migdia a casa
e'havia trobat amb aquella novetat
li .que ignorava la causa.
El jutjat instrueix diligències.

Oompreu la joguina Aritníetica
lies 4 xeglea. PREU FIX. Pesse¬
tes 4'SO en totes les llibreries

i" basars

— Les ampolles de l'aigua mi¬
neral natural (ï ,

Vieliy Català
porten tots els distintius amb el
nom de la S. A. Viclhy Català. -

A nna Casa de caii Timie la noia

Substitueix amb aventat-
ivuiuyum» ge els caldos vegetals.

A l'Avinguda Icaria (Poble Nou),
el jornaler Manuel Abad Sánchez, .de
49 anys, va voler pujar a un tramvia
en marxa 1 va caure, produint-se
una. ferida contusa a la cama dreta
,i erosions a I'esquen'a. Van a'uxi-
liar-lo al dispensari del Taulat .

— OaiBREI.-I.ES
Carrer Fernando, 14, casa CLAPte
Al dispensari d'Hostafranchs va ser

curat ub tal Quaresma qui tenia una'
Tesió-al braç dret .per efecte d'una
'mossegada devia seva muller. Aquest-
Quaresma" fa pocs dies va ser curat
al .dit dispensari per havèr-lo apa¬
llissat una dona. .Es veu que- sempre-
li toca el rebre.

Adobs lSspmá>s
Químics orgànics

—Copes per a Xampany a 11'75 la dot¬
zena sols es poden comprar en les cris¬
talleries de I·lttis INgeaOA de la
Rambla de les Flors, 8, i Ronda de
Sant Antoni, S

■Cp^rís
PALAU BE LA MpSICA CATALANA

ORQüESÜRAyAU CASALS
.Ple d'interès'i ^plàndid com tots,

resultà el Seí:on.lc4|p.eçrt de Prima-
verá de rOrque.str^ Pau Casals, que
tingué lloc, eh proppassat dissabte, a
la nit.....
Malgrat Tabetirélú persistent i in-

oomprensibie xlei nostre giós públic,
que, diríem, .continua, ignorant l'exis.
tòncia n. .iBaroe^à d'iuia orquestra
que (.com cap altra ha-pogut fer mai)
compta, amb mitjans .siiflclents per a
preparar les .obrbs jd'una manera ad¬
mirable 1 amb cdra extremada,
sota la iïitel-!i|fent direcció d'un
mestre com, En, .Snu Casals, el nom
del qual, coite.gút'i.hdmirat arreu del
món, és ja..per. ^,14:01 una garantia,
el concert, célebraA davant d'una ron-
currèncla. molt seiScta 1 més que re¬
gular, alltintg"ué Un ¡èxit esclatant
Obtingueren una excel·lent i bri¬

llant'interpretaciói' en la primera
pa-iT del programEVi' la maghíñca i
molt interessant ff-uLeonora», obertu¬
ra toúm. .2, de .Beetubven, que ens
.plagué foíÇade .pí^iírseíqtr, i la fan¬
tasía-obertura Hfwlet» de Tscbai-
Lowsky, que fou dpnada en priinera
audició.
Amb tot 1 el s^ eseiat orqUestril !

ens aparegué aq'íits'a'obra, com la
major part de.M'^'el propi autor,^
ben senslblentóríí'i'^gdà i mancada)
de distinció. iLa, música de Tschai- :

kowsky Ja.no4erva aquell esperit po-|
pular de raça que càracteriiza i dó- j

, na força a teta i'autíjiitlca escola na- •
'

clonal russa, i, encqra que és fàcil¬
ment concebuda i brillantment trac¬

tada, a la""manera cíe. Liszt i Berlioz, |
la, trobem sempre d'iin sentimenta-, ¡
lism'e venal que ao ens acaba de i
convèncer:
Es. .curiós, no ébstant, conèixer I

aquestes obres i heín de dir que la j
Orquestra Pau Casals donà, amb la !
seva notable execucfe, un relleu, ex- i
traordinari a aqúè|ta fantasia-ober-
tura.
La «Simfonia fantàstica» de Ber¬

lioz, que dmplen,àj tota Ja isegona.
part d¿l programa,' ha envellit molt
i no, encaixa ja amb el gust ni amb
l'esperit d'els nostr-^ temps.
Berlioz fou ,certament un home

d'instint genial i un home d'habili¬
tats; ■ un harmonist que desorienta
sovint, 1 Un somri^dor a ultrança.
Potser el més notah'® 4^® Iroba
en ell és aquell seqpt del ritme, que
és el que aguanta la vida de la. seva
música, mancada fcyint de profun¬
ditat i d'ànima. "íft Én Berlioz és
original i desordenat; al costat de
troballes d'un sèntijtííent simple però
just, "trobem la mís insoportable i
emfàtica venalitat.,
La seva «Simfonia.fantàstica», d'un

.romanticisme e-xagerat. és una obra
de jovenesa que n^compta pas entre
les millors de .les Seves pbres. Certa-,
ment lil- ha en ella tot un virtuosis¬
me orquestral heitf ■ remarcable, so¬
bretot'si hom pensí que ,fa prop d'un
segle que aquestafpa.rtitura fou es¬
crita, però el contigu!, essencialment
musical, és pobre-.^ és d'un gust de¬
testable tota ■ la Ideologia que la
sosté.'

■ En Pau Casals,. amb la seva tan
notable orquestra,. ens oferí d'aques¬
ta obra una execució açabadíssrma,
interpretant tots els diferents temps
amb justesa i currecció admirables
Ein Casals dominsf completament la
.seva orquestra i aquesta té ja una

. forta indiscutible personalitat.
Una llarga ovacjp coronà el mag-

níflc treball del mestre 1 dels profes-
: sors de l'orquesti^-

En la darrera part del programa,
la «Obertura per un drama» d'E. W.
Korugold, jove compositor austríac,
extraordinàriament) dotat, qtte, se¬
gons diuen els prqgramea, compon¬
gué aqtiesta-obra a'Tedat d'il) àhys.
Es verament prodigiós -això, car
en l'obra a què ens referim s'bi tro¬

ba ja una experiència del maneig de
l'orquestra, (que és. treballada a la
moderna),'pròpia d'un home ja bre-
'gat. L'obra, malgrat les fortes in¬
fluències de Strauss i 'Wagner, s'es¬
colta ami) gust,, i ella revela un fort
tempsrametU musical.
Finí el concert amb l'audició de

tros ubrqs del nostre emirtent. compo¬
sitor N'Enric Morera, qiié aihb gran
encert-En Casals ihclogui/ en el (pro-
gr.am,a. «Dansa da gnoms», iinà de
les p'rimere.s obres orquestrals ■ que
escriví' el hít.re. Morera, coneguda
Ja" per huvèr-se e.xetíutat repetide.s've¬
gades. sota la direcció del propi ali¬
tor, però escoltada sempre amb gust,
puix s'hi .trobem ja la traça i el ca¬
ràcter d'aqvíest gran compositor ca¬
talà.
Seguírem, en primera audició, .iues

sardíyies instrumentudes per a gran
orquéstra; «Serra amunt», insplradís-
sitna í plena d'un fort sentit de la
natura, i .«Girona», severa, majes¬
tuosa, fepósada i anfb una sabor
medieval yeíameni deliciosa.
S^m dtie's obres mestreá d'En Mo-

reTà de moble i exquisida inspiració
i d'orquestració rica 1 meravellosa-
ment .cplprldà.
En 'Caéals

, dirigí dquestes' obres
amb veritable amor, cóiistltuiíit elles
l'ètfLt més franc del Cónc'ert.
£1 públic aclamà el Mtre. Morera,

el qual es trobava a la sala, 1 de
bona gana hauria desitjat'tothom la
repetició de les dues .sardanes,. faa
belles i. tan ben sentides com adnii-
raWement interpretades.
Els elogis que es tributarem a TOr-

questra. Pau Casals, després d'aquest
conéeil, "foren unànims, reconeixent
tothom , el superb esforç del Mtre, Ca¬
sals que certament mereixia del pú¬
blic de la nostra ciutat, que s'in¬
teressa per la música, una més eom-
,pleta i decisiva cooperació. — J. LL.

TEATRE ELDORADO

ORFEO DE SANS

È1 concert que celebrà diumenge,
àl matí, aquesta institució choral,
dirigida pel Mtre. Noranandi Solé, va
veure's, força comcorregut. Si bé el
-programa no oferia una ^an nove-
tait — la majoria de les cançons in¬
terpretades, de MiUet, Morera, Pérez
VItjya, Baró, Cumtlias Rlbò, Pallis¬
sa, Clavé," Mendelssohn, 1 Bacií, són
ben, "conegudes — el çónjunt -era ben
agradable d)escoltar. Les o-bres, estu¬
diades. amb consclèilçia i ver amor,
assoliren un. conjunt molt equilibrat.
Les veus són emeses amb facilitat
i precisió; a'gradant especialment en
els «pianos», que sonen amb dolça
pastositat i afinació justa.
A la primera part, ei chor va veu¬

re's obligat a repetir «La filla del
marxant», d'En CumeUas Ribó, i «La
sardana de les monges», una de les
composicions niés populars del mes¬
tre Morera. Del mateix autor va re¬

petir-se, a la segona part, «Himne
de l'arbre fruiter», mereixent igual
distinció l'inspirat motet «Oh Jesu-
cristl», de Bach.
Com obres de més .novetat podem

esmentar la sardana «L'aplec de l'er¬
mita»^ d'En Baró, i «El cant dels
ocells'» d'En Pahlssa. Les belles .con¬
dicions del chor, dirigit amb molta
fogositat i energia pel jove Mtre. So¬
lé, es manifestaren d'una manera
particular en les delicades coimposi-
cions «Sant Josep i la Mare de Déu»,
de Pérez Moya, i «L'ocellet», de Men¬
delssohn.
L'èxit assolit fou, per tant, ben fa¬

laguer per als estudiosos orfepnlstes
de Sans, ela quals han de sentir-se
enardits per a la lluita ennoblidora
de l'art que tant purifica els senti¬
ments.

CENTRE MORAL DEL POBLE NOU

El diumenge 14 del corrent, tingué
lloc en ,aquest popular Centra un es¬
collit concert, el qual resultà un ve¬
ritable esdeveniment artístic ■ per
aquesta barriada.
El programa, molt selecte, havia

estat encomanat a artistes de tant
rqnom com les senyoretes. N'Aurèlia
Sanci'istòfol (violoncel·lista) i Na
Mercè Plantada (ciinitatriu)., i -pre¬
nia una part molt- important en el
concert el conegut Orfeó Núria que
tan iiitel-ligenm-ent dirigeix el mestre
Climent Lozano, el qual acompanyà
al piano les dues ja esmentades ar¬
tistes.
L'Orfeó cantà, al començ de la

sessió, r«Him(ne a la -senyera», de
Lozano; «Jesús és mon fidel pastor»
i «'La pau del cel» (chorals), de Bach;
«Adeu, germà meu» (madrigal), de
Waebrant, 1 «Brindis» (cànon), de
Mozart,, que meresqué ésser hlsat.
Totes les composicions foren canta¬
des amb bon ajust i excel·lent inter¬
pretació.

Després ü'uiía breu pausa cantà
Na Mercè Plantada, amb el seu art
exquisit, i be.n"'rtiinbrada i agradosa
veu, «L'amor de les roses», de C.
Franek; «T'estimo», de Grleg; .Can¬
çó de! Silfi», deWlolf; «Serenata», de
Strauss, i una cançó popular russa
de Dargomirgsky, qi'ie cantà fóra dé"
programa per a correspondre als
uinànimes 1 entusiastes aplaudiments
del públic.
Omplenà tota la segona-part del

programa N'.-íurèlia Saiiéri'StMol, la
reputada i eminent aríistà.., .«u® ob- .

: tingué )iu--èxit franc-i syolius amb
les corhpo.sicions .següéntá: «Cant d'a¬
mor», de Casella; «Gaveta», dé Pap-
pe-r; «Cants russos», de I.alo; «All.é-
gro con fantasià», de Lozano; «Sur-
lebac", de Godard, i «Tarantela», de

: Poppei', .-íq'te^ ellés execiífades aml^ 8.1 .

més pur estil 1 refinada dicció j
Eh la tercera part, -Na. .Mercè Plan- ,

tada cantà encara «No et sàpiga "
greu», de Borgufló; «Cançó», de I.am- ,

bert; «Florestal», de Lozano, t «Nup- '
cíal», de Lamote de Grígnon.
Trobant-se el Mtre; Lamote al local

i obligat per l'entuslasme del públlC;
ell mateix acompanyà a la senyofa .

íPla)fitada' la seva composició «Ea !
Juny», que fou molt aplaudida, can- '
tant, per acabar, la senyora Planta¬
da, «EL nol de la mare», d'Alió.
El públic .¿'antusl-asmà amb l'art

d'aq'uestà arfiàta, molt notable, 1 no
es cansava dfaplaudlr
.Ei Mtre, Lozano fou un excel·lent

acorhpanyant.
I.'Cfrfeó Núria cantà darrerament ;

»En' Pere Galletl», de Lozano; «Les ;
heus que es fonen», «Lès fulles se¬
ques» 1 «La .Sardama de la' Pàtria»,
de Morera, que enardí a tothom, ha- ^
vent de repetir-se en ndg d'una fer-,
mldable ovació.
El Vast local del Centre Moral esta- ,

va completament ,ple, sortint tothom
extrqordlnàriamen complagut dïa-
quest conCert i desitjant que aquestes
sessions d'alta cultura musical pu¬
guin repetir-se ben sovint-r-J. LL,

Per l'ensenyament català
En els exàmens dels alumnes de la

clase -de Gramàtica de TEscola Nor¬
ma.!, de Mestres de Baiicelona. s'ha
Awrce.Ht- «ertiftsat-de i4itól;c-i&n.ciia,.al8.^.
Senyors En Jdst Sansalvàdor, En Fio'-'
renoi Sanabio, N'Antoni Vernet, En
Ramon Boyireta, En Josep Comas,
En Francesc d'A. de l'Olmo i En Joan
Pardlniilla.
Formaven el tribunal «Is senyors

En Pompeu Fabra, -En Pere Bamil-s
1 En Pau Romeva.

L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana ha rebut la vtelta
del senyor En Salvador Olivella, se¬
cretari de la Comissió Delegada de
Nuevitas (Cuba), el qual ha estat por¬
tador de la liquiídaol-ó de quotes del
primer trimestre d'enguany 1 d'un do¬
natiu de 5 dòlars del soci senyo.r En
Francesc VdJalta, el qual -ha estat
agraït i aplicat a l-es Colònies -escó- ,

lars d'enguany. Per efecte del viatge
del senyo.r CÜivèlla i dell canvi de
residència del tresorer s'ha nomenat
secretari l tresorer de la referida co¬
missió delegada als senyors Josep So¬
ler L Carreras 1 Josep Gas ,1 Fernán- '
dez, respectivament.

• • • ■

En él darrer Consell Directiu de la
Protector^., es -va pendre nota da
què la Comissió Delegada de Bue¬
nos Aires ha raitlflcaít el nomenament
de -consèUer adjunt a favor del se¬
nyor Plus Arles. 1 que amb motln do
la eeva marxa a üquique ha presentat
la dimissió do conseller adjunt En
Joan Cordomí, qu-e portava la repre¬
sentació de la Comissió delegada d'a¬
quest nom. acordant-se el. sentiment 1
comunicar-ho així a l'interessat i a
la dtta Ccouissló,

COMPRE1T
als vostres fills la nova BKlnerva

Enigmística Popular
per V. Serra i Boldú

Endevlnetes - Endevinalles - Pro¬
posicions enigmístiques - Enga¬
nyifes • Problemes - Jocs d'esperit

Ptes. 0'76
EOITORIAXi POItíOLOTA

Petritxol, 8
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Lausanne que servirá para algo si logra enmendar pasado^
hombres políticos y diplomáticos.

COSI

DEL PENTAGRAMA

EN EL PALAU
DE LA MÚSICA

Ultimo concierto de la
«Orquestra Casals»
Comenzó la sesión de ayer tarde

con la alegre obertura rossiniana de
«El barbero de Sevilla», ejecutada
con ritmos destacados, nitidez meló¬
dica y brillantez en la sonoridad, Y
puesto que el maestro Casals en los
programas incluye obras italianas,
bueno será recordarle que existe
una obertura repleta de jocosidad
que merece ser prodigada. La de la
ópera cómica de Wolf Ferrari «El
secreto de Susana». En próxima
temporada de conciertos oida sería
con suma complacencia.
^ Nuevamente nos deleitamos con
la jugosa «Pastoral» de Garrreta,
página que acusa el remarcable tem-
peraia20ía,d£LüJlJ.iíL{2a>sfa- Bello es
el discreteo'de Carreta, dèrqüe cree¬
mos—estamos seguros— produccio¬
nes de innegable valor surgirán de
su musicalidad. Ovacionado fué el
autor, que requerido por el numero¬
so auditorio, tuvo que presentarse
en el hemiciclo.
El divertido, «scherzo» de Rimsky-

Korsakow, «El vuelo del abejorro»,
con sus aleteos y runroneos, fué tan
del agrado del público, que tuvo que
repetirse.

♦ » *

Después de una pausa llegamos a
tmo de los momentos excelsos de la
gran temporaaa de conciertos que
ha finalizado. «La Arlesiana». La
obra cumbre de toda la música fran¬
cesa. Músico alguno en Francia acu¬
só tan fina sensibilidad ni sentimen-
talídad como nuestro amado Kzet,

el artista a quien queremos con toda
nuestra alma.
Aquel «Preludio» digno, noble, de¬

cidido, rebosante de vida y nuevo,
esencialmente nuevo, en aquella vie¬
ja «marcha de los tres reyes», se¬
guido de un drama que sangra y de
un final que llora a lágrima viva,
que se desgarra y que sólo puede
terminar con la muerte liberadora,
es de lo más ebriamente amoroso

que surgió del pentagrama.
Y no digamos de aquel «Minué»,

derroche continuo de invención y de
ingenio, escrito con libertad de es¬
píritu y opulento en hallazgos de
ritmos y de armonías, que nos trans¬
portó al entusiasmo.
Llegamos al inmenso «adagietto»,

en el que, por los siglos de los si¬
glos, queda glorificado el desventu¬
rado Bízet. Creemos sinceramente
que desde los «adagios» beethovia-
nos nada surgió comparable a ellos
que esta página única en el «adagio»
de la música moderna. En aquel mo¬
mento la pasión—la pasión del vie-

_40-Baltaii?a.r y de su amada—adquie¬
re valor de santidad. Todo es^Tn"
apariencia, sencillo; mas nada está
atenuado ni nada se ajusta con tan¬
ta intensidad a la verdad de la pa¬
sión como este idilio, que debería¬
mos oír prosternados y con él «sa¬
lir sin duelo lágrimas corriendo» de
que nos- habló el clásico. Aquel
«adagietto», que es el amor honda¬
mente e inmaculadamente sentido,
no nos cansaríamos nunca de oírlo
y menos por la «Orquestra Casals»,
que lo interpretó ayer tarde con una
emoción intensa, noble y del todo
admirable.
Y finalizó la «suite» con el alegre

carrilloneo conmemorador de la
fiesta de San Eloy, concebido en
música por Bizet como la lengua
natural del alma.
Se entregó el auditorio en este fi¬

nal, que es bello, muy bello y lumi¬
noso, y aplaudió en extremo, pero
debieron, los filarmónicos que al
concierto concurrieron, haber acu¬
sado más sensibilidad al terminar el
inmenso «adagietto».

* * »

Con la «Sinfonía Pastoral» clau¬
suráronse los conciertos. «Prefiero
un árbol a un hombre», dijo Beetho¬
ven que a «la inmortal bien amada»
la condesa Teresa de Brunswick con¬
fesó que la Naturaleza era su única
confidente.
Aportando más la perfecta expre¬

sión de sensación que de pintura
y descripción de objetos materiales,
divinamente encadenada y fusiona¬
da. fué interpretada esta maravilla
sinfónica, pero con una interpreta¬
ción tal como la exige aquella músi¬
ca del genio de Bonn compuesta
campo atraviesa, caminando a tran¬
cos bajo el sol y la lluvia y el trueno
y el rayo asustando con sus gestos
musicales a todos los hombres. Na¬
da tan parecido a la Naturaleza que
Beethoven, que Shakespeare, que
Migüéí Angel. Puéde decirse que son
ellos la Naturaleza misma.
El delirio se apoderó del audito¬

rio, que llenaba el Palau, al finalizar
la enorme concepción beethoviana.
Pablo Casals y su triunfante orques¬
ta fueron ovacionados largamente.
Maestro y profesores habíanse he¬
cho merecedores del bien del Arte
que es santa Patria, en la que cabe¬
mos todos cuantos comulgamos en
la Verdad, en la Bondad y en la in¬
mutable Belleza.

PflNGLOSS

Anuncie V. en

LA TRIBUNA

dl|



4 de novembre de 1922

DE N
ORQUESTRA CASALS. —
Cinquò Concert

Els principáis alicients d'a¬
quest concert els constituien l'cs-
trena d'una nova obra del mes¬
tre Carreta i el pendrc-lii part
Pau Casals com a viol.loncc'lista.
Qualitat característica del

■ compositor Garrota és la seva
■ transparent sinceritat Que deixa
al descobert, plenament, aquell
esperit franc, propi de la gent
empordanesa. La "Pastoral" que
ens dóna ara a conèixer és una
visió clara de la formosa plana.
L'obra respon a un senzill argu¬
ment galant situat en ple am¬
bient camperol i que l'orquestra
comenta discretament. Llum, co¬
lor, sana alegria, sentiment ea-
talancsc, tot això ve a suggerir
l'autor amb una orquestra ani¬
mada, treballada sense preocupa¬
cions profundes, i en la que es
'desenrotllen, com en altres obres
'del mestre, fórmules melòdiques
^brollados sense cap tortura.
La "Pastoral" del scnj'or Ca¬

rreta obtingué un èxit assenya-
idíssim, essent cridat l'autor re¬
petides vegades a l'estrat.
El concert en la menor, de

Schumann, aquesta composició
mestra del gran músic romàntic,
fou l'obra escullida per Pau Ca-
'sals per a col.laborar-hi amb la
jscva orquesta. L'art de l'admira¬
ble concertista català ha estat
ÍDlogiat a tot arreu del món com
í® únic. Què més es pol dir? Sols
íTepetir un cop més que cl secret
íd'En Casals rau, senzillament, en
fel fet de què la seva tècnica pro-
t.digiosa li permet interpretar les
ílobres tal com són, tal com llurs
l'autors les van concebre. Així tro-
jbein exprcsades per l'artista, cn-
.aquest formós concert de Sclm-
'çnann, tota la passió, tota l'cmo-
^iCió profunda, tota l'esplendorosa
'musicalitat que el compositor
;8romàntic posà en la seva obra.
! Pau Casals fou llargament
'®plaudit i aclamat.
, En el concert de Schumann ai-
'íigí l'orquestra Enric Casals,
í La simfonia "Júpiter", de BIo-
' zart, recentment executada por
1 aquesta mateixa orquestra en el
j'concert inaugural de l'"Associa-'

ció de Música da Camera"-, fou
l.Inclosa novament en aquesta au¬
dició. L'obra assoli una execució
perfecta, especialment cl bellís-
pim "Andante cantabile", que el
mestre Casals dirigí amb encer¬
tada i feliç ductilitat.
Foren també executades eu

saquest concert l'obertura ben co-
tneguda del nostre públic, de l'ò¬
pera "El monjo negre"', del ce¬
lebrat mestre En Joaquim Cas-
¡gadó, la qual fou dirigida perso¬
nalment per l'autor, i la "Caval¬
cada de les Walkyries", de Wa¬
gner, en la que, ignorem per
quina causa fortuita, l'orquestra
Casals no estigué à la seva prò-.
|)ia altura.
El públic no es cansà d'aplau¬

dir tota la nit, fent objecte a laiit
notables intèrprets de carinyoscs
S justes ovacions.

E. M. F.

Orquestra Pau Casals
En vist del gros èxit obtingut

per la nova obra del mestre cata¬
là En Juli Garreta, estrenada a
l'últim concert, i havent estat de¬
manat per nombroses persones
que desitjoses de tornar a sentir
fan important composició han
pregat al mestre Casals que
en donés una nova audició,
ha estat modificat el progra¬
ma anunciat per al propvinenl
diumenge, substituint la nova
obra anunciada dc Zamazcuilh,
por la "Pastoral", dc Garrcla. El
programa, doncs, queda així on

: definitiva.
' .Primera part: Simfonia del
'"Barber dc Sevilla", Rossini;
"Pastoral", Carreta, i "El vol del
borinot", Rimsky-Korsakow.—Se¬
na part: "La Artesiana", suite
Bizet.—Tercera part: "Sexta sim¬
fonia" (pastoral), Beethoven.
Durant el present raes dc no¬

vembre aquesta entitat donarà
tres interessants concerts, on elg
quals, ultra la c'ol.laboració del
prestigiós "Trio de Barcelona",
es prcsenínran per primer cop a
■la nostra ciutat dos eminents ar¬

tistes solistes que vénen prece¬
dits de los millors referències: el
tenor rus Wladimir Rosing i el
pianista polac Albert Tadlewsky.
El prinïcr d'aqiicsts concerts,

que tindrà lloc cl dia 10, anirà a
càrrec de rcsmentat "Trio de
Barcelona", cl qual lia volgut ofe¬
rir al públic (tels Amics de la Mú¬
sica les primícies d'una impor¬
tant obra moderna per a piano,
violí i violoncel.lo. Aquesta estre¬
na corre.spon a l'obra "Cinc im¬
pressions d'un sojorn al camp",
del notable i representatiu com¬

positor anglès Eugeni Goossens,
músic personalíssim i de finís¬
sim "humour", les obres del qual
es caracteritzen per aquesta qua¬
litat i per estar invcstidcs d'una
exquisida poesia.
Es d'e.sporar que amb l'estrena

'd'aquesta obra els jovés artistes
que componen cl "Trio dc Bar¬
celona" hi aconseguiran un nou
irlomf.

. Tournée Crickboom-3uxó
Amb el recital que aquests do3

Sïxcel.lents artistes ban donat da-



Cei'ríiron d programa "Danza da
gnoráos". y "Serra amunt" y "Giro-'
na", sardanas magistralraente orqueí
tartas de Morera, á quien el púMicol
hiao objeto dé una expresiva demos-

„ tración de entusiasmo.
íEl ilustre Casals, que dirigió con

verdadera maestría, y su orquesta;
conquistaron caSurosos ap1au£<os.



DE BARCELONA

C.0 N C I E R T O S
OEQÜSSTRA CASAIS

En cl Palau d'e la Mús-fca Catalana
did anoche esta noíabilísíifta orquesta
lel primer concierto de Primavera, in-
lerpreíando magisLralnitn.l-e la obertura
(suits) "en re", de Bach; la "Quinta
sinfonía",, de Beethoven; "Gigues-", do
Debussy; "Le roúet d'Omphale", do'
Saint-Saens, y la "Rapsodia rumana",
di.e Enesco.
Barcelona puede ya enorgulfecerse do

poseer, gracias a (la tenacidad, la acti-.
vidad incansable y sobre todo al indis-,
outible genio musica'l del gran Casals,
una orqiuestai admir.abie que puede dig-
namento flgurar al lado de ¡as mejores
dei Europa. -

Más tardo hablarbmolg do este con-;
cierto con la atención y la extensión
que' su importancia requiere. Baste por
hoy consignar 'que el públicp, no tan
numeroso por cierto como cuando se lo
ofrecen ejercicios de prestid.igitaoión,
impropios -de una siala de audiciones
musicales, tributó al maestro Casatte,
gloria de esta tierra, interminables
ovaciones que eatpresaban la admiración
Y,el agradecimiento que todos 'los aman-i
tes de la músifta sentimos por él y por
sus fieles y enfausiastas oolaboradores, y
eran también en cierto modo una ma^i
nifestación dé desagravio.
Hay que hacer constar además que el

público era distinguido, realmente dis-j
tinguido esta vez. Una reunión de se-a
ñores bien educados, qué escuchiaban en
silencio, como es natural.
Poca gente, pero culta.
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Concerts
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Orquestra Pau Casals
' Novament aquesta magrüflca orgues.-
toa-i è] trebaU. seríóa de ïa gual hem.
tingut ooasttó de ponderar amb satis-
íacoió tantee Vegades, ha reprès, sota.
í'essperta. dlreoció del seu mestre emi¬
nent, el noetre magne aitleta. En Pau
Caúsale, la seva activitat inaugurant,
amb aguest «primer concert de prl«
mavera», gue tingué lloo el proppas¬
sat dilluns nit, una nova 1 interessant
sèrie de els concerts gue esperem
constituirà un nou .triomf per aques¬
ta meritísslrna corporació simfònica.

' S'inicià el programa amb l'ooíber-
turaf (Suite) en re de ,Toan Sebastià

francès, orqueetrada amb molta traça
però de contingtít ben superficial.
L'obra d'Enesco, construMa segons

el patró de les rapsòdies de Lizt, ée
magistralment orquestrada i amb tot
1 ésser un, poc desigual i devenir vul¬
gar en certs moments, té fragments
altan^ent interessants. Es una obra
brill-mt i d'efecte.
L'orquestra, dirigida pel mestre. Ca¬

sals, í'l interpretà aquestes, tres obres.)
tan í iverses i contradictòries d'espe¬
rit, fle procediments i de caràcter,
amb; notable Tiisfes'a, dénlóstr-ant ha-'
ver realitzat un etccel-lent treball de
preparació.
EL públic, no pas aquell nombrós

que í'aita eïn-presa artística del mes¬
tre Pau -Casals mereix, sinó, un, pú¬
blic especial molt escollit 1 mólt' rei-
pectúós, un públic refinat i devot de
la b^a música i de les bones exe¬
cucions, escoltà -atentament tota la
nit 1, premià amb nodri-ts 1 repetits.Bach, que la no cal dir, tractant-«e,, , -

d'una obra d'aquest autor, com és \ aplaudiments la tasca seriosa, ben
una obra de tota perfecció 1 de, tota jl di-gna de tot elogi, que el nostre erm-
bellesa; d'Inspiració noble, fàcil
"abundosa í de construcció senzilla?
ment admirable dins la seva porten¬
tosa simplicitat de ml-tjans.
El mestre Casals, que estima- i com¬

prèn Bachv ens oferí, davant de la
seva oiguestra. tina molt remarcable
S molt. acurada interpretació d'aques¬
ta obra. Ens dolgué, només, que no
ens donés la t/suite» tota .sencera i

suprimia les «gavotes». No és pas ex¬
cessivament llarga aquesta «sui.te». i
una fgavota» de Bach és sempre un
'goig tan pur. tan inefable per a l'es¬
periti.,.. L'orguest.ra sonà aquedta.
óbrai amb veritable amor 1 aimb-molta,
'justesa, constituint ella, al noet.Te -èn-
'tendre, el «clou» del .programa. Llàs¬
tima, nómég, que el treball dels oboès
re^-és en molts Indrets o.fegat comple¬
tament pel contrapunit de la corda
abundosa o de les trompetes. Caldria
potser doblar els oboès o substitulr-
ioè per mi altre Instrument (dins la.
tamula) de més potència. iPer què no
■èld nostres típlesï...
En la segona part del programa

la «Cinquena. Simfonia» «n do de
Beethoven, 3a magna i vigorosa sim¬
fonia. EI mestre Casals dbnà a aques¬
ta obra, de ben difícil execució, una.
.Interpretació força personal que sem-
Wa que complagué per complet, al
ptiMlc, certament molt, selecte, que
.aslMÍ al concert. Ja que els aplaudi-
iinente, al final de cada temps i en

L ; acabaisae 3a. simfonia, foren unànimes
i entusiastes. A nosaltres, i ens dol
verament bever-ho de dir, la inter-
.ptetació del meétre Casals no ens
sémbla del tot adaptable al gran es¬
perit beethovenlà. Els temps, en ge-
neiBl, ,elS trobàrem precipitats «n ex-
céè, i l'o-bra, tota ella, ens aparegué
mSiicada d'aquella noblesa i d'aquella,
jípbusta grandesa d'ànima tan prò¬
pies 3 característiques del geni In-
.copiparable de Beethoven. Aquell rib
,mè. tan humà i tan profund, amb el
qual expressa aquest autor els seus
pensaments i les seveS emocions, per¬
dé tot cl seu caràcter 1 3a seva forçà,
(ü nostre entendre, per causa, dels
moviments potser un poc massa acce-
'lerató gairebé sempre.
Cal dir, no obstant, que l'obra íou

admirablement executada per l'or¬
questra, essent culdats amb art tots
els detalls 1 tocada l'obra amb com¬
pleta seguretat 1 perfecte ajust.
El mestre Casals posseeix cada dia

més el domini de l'orquestra í el9
seus moviments esdevenen cada vega¬
da més flexibles, més sobris i pre¬
cisos, Potser manca que aquests mo-
vlmente no arribin solament a l'of-
questra sinó també al -públic, ja que
ún director d'orquestra,, que dirigeix
davant d'una multitud, que escolta,
no solament ha de conduir els seus

interpretadors sinó que deu procu¬
rar també conduir 1 moure l'audi¬
tori, amb la seva plàstica expressiva
(ïue, de la manera més sòlsria i més
justa ha de semblar talment estructu¬
rar i dibuixar l'obra.
figuraven en la tercera part del

píograma la primera audició de
«Figues», el primer dels tres quadres
orquestrals «le la sèrie titulada «Ima¬
ges» de Debussy, l'ardit d exquisit
coloirista francès, «Le rouet d'Om-
pbaie», tooema j^mfòniía de Salnt-
SaSnS, el fecund i malaguanyat com¬
positor, també francès, mort rece.ut-
jnent, 1 la «Rapsodia rumana» nú¬
mero 1 d'Enesco, que la mateixa «Or¬
questra Pau Casals» ja ens iiavi.a do-
nst a conèixer r-níermrnisnt.
L'obra de Debussy, amb tot, i rin-

terès que desperta sempre tot el d'a-
qnest autor, tan -personal, i amb tot
i els seus ardits procediments orques¬
trals, no ens sembla pas cosa ex¬
traordinària, essent d'una evident ac¬
tualitat el téma que el compositor
fa sobresortir en aquesta obra. el
títol de la-qu3,l, si la-just-iflca, ho fa
Ien -remotament.
El poema simfònic de Salnt-Saèns,

força conegut entre els nostres fllar-
mònics, és una composició elegan-t i
Jleugera. de forma. í d'esnerit ben

nent, Pau Casals, realitza amb la,
seva|ja famosa d notable orquèstra.

J. LI.



DE mUSiCA
Orquesta Pablo Casals

El segundo concierto de la Orques
ta" Pablo Casas dado en el Palau de
la Música Catalana el sábado último
por la noche ofreció un gran interés
por las diferentes obras nuevas que
sie ejecutaron y por la interpretación
excelente que cupo á todas las obras
del programa. Indudaitlfcmente esta
Oqucsta gracias á la ccmpcteticia y
celo de todos .los profesores que la
forman, pero especialmente al taleji-
tq y al esfuerzo personal y titánico
de su ilustre director ha conseguido
que su obra produzca actuaímente ver
dadera admiración.
Si algo eft' la nobüe empresa del

maestro Casals hemos de lamentar es
que el público no la secunda, con su
concuriso como merecería.

• En el programa dd segundo con¬
cierto y primorosamente ejecutadas
oinios la magnífica obertura "Eeoiio-
ra" de Beethoven; la dificilisima y
exquisita Sinfonía Fantástica de Ber
lioz y tres primeras audiciones.
La primera de ellas Fantasía-ober

tura, de Tschadcoosky titulada Ham
let es una obra, tal vez un poco am
pulosa en general, pero de riquíisitna
trama armónica y de instrumentación
precisa. Su autor describe en ella los
principales episodios de la inmortal
tragedia sbakesperiana.
El público acogió con múchas aplau

sos la composición referida y la ac
tuación de la Orquesta que no pudo
ser tnáa notable.
La Obertura pafa un drama de

Korngold. músico austríaco de grail
mérito, desconocida entre nosotros,

logró interesamos por su dtesarrolfj
claro y su orquestación robusta y por
la inspiración que Contiene. Y lo más
prodigioso de esta composición que
no desdeñaran firmar músicos de fa¬
ma es yue Korngold, el autor de la
ópera "La dudad muerta", estrena-

i ELOOMTOSKïíïsïiSíïsssxjciétit^ïsssïeïttïSíitsíïtsí
S Miércoles, día 24. noche, ex-
g traordinarla función de gala enlo honor del

F. C» BarceissBss
Camipeón de Espafla

Con asistencia de los simpáticos
anglateurs del
St. ÜiyfffiSBS

de la Irlga escocesa profesionaJ y
flotts

de la Liga Inglesa profesional.
Artístioo programa oon la ooo-

¡peración de la
Bainda ^uaisjsisaB

dirigida por el maestro

S Co·mpaflia deí teatro Apolo de
rflcdrid,

Bortas, Leonis, Oallego
y la populoriBlma artista

^ Filas*
K-as5(aíS;sísiak-'«St'^^^ .
da con gran éxito el invierno pasa-
¡do. la èicribió á Ic^ pace aáójs.


