
 



MOVIMENT MUSICAL

CATALUNYA

BARCELONA

GRAN TEATRE DEL LICEU

Orquestra Pau Casai^

El segon concert dels anunciats per l'orquestra que dirigeix el nostre insuperable
artista Pau Casals, tingué lloc la nit del 15 del proppassat mes de maig al Gran Teatre del
Liceu.

El programa, força interessant, era integrat per obres de Wagner, Mozart, Beethoven
i Strauss.

De Wagner executà el preludi de Lohengrin, ben conegut del nostre públic filar-
mónic; de Mozart, ens donà en primera audició el Divertiment n.o 2, per a instruments
d'arc, flauta, oboè, fagot i quatre trompes. Aquesta obra ho pot negar la seva paternitat;
té tota la gràcia encantadora de l'autor del Dom /oaM. Mozart — el diví Mozart, com s'ano¬
mena — és sempre jove i bell, i la seva música és tota ella transparent i sincera; té tota
la ingenuïtat d'una rialla d'infant; és senzilla, d'una senzillesa profimda i exquisida i re¬
corda la gentilesa d'aquells temps de perruca blanca i de sedes remoroses.

Tant el mestre com tots els elements de l'orquestra que intervingueren en aquesta
obra en qualitat de solistes actuaren notablement.

De Beethoven executà el magnífic Concert en sol major, per a piano i orquestra. La
part de piano fou confiada a la pianista anglesa Fanny Davies. Aquesta pianista, per
nosaltres desconeguda, i que el mestre Casals amb gest noble ha volgut presentar-nos,
és una artista exquisida, madura, enjoiada amb tota la glòria conquerida en llarga i
triomfal carrera. Es realment l'hereditària digne de la immortal Clara Schumann, l'e-sposa
amantíssima del gran mestre. Fanny Davies, a la qual els anys comencen de fer-la ve¬
nerable, serva però el seu cor en plena joventut; les seves mans obeeixen encara fidelment
les més vives i accelerades exigències del sentiment i el seu esperit vola, sense afectismes
i balderes pompositats, vers les més nobles i enlairades regions de l'art. Fanny Davies
és l'artista en tots conceptes admirable, que sap posar al servei del seu cor el recurs d'una
técnica insuperable. Del Concert de Beethoven, acompanyat del mestre Casals d'una
manera impecable, en sabé treure tot el partir desitjable, arrencant l'entussianie del
nombrós i .selecte auditori, que l'obligà, amb l'insistència dels seus més francs aplaudi¬
ments, a executar tota sola i fora de programa, una Pastoral de Scarlatti-Tausig.

Cloïa el programa el poema simfònic de R. Strauss, Don Joan, obra compromesa
i de prova, que arrenca a l'orquestra tot el secret de la complexitat que el gran simfo-
nista, amb el recurs d'un tecnicisme profund, acaba per exigir-li un esforç màxim, per
tal d'obtenir efectes de sonoritat amples i en certs moments aterradors.

El mestre Casals, al cap de la seva orquestra, es mostrà el mestre de sempre, donant
a totes les obres del programa la justa interpretació que el seu reconegut talent i bon
criteri li aconsellen, mereixent l'aprovació tmànim del nombrós i selecte púbUc.

El tercer concert tinqué lloc la nit del 19 de maig.
En aquest concert hi prengué una part aetivíssima la notable pianista Fanny Davies,

qui executà d'una manera insuperable el Concert en la, per a piano i orquestra, de Schu¬
mann, delectant-nos molt especialment amb les obres que executà sola; Toccata i fuga, de
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Bach; Nocturn en si major, op. 62, i VEstudi en sol bemol, op. 25, de Chopin, que, juntam,h l'esnientat concert, integraven la segona part del programa.En aquestes obres i amb les que el públic l'obligà a executar fora de programa, ima
Romança de Mendelsshon i ima Toccatta de Sgambatti, la senyora Davies ens permeté
apreciar cabalment les seves facultats, mostrant-se'ns l'artista encisadora, que de la ma¬
nera més franca i natural arrenca els secrets que sols una dicció i matització correctíssima
com la seva pot exigir al gloriós instrument, camp de moltes i molt insinceres vanitats,
renyides quasi sempre amb l'art seriós, delectança de l'esperit, no pas dels ulls i de l'ad¬
miració càndida d'un públic a voltes poc entès de la bellesa i de l'estètica musical.

La gentil pianista es de les que es mostra lluny de totes aquestes vanitats que quedenal marge de l'art. Hom pot escoltar-la amb els ulls closos, car no cal cercar-hi en ella cap
pedanteria. La franquesa i la naturaUtat la caracteritzen. Està segura d'ella mateixa i
no necessita esforçar-se per fer dir al piano el que ella vol que digui.

El públic, fent justícia a la simpàtica pianista, li manifestà la seva admiració de la
manera cordial que el nostre públic sap fer-ho amb els artistes de vàlua que saben cap¬
tivar-lo, creient-nos que la senyora Davies se n'haurà emportat tm grat record de Barce¬
lona, la qual cosa voldríem que incités el seu desig de tornar prompte i so\'int.

Brahms, amb la seva Tercera simfonia en fa, omplia tota la primera part del pro¬
grama'. Plau-nos dir, fent honor a la veritat, que aquesta simfonia és potser l'obra més
ben concebuda del inestre germànic. Brahms, en la generalitat de les seves obres ens apa¬
reix sempre feixuc, amb tot i revelar a cada moment un domini profund de la tècnica.
En aquesta simfonia, però, el trobem senzillament genial. Un portament assenyat domina
en tota l'obra construïda amb sòlid basament, apareixent-nos suara majestuós, com en
el «andante», suara franc i exquisidainent sincer com en el «poco allegreto», que el
mestre Casals conduí d'una manera adorable, amb ritme latent de candorosa expressi¬
vitat.

Idili de Sigfrid, de Wagner, i Leonora, obertura n.o 3, de Beethoven, omplien la
tercera part del programa. ¿Què podriem dir d'aqueixes meravelloses planes dels dos
genis im.mortals, indiscutibles, que en tot inoment evoquen el somni delitós de llursànimes creadores, que volant s'acosten a nosaltres fent-nos fruir la flaira exquisita d'un
incens inextingible, reparador, aconsolable, si elles ens parlen sempre de quelcom gran,
inexplicable, que ens envolta, que. viu amb nosaltres ima vida somrient d'eternitat?

El mestre Casals, per obra d'exaltació, copsa l'ànima llur i ens tramet a nosaltres
la seva meravellosa parla, i tots ens comprenem i tots ens estimem.

El programa del quart concert, que tingué lloc la nit del 23 de maig oferia, com els
precedents, un fort interès, intensificat aquest per l'anunci de la primera audició del
Concert en si bemol per a violoncel, amb acompanyament d'orquestra, de Boccherini,
en el qual havia d'actuar com a solista l'eximi artista Pau Casals. Aquest sol anunci fousuficient per a què el públic, àvid d'oir el nostre excels violoncel'Usta, envaís material¬
ment el Gran Teatre, el qual presentava tota la brillantesa de les grans solemnitats.

Començava el programa amb V Obertura sobre un tema popular català, d'En Pahissa,
que ens era ja coneguda. Aquesta obia, dirigida pel propi autoi, és molt ben tractadatècnicament i escrita amb força noblesa. Hi ha moments que l'orquestra adquireix moltde relleu, assolint el mestre Pahissa bells efectes orquestrals, sense desemparar quasi
mai el motiu principal de l'obra, la cançó popular catalana El rabadà. En finir, el mestre
fou molt aplaudit.

Seguia, després, el Concert de Boccherini, compositor italià contemporani d'Haydni Mozart._ Aquest autor, malgrat apareixe'ns interessant en molts moments, la seva mú¬
sica, però, no té ni de bon tros la valor i la consistència dels seus genials contemporanis.
Es més italiana, més pueril, per bé que no decau en la banalitat. El temps més interessant
de l'obra és indubtablement l'adagi, robust i ben constru'it, d'vma línea melòdica consis¬
tent i sentida.

Tots els prmts flacs que l'obra pugui tenir, no obstant, desapareixen sota l'impuls
vigorós de l'arc meravellós del mestre Casals, capaç de donar vida a l'obra més anémica
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i enterbolida que s'hagi pogut confiar a la pauta. Tota l'obra, fins en els moments del seu
major interès musical, hom diria que és sotmet a la volmitat de l'artista, el qual n'ha
d'arrencar tot allò que l'autor no hi sabé, o millor dit, no hi pogué expressar, perquè
gràficament és irrepresentable.

Com és de suposar, el mestre Casals assolí un èxit formidable, obligant-lo el públic,
amb els seus incessants aplaudiments, a executar fora de programa, i acompanyat pel
notable pianista Blai Net, Després d'un somni, de Fauré, i la Dansa en mi de Granados.

Ta direcció de aquest concert, confiada a l'exquisit violinista concertí de l'orquestra,
Enric Casals, germà del mestre, fou força notable, i en tot moment correctíssima.

Omplia la segona part la imponderable Setena simfonia, de Beethoven, a la qual
dóna un marcadíssim interès el cèlebre allegreto, una de les més belles i encantadores
produccions del geni de Bolm. No cal dir que el mestre Pau Casals dirigí aquesta obra
amb la justesa i perfecció que la seva magnitud requereix.

I,a tercera part era integrada pel Somni d'una nit d'estiu (nocturn i scherzo), de
Mendelssolum, i V Obertura de Tannhduser, de Wagner. E'obra de Mendelssohn, té,
com molts no ignoren, especialment el scherzo, una gràcia i una brillantor que encanten.
Ouan a la de Wagner, prou coneguda de tots, és per si sola la promesa ferma de la gran¬
diositat que en succesives produccions havia d'assohr la música del diví creador del
Parsifal.

No volem finir aquestes ressenyes sense adreçar al mestre Casals i a la seva orquestra
la nostra més efusiva felicitació per l'èxit assolit en els quatre concerts celebrats durant
el passat mes de maig al nostre Gran Teatre, desitjant que la nova sèrie de concerts que
anuncia per a la tardor vinent al Palau sigui un nou i assenyalat èxit.

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA « DA CAMERA».

E'exàmi violoncel·lista, l'artista eminentíssim En Pau Casals, fou escolUt per tal
que la commemoració del desè aniversari de la fundació d'aquesta entitat tingués tot
l'aspecte de gran solenmitat.

Amb la cooperació del pianista Blai Net i del Quartet Casals que integren N'Enric
Casals, primer violi; FèHx G. Mensa, segon violí; Joan Ribas, viola, i Bernardí Gàlvez,
volioncel, fou combinat un programa en el queEguraven una Sonata, per a piano i violon¬
cel, de Garreta; El Quintet, op. 163, per a dos violins, viola i dos violoncels, de Schubert;
Dansa, de Granados; Després d'un somni i Filosa, de Fauré, i Sonata, de Valentini,
jper a violoncel i piano.

No fa gaire sentírem ima Sonata per a piano, de l'il·lustre compositor de Sant Feliu
de Guíxols, i confessem que no ens produí mia impressió tan bona com aquesta per a
piano i violoncel que s'estrenà en aquesta sessió. Evidentment, en aquesta darrera. En
Garreta poseseix un major domini de la forma i l'obra surt més fàcilment i més equili¬
brada. Garreta es vegé obligat a presentar-se per compartir amb els intèrprets els
aplaudiments entusiastes del públic.

El Quintet, òp. 163, de Schubert, no es pas una de les obres més afortunadas d'aquest
compositor. Amb tot i això, la interpretació excel·lent que tingué féu que fos escoltada amb
gust, i els seus intèrprets ovacionats.

En la tercera part. En Casals digué, d'una manera senzillament insuperable, les obres
esmentades de Granados, Fauré i Valentini. En Blai Net, que havia executat perfectament
la part de piano de la Sonata d'En Garreta. fou en aquesta tercera part aquell habilíssim
acompanyant que tots sabem. D'ànima, però, d'aquesta memorable sessió, fou En Casals,
a qui el públic no es cansà d'ovacionar.

Un gran èxit per al gran artista i per a la prestigiosa Associació de Música «da Ca¬
mera ».

Trio CorTot-Thibaud-Casals
A l'igual que el curs passat, l'Associació de Música « da Camera », ha contractat per

a clausurar amb tota pompa el curs 1922-1923 al famós trio Cortot-Thibaud-Casals.
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Aqueixa agrupació insuperable ha donat dos concerts, dedicats el primer a Schumann,
amb l'audició dels tres trios òp. 63, òp. 80 i òp. no, i el segon, a Beethoven, del qual
executaren el Trio en do menor, óp. i, n." 3, el en re, op. 70, n.» i, i el en si bemol, óp. 97,
conegut amb el nom de Trio de l'arxiduc.

Com pot veure's, els programes oferien el màxim interés per l'encertada sel lecció
de les obres i per constituir, una mena d'homenatge als dos grans mvisics alemanys:
Schumann i Beethoven.

Ta tasca reaUtzada pel trio Cortot-Thibaud-Casals fou ima veritable meravella. No
és possible una major perfecció tècnica ni pot concebre's mra interpretació més justa nimés sincera. Aquest dos concerts serán servats amb fruïció en la memòria dels que po-
deren tenir el goig d'assistir-hi.

Mercès siguin donades a la directiva de l'Associació de Música « da Camera », que hafet possible l'actuació a Barcelona del trio dels trios.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA

Fa goig veure com d'un quant temps a aquesta part un bon nombre de cantaires
de prestigi adquirit al teatre s'adonen de l'excel·lència de la cançó, i, vencent preocupa¬
cions insòlites, es llencen al conreu d'aquesta flor exquisida que tan oblidada s'havia
tingut fins ara.

Na Concepció Callao, la contralt ben coneguda i admirada del nostre públic, és im
d'aquests artistes esmentats. Desprès del recital de cançons que donà als Amics, cal quela considerem ja com una bona liederista que sap trobar, encara que no sempre, aquell
sentit especial d'intimitat que traspua la cançó. Cantà obres de Caccini, Cesti, Caldara,
Marcello, Schubert, Beethoven, Brahms, Franck, Fauré, Cornelius, Rimski-Korsakoff,
i Ravel, ultra la Vida Amorosa d'una dona, de Schumann. No parlarem de les qualitats
de veu i d'escola de la Callao, per ésser ben conegudes, solament esmentarem, la inter¬
pretació bona que donà en general a totes les obres del programa, i especialment a les
dels clàssics itahans, les quals digué d'una manera perfecta, així com la deliciosa Garideta,
de Ravel. No ens agradà tant en la Vida amorosa d'una dona, en la qual haixriem volgut
més franquesa en l'expressió.

La part de piano fou conflada a N'Antonia Sancristòfol de Folch.

Tres concerts d'orquestra ens han estat oferts com a clausura de curs d'aquesta
Associació.

En el primer, sentírem, ultra la Simfonia de comiat, de Haydn, i Encantaments del
Divendres Sant, de Wagner, obres ben conegudes, el Concerto en re major, de Phil. Em.
Bach; Xacona, de J. S. Bach, ambdues obresinstrmnentades per Steinberg; Fum, fum, fum,
glossa de la cançó popular, de Morató, i El Barber de Bagdad, obertura, de CorneUus,
donades en primera audició.

L'obra del més preciar dels fills de Bach és sens dubte digna de son autor. En ella
es veu, al costat d'un fort tecnicisme, ima vena melòdica fàcil i de bona llei, principalment
en els dos primers temps. Quant a la Xacona, de J. S. Bach, creiem sincerament que ha
estat ima equivocació de Steinberg el transcriure-la per a orquestra. No hi ha dubte,
però, que el fet de treslladar a l'orquestra una obra escrita per a un violí sol demanda
un coneixement extraordinari i un domini de la instrumentació que no deixem de reconèi¬
xer, però que més ens estimaríem veure emprat d'altra manera.

La glosa d'En Morató és una obra força interessant. Amb aquesta obra En Morató,
ultra mostrar-se com mi excel·lent tècnic, emprèn un camí gens planer, però que creiem
que és el veritable per a la formació d'una escola amb fesomia pròpia. L'autor fou molt
aplaudit i obligat a presentar-se a-l'hemicicle.


