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Tercer concert

El tercer concert de la sèrie
fou molt oportunament dedicat
per rOrquestra Pau Casals a
honorar la memòria del nostre
gran artista Juli Carreta.

•Arreu de Catalunya estan ce¬
lebrant durant aquesta tempo¬
rada les benemèrites Associa¬
cions de Concerts sessions en
les quals són executades les
obres del gloriós empordanès.
Aquestes vetllades que per tot.
ban tingut un gran èxit, i en les
quáls ban pres part excel·lents
artistes catalans, són com una
ofrena d'amor i un homenatge
de sincera admiració que la
nostra terra ba retqt a un
dels seus bons fills que tant
l'enaltí amb els fruits del seu

talent privilegiat i de la seva
magnífica vocació.

I T/Crqiiestra Pau Casals, amb
el seu il·lustre fundador al cap,
no podia mancar de sumar-se
a aquestes belles manifesta¬
cions, i bo ba fet solemnement
amb la sessió de dijous passat,
tribut especialment considera¬
ble i .significatiu pels prestigis
i importància .d'e l'entitat que
el retia.
Exceptuada la "Marxa fúne¬

bre" de "La posta dels déus",,
que feia de monumental pòrtic
a l'audició, totes les obres que
figuraven en el programa eren
triades entre les grans produc¬
cions simfòniques d'En Carre¬
ta: "Les illes Medes", visió
simfòinica, que completava la
primera part; la magnífica
Suite "en sol", que omplia la
segona, i, per a acabar, les dues
sardanes "Pedregada" i "A En
Pau Casals".
Totes aquestes obres ens són

conegudes i ban estat ja aplau¬
dides pel públic barceloní, i to¬
tes foren escoltades amb el ma¬
teix goig. Especialment la "Sui-
te" i les dues sardanes .desvet¬
llaren en l'auditori un entusias¬
me vivíssim, que es manifestà
al final del concert amb ova¬
cions repetides i inacabables.
I ara que el nostre gran ar¬

tista no surt ja a rebre aques¬
tes ovacions amb el seu posat
humil i la seva actitud inobli¬
dable d'infant sorprès, l'apor¬
tació esplèndida que representa
la seva extensa jjroducció apa¬
reix amb la màxima dignitat
'■ "Ecti, la proporció,.íusta .quç. ja

othdm es fa evident. Anys a
venir podrà arribar el moment
de sotmetre les composicions
d'En Carreta a una revisió im¬
placable, d'ordenar-les segons
una valorització minuciosa i
àdhuc, si es vol, de fer-ne crí¬
tica severa. Nosaltres, però, en
aquests moments, no podem fer
més que considerar-les totes
amb un amor sense reserves,
perquè totes tenen, en un sentit
0 en un altre, uha vàlua posi¬
tiva i perquè són cosa ben nos¬
tra, i oferir-les com un exemple
altíssim als joves músics cata¬
lans.
El mestre Casals, tot i no es¬

tar del tot refet de la malaltia
que l'obligà a ajornar la cele¬
bració d'aquesta sessió, dirigí
el, concert amb un extraordinari
entusiasme, que encomanà a
tots els executants. Cal recordar
amb goig la brillantíssima in¬
terpretació de la "Suite" i .de
les Sardanes, admirablement
encaixada amb el caràcter d'à-
questes obres que aparegueren
amb tota llur exuberància dins
un matisat impecable, acurat i
sempre just.
El mestre Casals posà vera¬

ment en l'execució de les parti¬
tures del que fou amic seu ca-
ríssim tot l'amor, i tota la de¬
voció, i el públic li bo agraí
1 li premià la bella tasca amb
aplaudiments efusius, plens
d'afecte.

X.

ASSOCIACIÓ, DE MUSICA DA
CAMERA

EI propòsit dels dirigents de l'As¬
sociació de Música da Camera" en

establir el pla del magne festival Ju¬
li Carreta del vinent dimarts, ha es¬
tat de reproduir les obres que foren
executades per primera vegada en els
concerts de l'esmentada assoc'ació, les
quals són de· decisiva imnortància en
el conjunt de la producció del plorat
mestre empordanès.
Aquestes obres són la Sonata en fa

per a piano i violoncel i el Concert
en sol mtnor, per a violí i orquestra,
i l'interès ha estat de donar-hi, en

aquesta solemne oportunitat la ma-

,teixa admirable execució de quan fo¬
ren estrenades. Per això ha calgut es¬

perar que estigués altra vegada en¬
tre nosaltres Pau Casals, l'eximi ar¬

tista que interpretarà la part de vio¬
loncel de la Sonata i dirigirà la part
simfònica del concert, així com tam¬
bé la masrnííica "Suite empordane¬
sa", amb la qual serà completat el
programa.
En la Sonata, Pau Casals tindrà

ner col·laborador el notable pianista
Rlai Net, i el concert de violí serà exe¬

cutat pel nostre gran Francesc Costa.
EL CONCERT DE L'ORFEÓ

CATALA PER AL DIA 29

"Captant" i "Entie flors", del
mestre Nicolau, amb "EI cant de



Orquestra Pau Casals
HOMENATGE AL MESTRE TURINA
La disposició dels programes per a

la present seria, ha estat l'·anviada
•per un motiu prou justiflcat. Aprodi
tant l'estada en la nostra capital del
celebrat compositor andalús Joaquim
Turina, convidat per l'Associació de
Música ((da Camera» per a col·labo-ar
en els seus dos primers concerts del
present curs, el mestre Casals lia
volgut també retre-li amb la seva
orquestra un tribut d'admiració, dedl-
cant-li el pròxim concert, abans que
aquell sigui fora de Barcelona, D a-
questa íaisó l'homenatge organitzat
amb tant d'encert per l'esmenta'ía
entitat, es completarà permetent
prendre-hi part els qui no podent pei''-
tànyer a aquesta, concorren als con¬
certs públics.
Acceptada amablement la idea j>6l

mestre Turina, s'és combinat un pr.o-
giama en el qual dirigirà la seva
darrera producció simfònica «Rit¬
mes», rebuda amb tant d'èxit en oi
darrer concert i també una de les
seves Canses fantàstiques: «Disba'J.-
xa». Al mateix temps. En Pau Ca¬
sals, acompanyat al piano pel com¬
positor, executarà en el violoncel la
seva obra «Dijous Sant a mitja ni';»
(Impressió del pas d'una confraria
per un carreró de Sevilla), que tan
sorollós èxit valgué a l'autor i exe¬
cutants en l'esmentat concert.
El mestre Ltimote de Grignon, as¬

sociant-se també a aquest homene'.l·
ge, dirigirà la seva bella obra «.An-
delusia», de la qual, l'orquestra, di¬
rigida pel propi autor, fa una ve-,-
ritable creació, evaluada rnoara amb'
la col·laboració d'En Pau Casals en el
violoncel.
Completaran tan important progr-a-

ma una Simfonia de Mozart i el
magnífic poema de Strauss «Les en¬
tremaliadures de Till Eulenspiegel»,
Al nostre públic li és oferta, doncs,

l'única ocasió d'admirar tais valors
artístics, tant pel 'que es refereix a
les obres dels mestres directors com
a l'art incomparable del nostre gran
viol·loncelista, tan rarament prodi¬
gat en públic 1 d'assoclar-se ensems
a l'admiració envers l'iUuetre com¬
positor andalús.
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£I Rey está limpio de fiebre
Ayer oyó por radiotelefonía el concierto delI

Liceo y encargó que en su nombre se felici'
tara a Pablo Casais

El gobernador de Barcelona gestiona protec¬
ción para la industria algodonera y que se
permita la exportación de patata temprana

jrGaceta»
VARIAS

igo pti-
uentes

A la salida manifestaTon que
el curso de la enfermedad era
normal y que el Soberano se
hallaba limpio de fiebre. A últi¬
ma hora, o sea a la del recargo,
sólo se presentaron tres déci¬
mas, como consecuencia del na¬
tural proceso de la acción gri¬
pal.
La.s favorables noticias Kan eau
sado la natural sati.sfnceión, que
ee refleja en el semblante de to¬
do el personal del regio alcázar
Durante el dfa de' ayer volvie¬

ron a firmar en los álbumes to¬
dos los ministros y muchas per¬
sonalidades de la aristocracia.
También firmaron Jacinto Be¬

navente, Moncaño, el maestro:
Tíenedito, Muñoz Seca, Pérez Zú-
ñiga, Palomo, Irene Alba y Gon-
auelo Hidalgo.
TAMBIEN SANCHEZ QUERRA Y

MELQUIADES ALVAREZ
Se ha dicho que ayer llama-

ron a Palacio, por teléfono, pa¬
ra interesarse por la salud del
Rey, ios señores Sánchez Guerra
y Melquíades Alvarez.

EL REY OYO POR| RADIOTE-
LEFONIA EL CONCIERTO DEL

LICEO
En la secretaría particular del

Rey manifestaron que el Monar¬
ca sigue mejor.

'Ayer oyó por radió eT con--
cierto del Teatro Liceo, de Bar¬
celona, y expresó su deseo de
que se felicitara a la Orquesta
Casals y a sn director.



j J^ELLA gesta la d'aquest ciutadàD que suara ha donat un milió de
pessetes a l'Hospital Clínic. Bell

exemple de ciutadania amarat de
cristiana humilitat amagant el seu
nom. Que del que doni la mà dreta
no en tingui esment la mà esquerra.
A quest és el veritable heroisme; jer^
el bé pel goig de fer bé i fugir de la
recompensa de l'elogi i de la popula¬
ritat més o menys ilolàtrica.

Que el bon Déu recompensi aques-
na noble acció en la proporció que
diu el Sant Evangeli i faci que aquest
gest tingui imitadors.

A més de les necessitats dels esta¬
bliments de beneficència hi ha tam¬
bé a Barcelona altres institucions
que sÓ7i d'una cabdal importància en
la vida ciutadana i que porten una
vida ben penosa. Caldria que els ho-
mes_ de diners tinguessin cura de
posar-hi remei. - —-
En citarem dues, ben diverses so-

'■ ta tots els aspectes, que a criteri nos-
' tre senten d'una manera més remar-

I cada aquesta necessitat: El Temple
j de la Sagrada Família i l'Orquestra
I Pau Casals.
1 Aquestes dues institucions, cada
una a la seva jnanera, reflex de la
més fina espiritualitat d'una ciutat,
porten una vida ben difícil; la pri¬
mera, aixeca les seves arestes poc a
poc, amb penes t treballs ; la segona,
no fa pas gaire que hem estat a vunt
de perdreda per sempre, i no porta
pas la vida pictòrica que es mereix.

No caldria pas, però, despendre's
de milions per assegurar la vida a
aquestes hjstitucions; amb les ren¬
des que d'un milió hi destinessin, per
exemple, deu acabalats ciutadans,
ri'hi hauria prou. .4 Barcelona són
mól'.f els qui ho podrien fer sense que
tilrò els obligués a reduir gens el seu
habitual tren- de vida.
S'ho mereix Barcelona, s'ho me¬

reix la valor intrínseca de les ins¬
titucions -anomenades i és un deure
a la memòria d'En Gaudí i respecte
i gratitud a Pau Casals.



Vendrell, 20 d'Abril de 1929 Número 1203

Diagonal, 440, pral,
Barcelona

Franqueo
conGertado

matlzen les obres a l'ésser percebudes
pel temperament popular.
Hem assistit a les dues primeres audi¬

cions dels concerts de l'Orquestra, la
primera per a l'A. O. de C. i la segona
per a el P. de la Q. P. C. En amdues,
per les ovacions apoteòsiques, amb el
doble significat de l'admiració i salutació
al mestre i l'entussiasme per l'excelència
de l'interpretació, revèiem l'homenatge
que infinit va allargant-se i auriola la
figura de Pau Casals d'una glòria eternal.

F. de VENDRELL

■al del viure espiritual barceloní i en
■tim terme de tota Catalunya.
■ L'art admirable del mestre és conegut
■1 el món; les seves actuacions son
nmptades per triomfs del seu tempera-
Bent servit d'una técnica exclusiva, això
Ks és tant sapigut que ja podríem ha-
Bbr-nos-ho callat, però la funció de Ca-
Bls no es concreta a prodigar les fruï-
■ons que produeix amb el seu màgic
■strument, sinó que compleix amb fe i
■instància exemplars una finalitat social
■ue exigeix no un temperament d'artista
Inó la conciència d'una humanitat.
■ Aquesta funció és la que avui hem
lolgut remarcar amb motiu de la reapa-
■ció del mestre davant de la seva Or-
luestra.
I A Pau Casals, tret el mèrit indiscuti-
Be del seu art personal i únic, li resten
los altres mèrits que per nosaltres, ho¬
mes que integrem una ciutadania, supe-
len en eficàcia i son més dignes d'admi-
■ció que el primer que ja hem esmen-
Kt. Aquest ens frapa, els altres ens pro-
lueixen l'agraiment, i l'adhesió de la
kstra simpatia absoluta a la figura del
■estre.

I L'Orquestra Pau Casals, una de les
mstitucions de vàlua mondial més puja-
fc,_ la que a travers d'ella la nostra civi-
E ació ha assimilat les produccions
E ^ genis universals, és el fruit de sa-
I. ici i abnegació que únicament un
E iperament fort i amorós dels seus po-
L assaonar fins a l'eficàcia i èxit que
■_ ileix en els actuals moments. L'Or-
I stra, amb totes les complicacions de
I eva organització, així tècniques comI" ;erials, era ja un fet quan el Patronat
■" devia ésser la seva base formava una
E uida congregació de gent abnegadaI® seguien la pràctica d'aquest senti-
E it per l'exemple del més abnegat deI . En els patrons el sacrifici llur era
I" stament compensat pel goig de les
E icions, en el mestre la única com-
I sació era el goig de la seva feixuga
I
I irò encara no estava satisfet l'esperit
I irodigalitat del mestre. Ell veia que
l]! òrç dels Patrons i altres assistents
I concerts no podia ésser seguit perI multitut que te fretura d'un pa es-
I ual que no li era posat al seu abast.
I lu Casals ha conegut els temps de
I a, ben segur que el seu treball no li
I abastador per tots els desigs espiri-I s que en mig del seu batallar nece-
E iament deurien produir-se-li. El be-L ci espiritual de la música en tota
r eva esplèndida existència era vedat
I qui menen la vida feixuga del treball,
h mcial per a la subsistència, i son
|1 lement dissortats a causa de l'insufi-
1 icia dels seus mitjans que no basten
I a la obtenció del goig que fassi més
I ortable la misèria del seu destí.
I Lquest fet de la situació de les classes
I astes és revoltant; el tresor espiritual
I cat amb set portes d'or fou repartit
I :re els sortosos, no pas entre els mésI „nes.

Peró el mestre, amb una visió clara
preveient intuitivament la magnificència
de l'obra que preparava, realitza una
altra institució única com ell, exemplar,
admirable i admirada pel nombre d'ar¬
tistes que l'han presenciat.
L'Associació Obrera de Concerts, dig¬

ne coronament de tota la vida d'un geni
fa tan nostre, tan del poble a Pau Casals
que jamai podrà deslligar del seu sentit
niusical els entusiasmes tan diversos que

que ha florit a travers del temps i de 1'
espai en tots els recons de la terra.
El seu esperit eclètic recull tot él ne-

•guit espiritual de la Música d'arreu i de
tot-hom i sense oblidar el de casa nos¬
tra, ben al contrari, cada any, en els
temps més dolços, primavera i tardor,
oficia devot, amb abnegació admirable
i tècnica sorprenent en les solemnials
audicions que integren una part essen-

Reaparició de Pau Casals
en els concerts de Primavera

L'apostolat de Pau Casals segueix
amb l'intensitat de sempre i sembra en
els esperits dels components de les se¬
ves institucions més preuades, el Patro¬
nat de l'Orquestra i Associació Obrera
de Concerts, l'abundosa bellesa musical
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La música en Barcelona
En varias ■ ocasiones he • hablado del

intenso movimiento musical de Barce¬
lona y, aprovechando ahora mi estan¬
cia de unos días en la Ciudad Condal,
quiero informar al lector de varios acon¬
tecimientos qué, entre otras cosas, tie'
nen la novedad de nó parecerse a los
de Madrid. Por el momento, voy a decir
que existe en Barcelona una magnífica
falange orquestal, perfectamente disci¬
plinada, que dirige ipablo Casáis. En
Madrid se conoce y se admira al ex¬
celso violoncellista y, recientemente,
cuando actuó en las bodas de plata de
la Sinfónica, el público madrileño le
aclamó como algo único entre los vir¬
tuosos del violoncello.. Coiisid®f
como director de orquesta, no puedo
llamarle único, pues hay otros muy bue^
nos; pero sí diré que me complació mU'
cho verle con una tan perfecta com¬
prensión y escrupulosidad de detalles,
que me recordó un poco la interpreta¬
ción de Pérez Casas. Naturalmente, un
artista que ha sabido como violoncellis¬
ta desentrañar el fondo mismo de las
obras, ¿no es lógico suponer que esta
certera visión se hiciese extensiva a
las partituras orquestales?
Entre las obras que ha dirigido estos

días figura una "Suite Ampürdanesa",
de Carreta. Ya en la madurez, aquel
músico que casi ignoraba la técnica,
que hacia vida retraída en un pueblo
del. Ampurdán, que no conocía los re-

! sortes del reclamo ni la manera de abrir¬
se paso en la azarosa vida artística,
que solamente tenia en su haber algu¬
nas "sardanas" Ki forma "completamen¬
te popular, se decide a escribir música
"en serio", con una portentosa» intuición
y con im temperamento tan exaltado e
impulsivo, y, al mismo tiempo, tan cer¬
ca de la naturaleza agreste , que le ro¬
deaba, que sus melodías inspiradas en
el terruño huelen a campo, y el aüdito-
rio, al oírlas, se cree transportado a un
paisaje accidentado, en plena montaña.
Su inexperiencia le hace olvidar el con¬
traste organizado del compositor prác¬
tico que piensa en el auditorio que le
ha de escuchar; Garreta coloca sus
tiempos tal como se le ocurren. Al atar¬
decer tranquilo y melancólico sigue la
"Sardana", rítmica y alegre; después,
una danza campesina, y como final, una
página decidida y vibrante. Todo es rit¬
mo y color; todo es sincero; todo es
intuitivo. ¿ Cuándo se oirá en Madrid
esta "Suite Ampürdanesa"?
Lamote de Grignón está colocado al

otro extremo de Garreta. Gran músico,
cultísimo, excelente director, puede mo¬
verse en cualquier plano con el aplomo
y dominio que da el poseer la técnica
compleja y difícil del arte musical. Tal
dominio le ha permitido salir de su
región y hacer, en sus "Hispánicas", una
evocación por tierras andaluzas. El cua¬
dro sinfónico titulado "Andalucía" es

un perfecto modelo de forma. Allí nó
hay intuición; pero la reflexión y la
pulcritud de detalles hacen de esta obra
algo exquisito que justifica plenamente
su éxito en el extranjero; digamos tam¬
bién que sus melodías spn bellísimas,
sinceras y sugestivas. El plan arquitec¬
tural, muy ponderado, responde al mo¬
delo ternario, muy alegre y decidor en
los extremos y misterioso y en sombra
el centro, con un "solo" agudísimo de
violoncello que interpretó Casals como
él sabe hacerlo. En mi próxima crónica
daré cuenta del estreno de una ópera de
Toldrà, el joven violinista conocido en
Madrid como primer violin del cuarteto
Renacimiento.

Joaquin ÏUKINA
Barcelona, octubre.
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Concerts inaugurals
íei Catalunya, va acostant-se aqucHa

¡hom tan diesitjada per tots els amics
de la música: l'hora 4e poder-la es-
icoltar i poder-la fruir en cada ama¬
gat indret.
En dios anys de camí. Catalunya ha

ftvançat molt en aquest aspecte: que
fil abans únicament podjem güstar
música a Barcelona, — múaioa de
debò, naturalment — avui, mitjançant
les Associacions de música, que van
escampant-se an-eu, arpeu, ens serà
dat de deixarmos emibadaiir a Gra-
nottlers amb oona pàgina de ICÏoupérm,
d'entusiasmar-nos a Tàrrega amb una
cançó de Schumann, d'eníervorir-nos
a Sabadell amb una à/ria de Badb. í.
encara a Lleyda, i encara a Beus, i
ara a Girona i demà a Olot o a Fi¬
gueres o a Tarragona, podrem sentir
com cada ciutat solitària abranda el
seu cant poderós i rfoble.
Les ciutats de Catalunya Van ado¬

nant-se nàpidament de com necessiten
en el seu viure espiritual aquesta re¬
gularització de la música i van creant
les beneroèrites entitats que amb el
nom d'Associació de Música estan en¬

carregades d'orgaúitzar d'una mane¬
ra metòdica i regular els concerts de
cada poble, les quals, amb l'excel-lèn-
cia de les seves festes van afermant
TeUcàcia de llur tasca, que és inspi¬
rada per un entusiasme it un desjg
de perfecció que soiam'ent poden tro¬
bar-se en els pobles joves que aspiren
a reprgsentar en el moviment artístic
mundial el lloc que es guanya pels
propis esforços.
Totes aquestes Associacions s'han

aplegat suara, com ja és sabut, en
una Tliga, ,1a qual, ultra atfermar la
potencialitat de cadascuna, els asse--
gura la garantia i la selecció de llurs
concerts, com n'és una prova ben pa¬
lesa la magnificència dels concerts de
inauguraaíó del curs 1922-1923.
L'.éssociació de Beus, reprengué les

tasques del seu segon curs el dia 17
d'o.otubre, amb un magne concert de
la conságrada Orquestra Pau Casals,
la qual recollí, com el seu Venerat, di¬
rector, una de les més grans ovacions
d'una gran massa de ciutadans selec¬
tas que escdltaren eniérvor.its i amb
religiosa atenció totes les obres que

integraven el programa: Concert de
Brandenburg, núm. .4, J. S. Badb; ÍE)d-
mond (obertura), Beethoven; Simfo¬
nia inacabada, Scbdbert; Oberon
'(obertura), Weber; iParciyal (preludi),
Wagner; Tannbau^r (bacanal del Ve.
nusberg).
EI famós vTòlinista belga Matbieu

Ciickboom, va*' inaugurar amb l'es¬
mentada Orquestra Pau Casals, el de¬
sè curs de l'Asïociaoió de Música da
Camera, de Barcelona, el dia 23 de
ï'actual.
Acompanyat del pulcre concertista

català Tomàs Buxó, Máthieu Crick-
boom, amb solemnes-TBcitals de vidU
1 piano — el progràma dels quals es¬
tava sàviament escollit d'entre les
obres més cabdals de reputáis com¬
positors : Sonata, de iCorelli; Concert,
de/ Ma;;-Brucb; obres de Beethoven,
Tartin.), Lully, -Pugnant, Lalo, Crick-
boom í Saint-Saens — inaugtirà: el
Idia 24, les tasques de l'Associació de
Música de Girona; él dia 25, ©1 quart
ours de la de .Sabadell'; 4 els dies 27-
i 28, els cursos segons de les de Tàrre¬
ga i Lleyda, respectivament, assolint
en totes aquestes ciutats èxits memo¬
rables i esclatants amb què l'auditori
compacte i selecte de totes aquestes
poblacions premià el delicat treball
d'ani'bdós artistes. — S. G.

Concerts
fALAU DE LA MUSICA CATALANA

J' Orquestra Pau Casals
'
Un es,plèndid final d'aq-uesta «V Sè-

Irie de Concerts de Tardor» el.consti-
íui el -«sisè i darrer -concert» -celebrat
el proppassat diumeinge a la tarda,
(davant d'un públic -ben nombrós, ben
entusiasta -1 ben selecte, que emplenà
per complet, la gran sala d'audicions
g('è .Palau de l-a Música Catalana.
(Goonençà el -programa amb la xa-

jcnosa obertura d'«Il iEta-ilbiero di Sivi-
glia», de Ross-lni, que servarà sernlpre,
malgrat tot, l'encís d'una Ifàcil i es¬
pontània - inspiració i d'un moviment
ple de gr-àei-a i de vida. Obtingué una
interpretació brillant i ben ajustada
ia' rbumorisme i a la irònica agudesa
de ,1'esperit ros'sinià.
Cedint als. precs de^mg-lts abonats,

de personalitats i de la prems-a, fou
donada seguidament, en segona audi¬
ció' la irnagnifica «-P-astoral», d'En íuli
Carreta,.''que un èxit .tan esclatant i
espontani ha\ia' obtin-gut e-n el con¬
cert anterior.

L'-óbra íou escoltada amb veritable
interès i fon rebuda amb ovació -unà¬
nime, veien-t-se oWigait èl méstre Car¬
reta-a presentar^se a 1"bemici-ole, es.
gent llargament aplaradit amb sincer
entusiasme.
Li# «Pastoral», d'En Garrcia, en tor¬

nar-la a -sentir, ens Iba agradat en¬
cara més. Es nna oihra ben. sentjda |
desenrotllada tota ella d'una faisó ben
personal. La influèricia de Sttauss,
l'autor d'l'El cavaller de la rosa», s'hi
nioita en certs moments,- però això 110
11 fa perdre el fort caràcter d'una
producció essenc-ia.lment catalana i
d'una -molt -fina i molt sostinguda
insplraoió. El tema de la dansa, so¬
bretot, que és sens dubte, el millor
de l'obra, -és ben exquisit. 1 ben do
l-a terra. Ens refermem, doncs, ?n tot
el que diguéreni amb motiu de la pri-
mera audició i felicitem novament
a En Garreta per la seva tan notabl-e 1
orientadora pTOducció. En Garreta, és
tot un músic, per les .seves dots n-a-'
turáis i verament excepcionals i ell
és tam'bé. tot un home ,per la seva no¬
ble honradesa i per la seva franca
t espontània senzillesa. Ell -és, oi més,
un artista complet -per, la -seva fina
sensibilitat i pel seu pròíundd pene¬
trant. sentiment, de la -natura.
Acabà la primera part del progra¬

ma amb el deliciós
. sdberzo «El vc-i

del -boTinót», de l'òpera «La. -rondall^y
del Tsar Saltan», de ^imsky-Korsa-.
kow, que és un ip-rodigi dé traça i
de tècnica orqnéstral. L'Orq-uéstrá Pan'
Casals el digué esplèndidament, ve-
ientrse obK-gada a rapetir-lo, trencant
els principis del mestre Casals, qui
raraïnent aocedeix -a repetir res del
pro-grama.
iLa primera suite de «LArlesi-ana»,

de 'Bizét (-fragments musicals del dra¬
ma líric de Da-udet) emplenà la sego¬
na -part del -programa. Aiquésta bella
música de Bizet, impregnada de te¬
rnes populars, és d'alló raüllor que el
gran compositor francès escriví.'Es vi- u|
va i emocionant tota élla i és plena de
color i de pasàó. .L'orquestració és
sòbria però admirable -sempre com a
sonoritat -i pastositat. Es aq-uesta una
música que no morirà roài, perquè
sempre arribarà al fòns -de l'àbima
dels. ¡homes. (L'ex.ecn-ció d'aq-uésta «sui-,
te» .fou ben .rem.arcable, sobresortint
especialment el «Minuet», que assolí
una .perfecta justesa.
iLa-«Sisena- Simfonia» (iPastoral), en

fa, de Beethoven, iclioigué; el progra¬
ma del darrer concert d'aquesta sè¬
rie memorable, que deixa tan bons
recòrd-s en tots -aquells qui l'han, se-
gu-i-da amb interès.

'La, popular i admiïable simfonia •
fou interpretada pel mestre Pau Ca¬
sals i iper la seva excel·lent Orques¬
tra, d'una manera molt personal, re¬
veladora d'una ■ molt -fina i. molt jus¬
ta (percepció del pensament beetbove-
nià. La son-ocritat,. la unitat, l'expres-
'sió 1 el matís que obté l'Orquestra
Pau Casals, la posen a ima al-tura-
envejable 1 és -un veritable plaer, per
tots èls riioétres fllbarm-ònics el po¬
der ja sentir a-vui dia a Barcelona
les obres immortals dels -grans mes¬
tres executades per una veritable ar-
questra que pot amb aventa,tge co-m-
.petir amib les millors d'-arreu.
Les aclamaciòns ifèryides- i-entu---

siastes que escoltà el méstre-'C-asals
al final del concert, són -un brillan-t
auguri per a l-'esdevenidàr. Lièx'it d'a¬
questa sèrie V -de Conoert® ha estat
excepcional i extraordinari i els elo¬
gis a Tobra del mestre ¡Casál-s són j-a
unànimes. La -ciutat sent ja l'orgull
de la -seva orq-uestra i -això fa espe¬
rar que'l'empresa del mestre: Cas-als
quedarà a no-trigar gaire deflnitiva-
menl; .-c-onsolidada. -Ei dia que això
succeeixi, serà un dia d'enhorabona
per 'tó-tS; els qu-e es-tim-em desinte¬
ressadament l-a música, i volem per
Barieiona la importància . musical
qiïe mere'iix 1 ha de tenir impréscin-
diiblement.
iN-o. volem- abandonar la,ressenya

-d'aquests nolabilíssíms. Concerts sen¬
se deixar -d'aportar -la nostra contii-
bució a -una idea que j-a -s'ba fet
pública i que ens sembla d'uba'
importància -C3.bd'al. Hem tingut oca¬
sió d'-apreciar en -ells mési que
mai les -dots -excepcionals -del se¬
nyor Wllle-m 'V'alkenier, l'incompara-
ble -pr-oifessoir -de trompa. A -Barcelo¬
na manquen, -com tothom sap, trom-.
pes i fagots. Sense aquests elemeiíts.
tan indisipensablos en- l'orquestr-a nio-
deina, cap institució orquestral' po¬
drà mal consolidar-se. (Per què no
podria fiumdar-se una veritable esco--
I-a d'aquests instruments?... Per què
no es procura que el senyor 'V'-alke-
pler resti a Barcelona? L'.é.j-untament
i la -Direcció de la no-stra important
Escolà municipal de Música -caldria
que es preocupessin d'això, 'Fóra pre- sel
cis reformar -aquests ensenyaments a i
base de personalitats co-m el senyor cai|
Valkeuier que podèn formar una ve-
ritablè esc-o-la. Fóra encara convenient ten
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Les estrenes
,POLIORAMA. — «Los nuevos yer¬
nos», comèdia en tres actes, de
don Jacint Benavente

A Espanya la i araula ayerno» ha
tingut una significació especial. Els
«yernos» eren buròcrates que cobra¬
ven bone sous, treballaven poc i
rumbejaven arlstocràticament i eren
els inútils que «cbuipaban del bote»,
«mparats pel sogre ministre, director
general o cap de brot polítics. I no
sabem si el senyor Benavente ba
pensat en aquesta varietat de «yer¬
nos» en empescar-se la seva comè¬
dia. El cas és que el «yerno» que ens
pinta, el «yerno» nou, resulta l'antí¬
tesi d'aquell — ja sigui degut a l'es^
combrada del Directori o per l'evo¬
lució natural del món — i el trobem
nn home de negocis d'origen demo¬
cràtic, i manté l'abúlia aristocràtica
del sogre, marquès de Montiel, que
Ja no té diners ni iper a pagar r«a-
miga». Però en aquest segle de grans
activitats financleres, im sogre po¬
bre ba dC sirgar, mal que li pesi, ha
íde servir per alguna cosa; si res
niés no per a oasar-lo amb una mi-
ílionàrla i associar-lo a un^, empre¬
sa metallúrgica, la fallida de la qual
íóra, altrament, inevitable.
El pobre marquès no té altre remei

iqpe casar-se, car àdhuc la seva '■jrna-
teixa filla l'empeny, entusiastr/áda
amb l'esperit mercàntilista de l'es-'
pòs, sempre triomfador en aquestes
ainltes. Però ni el sogre ni el gen¬
dre valen una pipada de tabac. El
primer, sols procura solucionar ca-
ivallerescament, en apariència, les se-
fves petites indignitats de noble tro¬
nat, i l'altre prescindeix descarada¬
ment d'escrúpols, per tal d'obtenir el
que es proposa.
Tots els personatges que interve¬

nen en aquesta tripijoc benaventí,
són gent de rebuig. Pertanyen a
Taita societat, però, moralment, re¬
sulten d'una classe ínfima, i és que
cl senyor Benavente se'n' serveix
amb l'exclusiu objecte de dir frases
.arrodonides i sarcàstiques. Sols el
diàleg salva l'obra. Aïnb la intriga
només, el públic es sentiria defrau¬
dat, perquè sobre la insignificància
de Taccló, ve un desenllaç fosc i
oursi; Tota aquella colla de joves
1 velis que no s'enteren i que cadas¬
cú tira pel seu cantó i es mofa
de l'altre, fineixen reconclIiant.se ar¬
bitràriament. Què tracta de demos¬
trar el senyor Benavente? Una sola
Cosa: que ell és capaç d'escriure tres
actes pegant fuetades a tort i a
dret, per allò que «cualquier tiempo
pasado fué mejor». Adhuc el moles¬
ta que lés d'a-miselles d'avui gui'ín
automòbils 1 facin negocis do com¬
pra 1 venda de marques.
Molts caps ho ensopega, però amb

la seva perseverança a mostrar-nos
que té raó acaba per semblar-nos
que 11 manca.
Amb el verbalisme satíric, qne es¬

merça en «Los nuevos yernos» hau¬
ria tingut material per escriure al¬
gunes cròniques de salons, tan ame¬
nes, que ens en lleparíem els dits.
En fi,, hauria fet quelcom. Ara ha
fet una maia comèdia: res.
La companyia de c^nne. Díaz oon-

juntà Tobra amb tota cura, 1 es dls-
itingiren eJla i els senyors Galache
■\ Campos. _ , , ,El públic, nórnbrósï convénçiú que
la comèdia era fluixa, però que ti¬
rava a fer mal, i, sobretot, que era
del gran Benavente. — P. B.

— i

Concerts
COLISEUM

Orquestra Pau Casals
Ha tingut lloc al Coliseum el segon

Concert de Tardor de la sèrie que ens
ve donant la nostra famosa Orques¬
tra Pau Casals.
Mendelssohn Inicià el programa

cimb la seva encisadora obertura «La
Gruta de Fingal», que s'escolta sem¬
pre amb veritable delectació. L'or¬
questra la interpretà a meravella, ser¬
vant en la interpretació d'aquesta
obra aquella dolça poesia 1 aquell ine¬
fable encís de llegenda que el seu
autor hi posà.
Donà un especial interès al progra¬

ma d'aquest concert, l'estrena d©
«Mobòdia», dgl mestre català Jaume
Pahlssa.
En Pahlssa és un Inquiet; no deixa

mai diei cercar aspectes nous que a
cada una de les seves composicions
li presta una modelitat diversa. Es
un conseqüent en el sentit de recer¬
cador. però no pas en el de perseguir
un 'ideal que defineixi una persona¬
litat o bé un estil. Si les gosadies
harmòniques Than temptat sovint,
heu's aquí que en escriure la seva
«Monòdia» prescindeix fins del sim¬
ple interval harmiònic. Ell mateix co¬
menta el seu nou intent en les se¬

güents paraules:
«El misteriós efecte que ens pro¬

dueix la música, no prové ni dels
mitjans d'expressió exterior — l'or¬
questra, les veus, el quartet, el piano,
etcètera —; nl encara dels seus ele¬
ments es^nclale — melodia, .Ijtermo-
ïiia, ritmí'.—; èi menys d'altré#còiíí
dlolons accidentals o passatgeres —

originalitat, tipisme, modernitat, een-
íllliesa, complicació, etc., etc. —; sinó
d'una valor inexplicable que la pura
emoció artística de J'autor ha sabut
infondre-li.
En conseqüència d'aquestes consi¬

deracions, he cregut que de la ma¬
teixa manera que s'utilitzen en les
obres musicals els mil recurso?, i la
riquesa i combinacions inexhauri¬

bles de Tharmonla, es podia també
escriure obres prescindint-ne en ab¬
solut...»
«No tinc coneixement — continua

d'ent el mestre — que s'hagi escrit
cap obra, segms aquesta norma, per
a orquestra». Nosaltres tampoc en co¬
neixem cap, i el més probable és
que aquesta d'En Pahissa sigui la pri¬
mera, però la seva pensada sí que
ha coincidit amb una Idea del mestre
Amadeu Vives, el qual ja fa alguns
anys — segons a mi mateix m'havia
dit — acaronava el propòsit d'escriu¬
re per al teatre una obra exclusiva¬
ment «monódica».
La «Monòdia», composta pel mes¬

tre Pahissa, no compren, efectiva¬
ment, un sol interval harmònic que
no sigui uníson o octava^: Malgrat
aquest restrlngimept, Tobra- s'escolta
sense fadigar, gràcies a l'enginy de
Tautor, que ba sabut aprofitar els di¬
versos matisos de l'orquestra, així
com també el contrast de moviments
per a donar varietat a la composició,
i s'ha valgut també d'algunj .dibuix
rítmic que doblant el cant reforça
ací 1 allà. l'accent de la frase.
El públic va rebre Tobra amb)aplau¬

diments, encara que creiem que trobà
a mancar la vestimenta harmònica de
la qual fa de mal abstenlr-se aiul en
un cant sense acompanyar-lo Te^pres-
sió de la veu, d per tant, de les pa¬
raules. La pàgina d'En PahissS que
comentem, és certament curlosa\n el
sentit de vènçer aquella diflcultat|,d'u.
na manera tan airosa, i no ens'doD
dría pas de tomar-la a sentir.
Després d'aquesta qfcra fou execu¬

tada la «Simíonieta», per a gran, or¬
questra de corda, del mateix autoT.
De la «Simíonieta» aquesta, que ja
hem comentat altres vegades, s'a¬
guanta cada vegada més sobretot el
darrer temps, que a nosaltres ens
sembla el més ben construït i el
més ben resolt. El propi autor di¬
rigí aquestes obres seves, que Tor-
questra executà d'una manera aca¬
bada, i el públic, uijànlmement,
aplaudí amb entusiasme el nostre
estudiós i recercaire oomposítor.
Emplenà la segona part del pro¬

grama la deliciosa suite orquestral
que, per al drama «Shylock», d'Ed-
mond Harancourt, escriví Gabriel Fau-
ré, Tillustre i malaguanyat eomposlíor
francès. Ell mateix l'havia personal¬
ment dirigida ía cosa d'uns setze
anys en uns concerts que organitzà
llavors TAssociacló Musical, al teatre
•del Liceu. No cal dir que per la im¬
mensa majoria del públic- d'avui la
represa d'aquesta jobra tenia tot el
caràcter i tot Tintérès d'una estrena.
Fauré, anomenat el Schumann fran¬

cès, fou un dels darrers mestres con¬
temporanis francesos que amb dis¬
tinció i parsonalitaí representà Tart
de la música pura. «iSbylock», és un
seguit de senzills Intermedis anotats
de íalsó ben delicada; de íaisó, di¬
ríem, calmosa i somrient. Es una
obra sàvia i ¡íntima, d'-una amoros.i
encisadora intimit.at. L'art subtil i-
abstracte de Fauré, amb la seva
constant recerca de les 'essències, es
manifesta plenament en aquesta obra,
que voldríem veure, d'ara endavant,
més sovint en -els programes.
L'«Entreacte», el «Madrigal» i el

«Nocturn»! són els números sobre-
sortints á'aq'uiesta «suite». EI «iNoc-
turn», sofe'ptot, és concebut en un
moment # ia més pura inefable ins¬
piració. fi
BÓnaív©:»!!^ Dtirf|:cantà 'amb' be¬

lla emocia ' amb |íit^bre de veu v-
•brant i càld i amb gust exquisit. Ta
Cançó» a'nb què . s'inicia Tobra i
Tinsplrat «Madrigal». iL'orquestra
Pau ■ Casáis féu d'aquesta obra un.a
veritable creació i iobtingueren amb
ella els professors de T orquestra i el
seu mestre eminent cun èxit franc i
entusiasta.
Digne final d'aquest programa, ple

de positiu interès, fou l'execució do
la «sulte» d'orquestra, per a la co¬
mèdia de Molièpa, «El burgès gentil¬
home», de Ricard Strauss. Hi ha un
evident contrast entre aquesta «sul¬
te» i la de Fauré que hem acabat
de comentar. Es aquella més apacn
ble i més suau d'idees i de sonori¬
tats; és aquesta'i més entremaliada,
més maliciosa i1 més dura també.
Com ja hem dit en altres ocasions,
la música de cadaiun d'aquests frag-
m-ants deguts al geni del gran com¬
positor alemany són exuberants, de
gracioses, inesperades, atrevides tro¬
balles orquestrals. Escrita voluntà¬
riament per una molt limitada i re¬
duïda orquestra, pot dir-se, gairebé,
que cada executant és un solista,
la qual cosa és prou per .a significar
com és perillosa i plena de dificul¬
tats extraordinàries la seva execu¬

ció.
Els professors de Torquestra Pau

Casals, ben menats peT seu mestre
Iniíadigable, reeixiren victoriosos del
tot, i obtingueren, amb la intei-pre-
tació d'aquesta obra, una) de les més
franques in;erminables i',ovacljns.
Tots es feren mereixedor^ dels més
entusiastes elogis i especialment el
pianista senyor Longàs, eT.trompita
senyar Sanjuan, el violinista senyor
Enric 'Casals i el" violoncetlista se¬

nyor Dini.
El ptiblic, força distingit',i nom¬

brós, que assistí a aquest nota'cle
concert, sortí del tot complagut.

J.'; LL. .
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í illeri [¡¡pailolii - Barcelova;
CirlmiieMle lis tito de r -

CONSUMIDOS POR LAS PRINCIPALES COMPA¬
ÑIAS DE FERROCARRILES y EMPRESAS NAVIERAS
Para pedidos, precios, etc., dirigirse a las ©fleinas de
es'a Sociedad, Granvía Layetana, 5 y 7 — Apartado 118.
A sus Agencias en Avilés, Gijón y San Bstéban de Pravia,

— — Q a sus representantes en — — — —

MADRID, VALLADOLID, SAN SEBASTIAN, BILBAO,
SANTANDER, CORÜÑA, CADIZ, SEVILLA, ALICANTE,

VLBNCIA, ETCETERA
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tografía
RADIOGRAMAS

MOUNT
PARA-

SECCION RELIGIÓS!
;o:

AVISOS

San'os del día. — Santos Se¬
bastián de .\paricio, confesor;
Valerio, ermitaño en Galicia; Ta-
rasio, patriarca de Constantino-
pla; Cesáreo, confesor; Donato
.Justo, Ercna y compañeros már¬
tires en Africa; Victorino, Victo-

[ plidamon'o una parte de los pro-
' gramas, por su magnitud y ri-
I (]ue25a melódica, habiendo .sido

I niiiy aplaudida.
Es muy original la composi¬

ción de Modesto Mussorgski "Cua
dros do una exposición", que cons
tituyen una "suite", cuya prime¬
ra audición dióse anteanoche, la
cual fué escrita para piano por el
gran músico ruso en 1874, y or¬
questada por Leónidas Leonardi
con mucha brillantez.

rio Nicéforo, Claudiano, Dióscoro.
Serapión y Papías, már'ires enü'"""""'"'""""""'"""»»'"''''''-
Egipto; Avertano, ~

La i'evista llevada a la pan'alla
ofrece, con sonido y color tantas
posibilidades espectaculares que'
ha sido proclamada como el Nevo '
Espectáculo del Mundo. Este tí-jtillo ha sido otorgado a este es- i
pecial y moderno género cine-'
ma ográílco después del rotundo'
triunfo en Nueva York, do "El des
file del Amor", producción Para¬
mount, realizada por el astro
Maurice Chevalier y que es se-1
gún se asegura una combinación'
de lo mejor que hay en la escena,
teatral, en la cinematografía, la ^
m.úsica y el canto, así como un
dechado de presentación que per
durará en el recuerdo do todo'
amante de las bellas películas.'
Además del nombre de Maurice
Chevalier ídolo de Francia y sen¬
sación de Nueva York, Buenos
ires, Barcelona, Madrid... han
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Compañía Telefónica
Nacional de España

agipio; Avei-tano, conlesor. -= ««y g . yyyjr mntpi Tn i colaborado a es'e gran éxito Pa-^ BULóñ. jGL __lMJ)fiJU Sramount Ernest Lribits, mago docesa; Frena, mártir.
_

Cuarenta hoi'as. — Terminans
í;n la iglesia parroquial de Nues-g
ira Señora del Carmen. S
Se descubrirá a las ocho de Ia=

mañana y se reservarà a las seiss
de la tarde. 5
Vela en sufragio de las almass

del purgatorio. — Turno de la Na§
tividad del Señor. E

DE BIRGELOW

mcii ini
-o-

Servicio graíufío

ría cinematografía, y Jeanettc Me
~ Donald, la voz de oro y peregrina
§ belleza conocida como el "encan
río de Broadway".
ZZ ir * *

s "El amigo de los chicos del
imundo" llaman en Norteaméri-
= ca a Charles Buddy Rogers, pro-
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DE MUSICA

rPresisan buenos ajustadbres me- Precisan buenos torneras mecà-E
rcánicos en utilaje. nicos. ~

OROliEST.A PAlJ'i CASAk.s SPrecisaii c.xcetén'os ehaufeurs,
:o: ^experimentados en la conduc-

, ición de ómnibus, autocards u auEl quinto 'y ultimo concierto d'-'S^Qjjyggg
(Jila temporada dado el sábador
último por la celebrada Oi'questes
Peu Casals en el Palacio d.> ¡'i
Música Catalana ccivó con lno-Íf^'fexcelente mecánico ajus gatería,
(•he de oro esta serie, mi la especialista en el monta-

PreciSau buenos freeadores. 5

A partir de 1." de Maarzo próximo se pagará
a las accioiies preferentes contra el cupón nú¬
mero 21, un dividendo a cuenta de pe^fas
T,93, ya deducidos todcs los ímpitestcsi
El pago se efectuará en ios Ranees cfue a

continuación se expresan o en cualquiera de
sus Sucursales, Filiales o Agencias:
Raneo Hispano Americano, Raneo Urqutjo,
Raneo de Rilbao, Raneo Hispano Coloniaf,
Ranea Marsans, S« A., $> A, Arnus Garí, Raneo

Urquijo Datalán, Raneo Herrero, Raneo Gui-

pnzcoano, Ran^ Mercantil, Banco Pastor.

Madrid, 21 de Febrero de 1930.

Gumersindo Rico

CGN$'E,IERO SEGRETAIHO

E llIMIItlHIliiHIlillMUIIIItilINUIlilliiHIilIHIlItlIIIIIIMIlilUUUIttiliimiiiliMIUUIIt

a „ ■ ■ 1 , =que las costumbres orientales di-S, MC«.U un viaj.nl. radicalmente de laa de loa
y práclieo en el ramo de alpar-|p^,^^^ oceídenlalea. El intense de

5seo de modernización que existe

Se ofrecen buenos cajistas re-
mendis'as, maquinitas y miner-
vistas.

EPresisa» buenos cerrajeros de

tantas pruebas ha daJ i dUba corrí® Y reparación de los motores
poración de su brillante cornciiiiu.i'^'^ explosión Diessel y semi-
y que a tantas altura luí llegad.siDicssel. Se necesitan muchaohas de 15
merced a la incansabl : labor v lar ® 18 años para 'rabajos de labo-
insuperablc diiecci.j i el-i ¡>mg y almacén.
lic maestro Pablo G.icaS \ Es una obra formada de diez=
El público ha. sogui'iu ( rn i'ilc-| jdezas o cuadros, en las que seE

res creciente el desa.'r jilo d.J lie-1 da la sensación de las impresio-5
audiciones de tan renombrada or| nos recibidas por su au'or al
•mcsta y ha Ilenat!.) .;n todas ei'as j templar las diversas obras dela amplia sala d d Palacio de ia i Flxposición do dibujos y acuare-5
Música, como así sucedió ante-j las, resultando muy descriptiva,=
anoche testimoniando de esta ma: de mucho colorido y de grandesfg, ofrecen cajistas remeadistas,ñera el entusiasmo que han des-, sonoridades, sobre todo el últimoEmaquinista y ayudantes erperi-portado los conciertos de la repe-; numero, muy efectista. La cjecu-r^jg^tados en trabajos de perió-

y diarios y revistas,obteniendo muchos aplausos. =
También fué largamente |aida la obertura do la ópera Los rg^ necesitan operarios especia-^nial obra de tanta belleza rítmica,' maestros cantores", de Wagner tagonista de la película Para-Epaados en la elaboración del pa-S M E L L 1fué ejecutada por la antedicha or que lué interpretada con justo moun: "Jazz Band", en que apa=pei. Equesta de una manera admirable tiempo, colorido y detalles pri- rece con la deliciosa Nancy Ga-= ""

y esmeradísima, ajustada en un morosos, proporcionando otra ova rroll, simpática pareja de artis-S

muy
tida entidad entre los filarmóni-; ción fué clara
'(.os barceloneses.
La "Séptima sinfonía, en la",

del inmortal Beethoven, 03*^ ge-

sentan con la traducción japo¬
nesa. Esta iniciativa de la Para¬
mount se ha visto coronada po."
el más lisonjero éxito, pues las.

= (.diciones de La canción de París
atnor, y otras pelí

= (;ulas se han ago'.ado por comple-
Eto, dándose el caso de que no son
E solamente los aficionados al cim
Elos (tue arrebatan Iqs ejemplares
Ede manos de los vendeciores sino
=también los studianles de inglés-

Se ofrecen buenos taqui-meca-gy no pocos maestros de este, idio-
nógrafos corresponsales en idio-=ma. El estudio del inglés ha au-
ma inglés, francés, alemán c i ta-Ementado considerablemen'e des
llano. ¿la aparición de la primera pelí-

Ecula hablada en el Japón y segín;
i datos publicadoh por la Prensa

Se ofrece joven práctico en§ lo propio ocurre en otros países,
contabilidad con referencias. E

EuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiHiiiiiiuiiii

h.'do a la partitura, con detalles
de ritmo y riqueza de sonorida- questa.
des sobresalientes, que entusias-:
marón al auditorio, siendo ova-,
clonados el maestro Casals y to¬
dos los profesores que, obedecien
do su se segura batuta, dieron tan
flel interpretación a una de las Esfe número ha sillo sonte-
mejores producciones del gran'
Beethoven.
Con expresión y dulzura fué in

torpretada la "Sinfonía en sí me¬
nor, (incompleta), de Schubert,
que a pesar de no constar mas j
que de dos tiempos, llena cum

N

E O O D

5-

clon al maes'ro Casals y a su or- tas que por su juventud taleiitoEBuenos carpinteros para obras=
Citi Lí 10

tide a la previa censura

gubernativa

y gracia, han recibido el justo ca-=gg necesitan.
liflcativo de "la pai'cja más sim-E E :o:——

pática del cine". "Jazz Band", es™ E
su mejor película. E S

¡Hacen falta cdioas para fábri-||¡ pgyg jgj
En el Japón como m los dcmás|"' |

países del mundo el tt''i '"micn-„„„„,^to de la palíenla hablada ha cau- uilHtaHniiltHïlMHíHStltUliaiUIIIMIIIIJ
(-11 cl Japón unido a la afición, al i
estudio del japonés ha movido a¡
la onciiia do la Paramount en Toj ABumajiBBe mi:
kío a publicar unos "iextos ingle í
ses" de los lalkies (|ue allí se pi'c-1

sado una verdadera revolución
en la indus'ria de lo scspcctácu-
los públicos. En el Imperio del
sol naciente esta i'ovolucion ha
sido aún mayor por el hecho de GACETA DB OATALUñA
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CINES-CONCIERTOS
VIDA MUSICAL

En el Palau, la «Orquestra Casals» triunfa con
la conmemoración wagneriana

Tanto monta decir lo artístico co¬

mo Ip wagneriano. Toda la obra del
Genio cuyo cincuentenario de su
muerte solemnemente acaba de con¬

memorar el ilustre Pablo Casals al
frente de su maravillosa orquesta,
podría resumirse aconsejando: "odia
al vulgo profano y aléjate de él".
Nó es posible abandonar las alturas

wagnerianas. Ni tampoco, después de
oir tanta maravilla e interpretadas
las obras por la "Orquesta Casals",
de una manera única, enfangamos en
fumisterías cuando no atrocidades.

GOYAY BARCELONA
Hoy. colosal programa

SE FUE Mi MUJER
liablacia en espafiol. por Meg L.e-
rnonnler y Henry Garat. AMUK
JEN, VENTA (sonora), por Joan
Crawford y Clark Gable. AUDAZ
y GAI.ANTE. por George O Brlen.
Conchita Montenegro y V. Me.
Laglen. EJL. VAQUERO, por Char¬
les Chasse. REVISTA SONORA

Si hemos conmemorado el cincuen¬
tenario de la muerte de Ricardo
Wagner, ha sido por la universalidad
sentida. Un hombre como Wagner
no pertenece a una nación por modo
exclusivo: su genio le eleva al rango
de los seres humanos superiores.
•La conmemoración que ahora dedi¬

có Pablo Casals a aquel que desarro¬
lló su vena líricodramática cuanto le
fué posible, debe contar ipara todos.
Y más para cuantos se hallan en la
Generalidad de Cataluña y en el
Ayuntamiento de Barcelona, frente a
los departamentos de Cultura. El es¬

fuerzo que ha realizado prorcultura,
¡señores Ventura Gassoh y Joaquin
Ventalló!, el insigne Pablo Casals

C'vlwirciw/fim
I • •■'■ ü .iHoy. ■ nochéi: 1«LB tO'JÍ» '■ ' " «•
I EL MILAGRO DE LA FE !

I>or Sylvia Sidney
Es un fihn PARAMOUNT

(del que, dígase una vez más y , en
tono delirante, que. es el que . cuadra
y .no delata mezquinería),, es el pri¬
mer artista interpretador con que fe-
lizm^_t£^ cuenta la^humanidad, nopuede (juédar" redúcido .solamente a
unos tréínta conciertos anuales. ¡La
"Orquesta Casals" necesariaipente
debe actuar por lo menos, niieve me¬
ses al aftol Y hay que tener muy en
cuénta, que la cadacterfstícá de lá la¬
bor emprendida, por Pablo Casals, se
desta<»,.,ante todo y sobre todo, por
ser la obrá de ún artista qué a nada
tuVo miedo. Lo qué' Eabld' Casals
peiisó lo ha realizado, a pesar de to-

CINE PARIS
Noéhe, a las d.t5: Éclálr JoRmal
CUiarlea Farien y Já'net Garnor

. en RECIEN CASADOS
Carlos Gardeá en

la à V E R A ME
On espaisdl

I

do, s.in ,que, le asustaran las dificulta¬
des. È1 maravilloso artista Casals, al
crear la que hoy es su famosa or¬
questa, fué derecho a lá emoción y a
la cultura. Y la orquesta, tal como, la
entiende Pablo Casals, creedme que
más que nada es una fuerte descarga
de emociones. Y no lo duden los de¬
partamentos de Cultura de la Gene¬
ralidad y el Ayuntamiento; la actua¬
ción continua y persistente de la "Or¬
questa Casals", puede enriquecer la
plenitud espiritual catalana. A través
de la directiva del primer interpreta¬
dor del mundo, le será dado a Cata¬
luña ver la música, ensanchada, vi¬
gorosa, tupida y sobrecargada de
fuerza.

»
• *

Ha sido ésta una tarde admirable.

Rámbla Cataluña, 37. Tel. 11701
Sesión continua desde las once

de la mañana a la una

madrugada

Localidad única: 1 pta.
3S actualidades mundiales

La canción de ia mina

Y del fuego
ÉaRuslade ayer y de hoy

La sala del Palau se ha visto llena
a rebosar. El concierto resultó • mag¬
nífico de toda magnificencia. El audi¬
torio oye y entiende con el mayor
placer y facilidad las grandes obras
que se están interpretando. Wagner,
todo el programa. Surgen las exce¬
lencias de su música y ascienden, a
las altas cimas del arte. Las ovacio¬
nes, que estallan al final de cada
obra, corroboran a Pablo Casals el
triunfo de la wagneriana interpreta¬
ción así como el de su Orquesta.
El fúnebre cortejo del héroe Sig-

fredo, con sus trompas de oro, sus
cuerdas quejosas, sus oboes sollozan¬
tes, ha motivado el delirio en el audi¬
torio- Prodigiosamente Casals nos
adentró en los misticismos del ca¬

ballero «Lohengrin». Al fulgor del
gran concertador brilló el relámpago
y se desencadenó el trueno del barco
de negro velamen de «El holandés
errante". La ternura rebosó en el
«làilio de Sigfredo» y en todo él flo¬
tó un ambiente de deliciosa fanta¬
sía- ¡Qué artista es este inmenso
Wágner y que iluminador! Algo so¬
berbio es este pórtico de «Los maes¬
tros cantores», que irradia una ale¬
gra solemne y grandiosa- Y para fi¬
nal de este memorable festival wag¬
neriano el «Preludio y muerte de
Tristón e Iseo», que obigó al audito¬
rio al largo aplauso- Que motiva la
aparición de Pablo Casals repetidas
veces en e hemiciclo.
Una nota altamente simpática en

esta conmemoración wagneriana. Al
finalizar la primera parte del con¬
cierto y mientras perduraba la ova¬
ción, portadora de un gran mazo de
flores hizo su aparición en el herni-
ciclo del Palau, la «Señorita Catalu¬
ña 1933«. Ofrendó el soberbio ramo,
del que pendían largas cintas cóh
los colores de la bandera catalana,
al insigne Pablo Casals. El mazo de
flores provenía de una de nuestras
primeras emisoras- El público acó*:
gió con grandes aplausos el simpáti¬
co gesto de la «Señorita Cataluña».
Cinco «Heder» wagnerianes intev*

pretó irreprochablemente, la nota¬
ble cantatriz Conchita Badia de
Agustí. Por primera vez los oímos
orquestadois- Por cierto que el efecto
(jue producen es maravilloso y de un
modo muy especial «Penas» y «Sue¬
ños». Con todo el idealismo asi como
toda la quimera que de estas obras
sé desprende, Conchita Badia las ex¬

presó- Digamos más: con estilo puro
y noble y amparados en una voz be¬
llísima. Todas las dificultades fueron
yencidaS con el arte de la notabilísi-
liia liederista. Se^ la eo-lmó de aplau-
sos-

; El éxito logrado en este festival
wagneriano por la «Orquesta Casats»
hasta para predecir el de los próxi¬
mos conciertos anunciados.

RAFAEL MORAGAS

En Novedades

UN CONCIERTO EN LA SALA
STADIUM ^

El domingo, a las dnco de la tar¬
de tendrá lugar en la Sala Stúdlum
(Bailón, 72), un Interesante concier¬
to organizado por la entidad '"De¬
fensa d'Interesos Catalans", a car¬
go de la Orquestra da Camera, de
Y. M. A. A-, bajo la dirección del
maestro Femando Ardevcl y con la
colaboración de Miguel Francolí,
maestro de coros y pianista, Pepita
Dléguez, violinista y Domingo Sán¬
chez Parra, bajo. Las Invitaciones
pueden adquirirse en el domicilio so¬
cial de la entidad organizadora,
Bmch, 4, pral-, dé nueve de la no¬
che.

HOMENAJE A NICOLAU

Organizado por la Sección de Per¬
severancia del Centro Cultural de la
Parroquia de San Pedro de las Pae¬
llas, se celebrará el próximo domin¬
go, a las cuatro y media de la tarde,
un festival homenaje al maestro Ni¬
colau.
Elntre otros números se presenta¬

rán los cuadros plásticos «La mort
de l'escolá» y «Captant».

Cine LAYETANA !
Lunes, martes y miércoles no J
hay función; Jueves, INAÜGU- I
RACION DEL SONORO con TAR- S
ZAN DE LOS MONOS, por John- I
ny Whelsmuller. PARA ALCAN. I
ZAR LA LUNA, por Douglas !
Failbanks y Bebé Daniels. |
EL VAQUERO, cómica. PERLAS I
Y PEZ DIABLO, revista. ARBO- J
LES Y FLORES, la Cinta de más |

éxitos, en colorea |

Se celebró el beneficio del
tenor Ricardo Mayrai

En función dé ' tarde y noche se
; celebró ayer en el Novedades el bene¬
ficio del tenor. Ricardo Mayral, qu-e
ha sabido conquistarse las simpatías
del público por su arte, y há- sabido
destacarse en un breve espacio de
tiempo, adquiriendo un gran relieve

■ escénico.
Yor la tarde se puso en eècena

; «Doña Francisquita», que cantó a
maravilla en unión de Cecilia Gu-
bert — que nos, dió una interpreta¬
ción magnifica, obteniendo un gran
éxito, y muy merecido — y de Cora
Raga, tan justa y tan precisa como
siempre.
Por la noche Mayral cantó «Luisa

Fernanda», que es una de sus mejores
creaciones, acompañado del barítono
Brito, de Cecilia Gubeirt y Rossi. La
sala se encontraba abarrotada.de pú¬
blico, que aplaudió largamente al ho¬
menajeado, que tuvo una de sus ac¬
tuaciones más felicesi.
El «Orfeón Goyá» cantó, dirigido

por el maestro Mayral, diversas com¬
posiciones, destacando la «invocación
al canto» y la rondalla «Pasacalle y
jota», actuando como solista Pepita
G.ascó, que fué muy aplaudida-
Ricardo Mayral fué muy obsequia¬

do con motivo de su beneficio, —

R. de L.

Alicia Calado ofrecerá un re¬

cital de danzas
' Algunos de los numerosos admira¬
dores de la primera bailarina de
nuestro Gran Teatro del Liceo, Ali¬
cia Calado, deseando admirar y
aplaudir a esta artista en una sesión
completa de danzas, donde pueda de¬
mostrar plenamente sus admirables
dotes artísticas, han decidido orga¬
nizar un recita,! público dé dicha
artista para uno de los .^íqs de la
Última decena del corriente mes de
abril en una de las mejores, salas de
espectáculos de nuestra ciudad.
El anuncio de esta sesión será se¬

guramente muy bien recibido por los
que han tenido ocasión de aplaudir
a dicha artista en sus: actuaciones de
las dos últimas' temiporadás dé ópe¬
ra^ en las cuales la fuerte .persona¬
lidad artística de dicha notable bai¬
larina ha tenido su plena consolida¬
ción.

Noctaa a las diez menos cuarto
MI VIEJO SMOKING

Pásádo mañana
La rubia del caruavai
Tarde y laoche. UNA peseta

Conferencia
de Enrique Giménez

Mañana, jueveS; día 6, a las ocho
de la noche, y organizada por la Sec¬
ción de Teatro del Ateneo Polytéch-
nicum,' tendrá lugar una conferencia
a cargo del conocido actor y direc¬
tor, señor Enrique Giménez, ei cual
disertará sobi;é el tema: «Gómo se
forma un actor».
La conferència, que será pública,

tendrá lugar en el local del Ateneo,
Alta de San Pedro, 27, principal.
Quedan invitados todos los aman¬

tes del teatro amateur.

AMPARIXO MIGUEL ANGEL

Gentil y bellísima artista, sugestiva "vedette", primerísima. figura de la
gran compañía de Manolo Sugrañes, que debutará en d teatro Nuevo

el próximo sábado de Gloria

Lea usted las pá¬
ginas teatrales de
LA NOCHE

} Cine RAMBLAS }
IRiiinbla del Centro, 3G. Tel. 1S97S drevista sonora j

I
COMICA SONORAI

I DESILUSION ,I superproducción |
I por Helen Twelvetre^ i

I TITANES DEL CIELO I

iUna gran creación de los famo- |sosa ctores Wallace Beery. , !
Clark y Dorothy Jordan |

I J Sesión continua desde las ou^trq

Sueltos informativos
ROMEA.—He aquí, cumplido el

mes desde su primera representación,
en pleno éxito, esa obra titulada "La
Passió i Mort de Nostre Senyor Je-
sucrist", que Romea tuvo la idea de
poner en escena.

; Idea feliz que/ nO obstante, habre-
mó.s de corifésarló, no hubiera alcan¬
zado nunca la difusión én la alaban¬
za que ha alcanzado, de haberse li¬
mitado a presentarla como otras ve¬
ces" se hizo en Barcelona, y no como
lo ha hecho ahora Romea, rodeándo¬
la de la máxirha serena dignidad que
^xige su interpretación, y presentando
los principales escenarios del drama
del Calvario, con la propiedad y fuerte
emoción artística que se ha logrado
darla. Esto actisa, naturalmente, un
gran esfuerzo, de preparación de es¬
tudio y de entusiasmo a la vez que
económico, consi(Íerables pero bien
empleado, porque el público lo apre-
ci- desde el primer día, y correspon¬
de a aquel esfuerzo, llenando todas
las tardes él teatro.
Paralelo a este éxito va el fie "La

mes bonica del barrí", receta infali¬
ble. contra el mal humor en la que
Mantua, autor de tantos éxitos popu¬
lares, ha alcanzado el mayor y más
resonante de m vida teatral.
"La mes bonica del barri" forma

ei cartel de noche y con "La Passió"
por las tardes, el de todos los días,
en Romea,

NOVED'ADES. — «Miss España
1932», la bella, la gentil y arrogante
Teresita Daniel, notabilísima Hede-
rista, que se presentará el jueves eñ
Novedades, en cuyo teatro dará tres
únicos recitales de canciones, género
en el que ha cons^uido grandes éxi¬
tos ante todos los públicos donde ha
mostrado su arte exquisito y su buen
gusto de cantatriz admirable.
Los rec-itales de la belleza catala¬

na y española, Teresita Daniel, se
celebrarán los días 6, 7 y 9 del co¬
rriente, además de los grandes pro¬
gramas de zarzuela en los que figu¬
ran aplaudidas obras interpretadas
por los notables artistas de la com¬

pañía lírica de Luis Calvo.
Teresita Daniel, «Miss España 1932»,

que triunfó por su soberana belle¬
za en un concurso de mujeres her¬
mosas, ha triunfado también como

liederlsta, como notabilísima intér¬
prete de la canción. Én los progra-

¡ CINE TAL! A
I Hoy, colosal programa

¡ MARIDOS ERRANTES! fllm sonoro de" emoción
I por ciLIVE BROOK

! MERCADO DE MUJERESI el fllm de la trata de blancas
i EL REY DEL TAXI
! (sonora), .por Georges Milton
I DIBUJOS y REVISTA

SelectCinema
COSAS I>E SOLTERO
TRAS LA ItfASCARA

CINE ARNAU
PAPA POR AFICION

BUENOS DIAS

mas de recitales qué ha dé dar eÁ
Novedades figuran obras de huestros
más celebrados compositores y dé
célebres autores «xttranjeros.
La noticia de la presentación en

Novedades de la bellísima Teresita
Daniel «Miss España 1932», ha deF
pertado enorme, interès, espera
que las funciones, en que se han de
dar los recitales de canciones serán
tres llenos completos. •

PUBLI CINEMA
I Sesión continuat' DNA Pta; N«tl- - ■' clario. ReneitaJeat Deenmentalea I

VltlTORlÁ. — Nuéviftmente la «mr

presa áel teatro Victoria, siguiendo
su plan de complacer: al público, qu*
acude a animarla/con-sti préseneia,
estrenará hoy noche en España». la co¬
media lírica en dos ac-toé y tres cud"
dros, del conocido literato y autor
Felipe Pérez Capo, con . música del
maestro Manuel Ribas' *Flor de tan¬
go», adaptación Hteraria.de la nove¬
la déi mismo título.

Indiscutiblemente la jiovédad siemr
pre atrae y al dar vida en ei tabla¬
do, las escenas intercaladas con ri¬
betes musicales de tan leída y famo¬
sa novela, en un buen acierto por
parte de la empresa.

La acción de la obra transcurre en
Madrid en época actual, siendo su
decorado y vestuario magnífico y
vistoso»

Eje central de la obra, es el «rol»
de la Solé, que correrá a cargo dé la
genial primera tiple cantante Cándi¬
da Suárez, en -la que tiene ambiente
sobrado para lucir sus inmensos far
cuitadas.

Tealno Triunfo
^ y Cine Marina

Programa para hoy
triunfo

EL HOMBRE Y EL MONSTRUO
(sonora)

MARINA
CINEMANIA (sonora)
por HaroW Lloyd

Completarán el programa
FIEL A LA MARINA (sonora)

Dibuios y otra
Jueves: EL ULTIMO VARON
SOBRE LA TIERRA (sonora, «n
español), por Raul' RouHen , I

y Sóèdta Moíréño; . ' jj
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Notes crítiques
JOSEP MARIA VILA. LLIBRE DE
CIUTADANIA. LLIBRERIA CATA-
LONIA-

La intensificació dels corrents pe¬
dagògics que hom observa d'ençà
de la implantació del nou r.gim,
ha despertat en molts escriptors i
publicistes el desig de subsa >,
deficiència que l.i 1 •> en el ter¬
reny de l'educació cívica. Manquen
en les escoles, manuals de ciutada¬
nia que posin a l'abàst de les in¬
tel·ligències infantils la coneixença
dels elements fonamentals de la
vida normal d'una societat civilit¬
zada. Es fàcil de comprendre, però,
que el problema pedagòg'c i edu¬
catiu que han .le resol- -í aquests
catecismes de la vida cívicr, ha de
presentar-se a lluís au'.ors, voltat
de seriosos esculls, en una època
com la nostra en què regna no
sols Ir, més gran diversitat, ans
encara el més viu antagonisme en¬
tre els conceptes que de la civili¬
tat i de la civilització tenen els
representants de les doctrines polí¬
tiques, socials i religioses que di¬
videixen la humanitat present.
Josep M.^ Vilà ha í^t un lloable

esforç, en escriv -e el seu «Llibre
de ciutadania», per coHocar-se en
un terreny ideològic que pugui és¬
ser acceptat en comú per les més
antagòniques tendències. I el seu
esforç ha reeixit plenament degut
a la discreció amb què ha cercat
aquest possible acord en l'esfera de
la coneixença, i de la instrucció i
no, com és el cas d'altres manuals,
en el de la moral i de l'educació.
Indefectiblement que escriu un
llibre escola* d'educació cívica ha
de tocar principis morals i religio¬
sos que divideixen i no uneixen els
homes. Josep M.-» Vilà 1- sabut
evitar aquest c cull presentat als
infants una clara i metòdica ex¬

posició dels principis i fonaments
de les institucions socials i políti¬
ques que formen la base de la vida
col·lectiva la humanitat civilit¬
zada. i ha il·lustrat els seus coñcep-
tes an'-s oportunes incursions a tra¬
vés de la història dels pobles ci¬
vilitzats. El mèrit principal, però,
d'aquest «Llibre de ciutadania» és
la forma dialogada que el seu au'. r
ha adoptat, la qual dcn^ a la se¬
va exposició una vivacitat, una
plasticitat i -in interès dramàtic a

posta per impressionar eficaçment
les intel·ligències infantils. EÍ dià¬
leg es sosté sempre en un to fami¬
liar i discretament humorístic que
acaba de fer agradosa la seva lec¬
tura i assegura l'eficàcia instruc¬
tiva d'aquest 1.' .-e en mans d'un
mestre que sàpiga aplicar el seu
contingut dintre l'excel·lent to pe¬
dagògic que l'autor li ha sabut do¬
nar.

M. DE MONTOLIU

MERCAT
DE CEREALS

LLOTJA

Dia 3 de maig.
Continua la inactivitat en el ne¬

goci de cereals i la fluixesa de
preus.
La proximitat de la collita, fa

que es posin a la venda partides
d'importància, i la facultat de com¬
pra es redueixi considerablement.
Els altres mercats de la Penínsu¬
la no donen mostres d'existència,
i sembla com si tota l'absorció de
les mercaderies, hagués de fer-lo
el mercat d'ací.
Avui, és el comprador el que im¬

posa les condicions en el negoci.
Els preus dels blats són els de

43 pessetes, per les classes supe¬

Concerts
PALAU DE LA MUSICA

CATALANA
RECITAL PAU CASALS

Pinida triomfalment, àmb l'au¬
dició de «David penitent», de Mo¬
zart, la sèrie dels concerts de pri¬
mavera que el mestre Pau Casals
ens ha donat amb la seva magní¬
fica orquestra, seguint el costum de
cada any, l'eminent artista oferí
dimarts nit, al Palau de la Musi¬
ca Catalana ,i exclusivament per
a aquelles persones que figuren
inscrites en el «Patronat de l'Or¬
questra Pau Casals», un admira¬
ble recital de violoncel.
Un recital de violoncel donat per

Pau Casals, aixi, sense cap adjec¬
tiu, és sempre un esdeveniment
artístic de la major importància.
S'ha dit i repetit que Pau Casals
amb el seu violoncel és una cosa
única al món. Així és, sense exa¬
gerar. Pau Casals posseeix un do
inexplicable quan cantà amb el
seu violoncel. Diríeu que l'instru¬
ment, amb tota la seva tècnica,
resta completament vençut i des¬
apareix l'arc amb el seu joc i des¬
apareix tot davant d'aquell so in¬
efable, davant d'aquell so diàfan
i purissim, davant d'aquell so d'una
qualitat sublim i verament excep¬
cional que l'artista prodigiós crea
i que sembla, més que produir-lO'
amb el seu instrument, arrencar-
lo directament de la seva mateixa
ànima. Es un fet, aquest, que no
l'hem vist produir-se en cap més
artista, ni entre els més grans i
més assenyalats del món.
Verament, Pau Casals té un do

que el bon Déu ha volgut excep¬
cionalment concedir-li. El do de
crear amb tm instrument material
la més alada, la més sorprenent,
la més meravellosa de les joies que
pugui plenament satisfer el nostre
esperit. Si voleu conèixer què és
la perfecció en el domini d'un
instrument escolteu Pau Casals
quan toca el seu violoncel.
En el programa d'aquest memo¬

rable recital, la deliciosa «Sonata»,
en fa, op. 99, de Brahms que, si no
del tot exempta de feixugors i du¬
reses, té forces moments de ben
dolça i ben atractiva efusió. No
cal dir que Pau Casals, admirable¬
ment secundat pel notable pianis¬
ta Blai Net, interpretà aquesta
obra d'una manera acabada i ex¬
quisida.
Podríem afirmar que el punt

dolç d'aquest magnífic recital fou
la interpretació que donà Pau Ca¬
sals a la superba «Suite», en do
menor, de S J. Bach, per a vio¬
loncel sol, la més extensa i im¬
portant de les «suites» que escri-

riors de Sigüenza; 41'50 per l'ofer¬
ta d'Arévalo, i 40 pessetes pels de
Sahagún.
En farines, les classes corrents

es cedeixen a 62 pessetes, i les clas¬
ses extres, entre 68 i 68'50 pesse¬
tes.
Els residus de molturació, molta

oferta i preus baixos.
Els ordis, sense compradors i

oferta bastant important, per la
qual cosa es cedeixen a 24'50 pes¬
setes 100 quilos damunt vagó ací.
La civada Extremadura, amb

pocs compradors, es col·loca a 21'50
pessetes els 100 quilos damunt va¬
gó allí.
Els erps es cedeixen a 27'50 pes¬

setes 100 quilos damunt vagó
Manxa.
Les faves Extremadura, a 36 pes¬

setes 100 quilos damunt vagó pro¬
cedència.

La Fira del Dibuix
1933

Regna gran entusiasme entre els
artistes de Barcelona en saber-se
que aquest any, i en anys succes¬
sius, es celebrarà la Pira del Di¬
buix, iniciada per primera vegada,
amb èxit definitiu, el juny de l'any
passat.
Tot fa preveure que la concur¬

rència d'artistes a aquesta fira i el
devassall de dibuixos que hi seran
inscrits aque.st any serà molt su¬
perior a la primera.
S'ha fixat la data del 10 al 17

de juny per a la celebració de la
Fira del Dibuix, la qual tindrà Uoc
al Passeig de Gràcia (passeig la¬
teral esperre), entre la Plaça de
Catalunya i Corts Catalanes.
La secretaria de la Pira del Di¬

buix ha quedat installada al car¬
rer Ample, 46, estudi, on de 5 a 7
seran facilitats tota mena de de¬
talls que 111 facin referència.

ví el gran cantor de Leipzic per
a violoncel.

Pau Casals, verament transpor¬
tat, digué aquesta obra, que cons¬
ta de sis peces, amb una unció cor¬
prenedora, amb una riquesa de
matisos sense fi, amb una dicció
impecable i amb una musicalitat
senzillament perfecta. La fruïció
de l'auditori, en escoltar aquesta
obra sublim tan meravellosament
interpretada per Pau Casals, fou
d'un ordre molt elevat i molt su¬

perior. Imposible donar-ne una
una idea als qui no pogueren ex¬
perimentar-la. Acabà el recital in¬
terpretant Pau Casals, acompa¬
nyat al piano per Blai Net, «Can¬
çó del vespre», de Schumann; «Mo¬
ment, musical» i «L'abella», de
Schubert i la «Sonata», en la, de
Weber.
Totes aquestes obres foren im¬

pecablement dites i l'auditori es
sentí arravatat del més delirant
entusiasme. Una imposant i emo¬
cionant ovació fou tributada ai
nostre inigualable artista i aquest,
per a correspondre a les mostres
d'afecte que se li tributaven, tocà
fora de programa un bellíssim
«arioso» de Bach i una altra obre-
ta, el nom de la qual ignorem.
Blai Net fou en tots moments

un admirable cooperador del mes¬
tre Pau Casals.

Que per molts anys cl nostre
preciar artista pugui proporcionar-
nos amb el seu art excels aquests
moments inoblidables de le més alta
i més pura fruïció artística!

J. LL.

Pavons xinesos, a 40 pessetes
100 quilos moll ací.
Veces Castella, a 33 pessetes

procedència.
Mongetes Mallorca, a 95 pesse¬

tes 100 quilos moll ací. Castella
seleccionada, a 116 pessetes; gar¬
bellada, a 113, i corrent a 106, tot
damunt vagó procedència.
Garrofa camp de Tarragona, a

9'50 pessetes 40 quilos damunt va¬
gó sortida. Eivissa, a 34 rals els 42
quilos; Matafera, a 43, i Benicar¬
ló a 44'50 rals, tot damunt vagó
sortida.
El moresc Plata, continua amb

poc negoci, estacionat a 41*75 pes¬
setes 100 quilos damunt carro al
moll.
Per les estacions, arribaren di¬

marts;
Nord: 19 vagons de blat, 5 de

farina, 2 d'ordi i 1 de moresc.
M. S. A.: 13 vagons de blat i 5

d efarina.
P. G. G.; 1 vagó de farina.

INFORMACIÓ
ESTRANGERA

MUNDIAL

Els índexs Numbers del Professor
Irving Fisher

Raport sobre el desenvolupament
de la conjuntura en l'economia mun¬
dial per la setmana que finí el di¬
vendres, 28 d'abril de 1933.

(Totes les xlfres-índexs s'han es¬
tablert sobre la base de l'any 1928
= 100).
Mercats a l'cngròs.—La xlfra-índex

dels preus a l'engròs del Professor
Irving Fisher ala Estats Units ha estat
calculada en 59'7 contra 58'1 la set¬
mana precedent. La posició dels mer¬
cats a Tengrós europeus ha estat
Igualment ferma durant la setmana
que examinem. L'índex dels preus a
l'engròs del doctor Scheibler per
França ha pujat a 69,5 de 69'0 i el
per Alemanya a 67'6 de 66'9 prece-
dentment. La xlfra-índex dels preus
a l'engròs anglesos s'ha elevat a

Concursos
Cambra de l'Automòbil de Cata-

. lunya.—Les Bases del Concurs d'«ln-
sígnla-pancarta» obert per la Cam¬
bra de l'Automòbil de Catalunya,
són les següents:
a) Podran prendre part al con-

curs> artistes o aficionats nascuts
en territori nacional.
b) El tema haurà forçosament

d'ajustar-se a simbolitzar gràfica¬
ment i concisament el que rere-
senta dintre el comerç i la indús¬
tria la Cambra de l'Automòbil de
Catalunya.

c) No figurarà aitre text que el
titol de l'entitat.

d) Les obres podran ésser rea¬
litzades en qualsevol procediment
pictòric (llevat del pastel), sempre
que permeti la fàcil reproducció li¬
togràfica a sis tintes com a màxi.m.
e) Les grandàries dels originals

seran com a màxim de 50 per 50
centímetres, i el model odrà é.sser
susceptible de reproduir-se. rodó
quadrat o rectangular.
f) Les obres hauran de presen-

tar-se fins el dia 20 d'aquest mes.
a la Secretaria de ia Cambra de
l'Automòbil de Catalunya, establer¬
ta al Palau de la Metallvïrgia ciel
Paro de Montjuïc, per tal d'ésser
exhibides durant el transcurs de
l'Exp.osieió Internacional de l'Auto¬
mòbil, acompanyades de carpeta clo¬
sa amb les senyes de l'autor, i f i
damunt de la qual haurà de figurar
el metei.x lema que al dibuix. Les
hores de recepció seran únicament
d'onze a tretze, els dies 16. 17. 18.
19 i 20 d'aquest mes.

g) Les obres seran lliurades pel
mateix autor o un delegat seu. mit-
iançant rebut de l'entitat organitza¬
dora d'.1 quest concurs.

h) Els concursants no recompen¬
sats hauran de retirar llurs obres en

el termini d'un mes, a partir del
dia 6 del vinent mes de .juny.

1) Aquest concurs no podrà de¬
clarar-se desert ni en part ni en la
seva totalitat.

J) Es concediran els següents pre¬
mis; Primer 1.000 pessetes; segon.
500 pessetes; tercer, 250 pessetes.
Queda ben entès que els tres di¬
buixos premiats quedaran de pro¬

pietat de la Cambra de TAutomò-
bil de Catalunya amb dret a re¬

producció en tota mena de proce¬
diment i grandària.
k) La Cambra de. l'Automòbil de

Catalunya no es fa responsable de
les avaries que puguin sofrir (es
obres nresertades a concurs.

11 El Jurat estarà format per tres
reputats membres del Círcol Artís¬
tic i tres socis de la Cambra de l'Au¬
tomòbil de Catalunya.
m) Per a més detalls, cal adre-

çar-.se a la Secretaria de la Cambra
de l'Automòbil de Catalunya (Ram¬
bla de Catalunya, 41, primer pis),
de quatre a sis de la tarda, llevat
dels dissabtes i dies declarats fes¬
tius.

64'6 de 64'1 i el per Itàlia ha estat
determinat per la Cambra de Co¬
merç de Milà per la setmana dar¬
rera a 57'4 (57'3).
Els promedis mensuals d'aquestes

xifres-iudexs presenten el següent as¬
pecte segons la situació mercurial
universal:

Abril Març Abril
1933 1933 1932

Estats Units . 58'2 57'0 63'2
França . . . . 69'0 69'6 75'9
Alemanya . . . 67'9 66'4 71'4
Anglaterra. 64'1 64'0 66'2
Itàlia. . . . 57'5 58'6 64'8

àlercats d'accions. -- Comparat ai
canvi de fa dues setmanes—quan els
Estats Units tenien encara patró-
or—el canvi del dòlar actualment
està en baixa d'aproximadament 10
per cent, els preus a l'engròs han
pujat un xic més del 3 per 100, les
cotitzacions de les accions han aug¬
mentat de gairebé 25 per 100 i fins
les cotitzacions de les obligacions es
troben actualment a un nivell més
elevat d'aproximadament 2 per 100.
La setmana darrera, la fermesa del
mercat neoiorquí d'accions no era
tan decididament ferm fins que el
president emprengué la seva nova

política. No obstant, hom ha pogut
registrar alces de cotitzacions de
9'1 per 100 en promedis. Els mercats
de París i Berlín han estat igual¬
ment ferms (-(-43 per 100) mentre
que la posició de la Borsa de Lon¬
dres sols ha estat refermada lleu¬
gerament (-fO'8 per 100). Les xifres-
iudexs han estat calculades com se¬
gueix: Nova york, 36'1 contra 33'1;
Londres, 64'1 contra 63'6; París, 36'0
contra 34'5, i Berlin, 46'6 contra 44'7
precedeptment.
Mercats d'obligacions. —L'esdeve¬

niment més interessant en els mer¬

cats principals d'obligacions era la
darrera setmana l'alça de més de 2
per 100 de les cotitzacions de les
obligacions americanes. Les obliga¬
cions alemanyes, en canvi, baixaren
de gairebé 2 per 100 1 les obligacions
franceses 1 angleses eren igualment
febles.
Les xifres-índexs han estat calcula¬

des con segueix:
Nova York, 81'8 contra 80'0; Lon¬

dres, 97'3 contra 97, 8; París, 94'4
contra 84'9, 1 Berlín, 89'4 contra 91'1
precedentnaent. ,

Conferències d' avui
* Francesc Pérez Dolz, La teoria

del color de Guillem Ostwaia,
Círcol Artístic, a dos quarts ae
vuit del vespre.

i

R. Carreres Valls, La Repúbli¬
ca Catalana a l'edat mitjana. Cen¬
tre Aut de Deperidenls, a les deu
de la nit.

Conferències
de demà

'• Emil Ludwig, Sur la vie d-
Goethe, Conferència Club, Hotel
Ritz, a les set del vespre.

Festa anyal
de VInstitut d^Estudis

Catalans

Diumenge al matí tingué lloc a
l'amfiteatre de l'Acadèmia de Me-
dicina la festa anyal de l'Institut
d'Estudis Catalans per a lliurar ets
prem.is concedits en el concurs.
Presidí l'acte el conseller-delegc C
de la Generalitat senyor Pi i Su¬
nyer, al qual acompanyaven en ia
presidència el president en torn de.
l'Institut, senyor Puig i Cadafalc'n.
i el Rector de la Universitat doctor
Serra Hunter, qui ostentava tamh.é
la representació del Parlament de
Catalunya.

é.esi.stiren a ia festa delegacions
de totes les entitats artístiques i
cidturals, junt amb la major part
dels membres de l'Institut.

El senyor Alòs Moner, secretari
de l'Institut i l'inspector de la Bi¬
blioteca de Catalunya, llegiren les
seves memòries respectives.
Els discursos de reglament foren

llegits per don Eduard Pontserè i
el senj'or Puig i Cadafalch.
El discurs de clausura el pronun¬

cià el conseHer-delegat senyor Pi
i Sunyer.
Resultaren guanyadors dels pre¬

mis del concurs, don Francesc Prat
i Puig, pel seu treball «Descripció
i estudi d'un aqUoJ:':.'^ : ■ i tf'
bat a Pineda»; don Francesc do
B. Moll, pel seu «Vocabulari tèc¬
nic dels molins de vent de les Ba¬
lears», i un altre premi que no fou
adjudicat, l'import del qual es lliu
ra a un professor de la Harvard
University per la seva obra «A His¬
tory of Spanish Painting».
Acabada la festa, els concurrents

visitaren les importants obres qu'i
et porten a cap a l'edifici de l'Aoa-
dèmin.

EÍ carteU de l'acer

Heus ací el comunicat oficial del
renovellament del Cartell de l'Acer
que acaba de publlcar-se:
«Les reunions dels representants

de la indústria: siderúrgica belga,
luxemburguesa, francesa, alemanya
i del Sarre, que han tingut lloc
aquests darrers dies a Brussel·les
per a solventar, definitivament, tes
darreres dificultats que quedaren
en suspens després de la darrera
reunió celebrada a París fa 'uns

dies, han reeixit, arribant-se a 'in
acord segons el qual el Cartell de
l'Acer queda constituït per dns
anys.

»E1 problema dels sindicats de
venda està resolt; seran en nom¬
bre de sis i radicaran sigui a Brus¬
sel·les sigui a Luxemburg, a partir
del primer de juny.
»E] 5 de maig tindrà lloc una

altra reunió a Luxemburg entre els
mateixos representants, per la sig¬
natura dels acords de Brussel·les.
S'estudiarà la possibilitat de pro¬
longar aquesis darrers per tres anys
suplementaris, cosa que allargaria
a cinc anys la durada del CarteH
reconstituït.

La nova reglamentació de la pro¬
ducció de l'estany

El Comitè Internacional de l'Es¬
tany ha decidit que a comptar del
primer de juliol de 1933, les expor¬
tacions autoritzades es fixaran on

1,224 tones per Bolívia, 1,868 te¬
res per les índies neerlandeses, 286
tones per Nigèria, i 1,927 tones per
Malasia.

Clínica
de Bebés

Sempre
novetats
exclusives

6-TAPINERIA-6
(Via Layetana)

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucoés, 1 i 3

Negociem els cupons
venciment el mes de maig
Cambra cuirassada :; Caixes de lloguer
per a guardar valors, documents, joies i tot objecte de valor
COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS

Es pot visitar tots els dies feiners de 9 a li de 3 '/i a 6


