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LOTTE

naixer a Viena, el mes de De
jove palesá escepcionals disposicions
Fou deixeble del famós professor de cant Ress, com

Aquesta prestigiosa

sembre de 1896.
per a la música.
també de Maria
contractada per

SCHOENE

cantatriu,

va

Essent molt

Brossement. Tot just tenía 2 o anys quan va ésser
el director Rainer Simons per a la «Volksoper de
Viena, i passat un any, per al Teatre de la Opera de la Corb> de
la mateixa ciutat, en el qual actuà fins l'any 1925. Bruno Walters la
imposk a l'«Opera de l'Estat» de Berlín on romangué fins l'any 1933.
actuant com a primera figura, abandonant aquest lloc per tal d'acom
plir els seus nombrosos compromisos artístics a l'Oest d'Europa.
Des de l'any 1928 conqueri a París una gran popularitat assolint
èxits esclatants als dos grans teatres d'ópera de la capital de França.
L'activitat de Lotte Schoene, en aquest país, com a concertista ha
estat i és molt intensa, car pot dir-se, sense exageració, que gairebé
no hi ha cap societat musical francesa on no hi hagi cantat ni cap or
questra important amb la qual no hagi col laborat. Durant aquets
darrers anys creà l'<Adela>> del «Fledermaus>> de Strauss, en la ver
sió feta per Max Reinhardt, per al public de París.
Lotte Schoene és ben coneguda i admirada a tota Europa. Ha
realitzat concerts a Anglaterra (Covent Garden) Estocolm, Copen
haguen, Brussel-les, Ambers, Holanda, Suissa, Italia, Hongria, Txe
coslovàquia, etz. etz. Des de l'any 1922, aquesta cantatriu és col.la
boradora dels festivals mozartians de Salzburg.
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COMENÇAR

Si es tractés de fer una revista més, ja gairebé ni valdria la
pena de
posar-s'hi. Una revista que no tingui un objectiu fonamental, cau al montó
dels papers, sense interès quan, al carèixer d'objecte, no porta en si
cap fina
litat. Nosaltres som potser reincidents, perquè no hem estat
si no
vençuts,
hem estat vençuts
és, altrament, perquè tampoc hem tingut enfront nos
tre, ni un sol contrincant. LA MUSICA no és pas una publicació de
coMpetència, que tingui ni que pugui tenir enemics. El nostre esperia de
convivència, almenys, ens ho fa veure així. Revistes musicals hi han a Bar
celona, i arreu de Catalunya, el caire de les quals és ben diferent al nostre.
Ni nosaltres volem fer el que elles fan, ni aquelles altres revistes
germanes

es publiquen en circumstancise favorables
per acomplir la nostra finalitat.
I, això fa que. els nostres camps distanciats i completament desllindats ad
metin el veïnatge amica, la coLlaboració eficaç, la
simpatia sincera, tot el
que contrariament seria si nosaltres haguéssim plantat una tendeta a la casa
del davant amb l'objectiu de fastiguejar als altres.
Doncs bé; allarguem les mans amicalment a aquells conf rares
que acom
plint fidelment aquella missió que els ha estat confiada, han
vingut lluitant
i lluiten noblement per a la difusió i
engrandiment de l'art musical, aquest
art sense fites ni fronteres,
que tot ho agermana i a la divulgació del qual
venim a ocupar el lloc que ens ha estat assenyalat. No anem a envair el
marc
destinat a les revistes tècniques, amplificareni, però, l'àrea d'acció
que fins
ara Ii ha estat reservada per bé
que incomplida a la nostra Premsa diària.
I és que la Premsa diària, obligada en part per una
propaganda més o
menys extensa, de banderia política, d'altra banda també per un excés de
mercantilisme, sempre, però, al marge de tot el que a cultura fa
referència,
malgrat usar aquest mot com a arma política d'un cap a l'altre de
diari, no
dedicar
pot
a la música un espai preciós que Ji
paga a bon preu qualsevol
casa distribdidora de pellicules,
alguns representants de ràdio, o bé algunes
de les múltiples empreses deportives que destinen als seus
fins publicitaris
uns cabals que cap Associació mtisical
es prou per arribar-hi.
Aquest, és un fet real que cal que tinguin bé prou en
compte tots aquells
elements als quals afecti la música en el seu aspecte
mercantilista, potser
un xic també a
aquells altres els quals només els interessa artísticament.
Cal acceptar la propaganda enorme que fa el
cine, l'sport i la ràdio, com
a mitjà verament pràctic per al seu
èxit, i cal pensar si també la música,
fent un esforç suprem, dediqués a la seva
propaganda el que hi dediquen
aquells altres estaments que integren les nostres activitats
socials, potser
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un altre el seu present i el seu esdevenidor, un i altre, avui gairebé
abandonats, deixats a la bona de Déu, indifondits i per tant, no aptes per
d'una impor
assolir aquell rendiment que hauria de proporcionar un art
tància tan trascendental.
LA MUSICA, es proposa fer aquest esforç, cal però, que no restem sols
als quals la propagació de l'art
a la palestra, en la indiferència d'aquells
d'afavorir a la curta, o a la Ilarga, bon xic
que ara anem a intentar, haurà
tnés que a nosaltres mateixos, que ens emprenem aquesta dura tasca, filla
d'un idealisme desinteressat i sense més ambició que el goig de veure l'èxit
d'aquesta nostra obra, amb tant d'afany i entusiasme realitzada.
Serveixin aquests mots plens de sinceritat per avivar el caliu musical de
la nostra Catalunya, per a propagar-lo i ensems per agermanar en una indi
soluble comunió, en la devoció de un culte i en l'amor espiritual d'un sacer
del nostre
doci, al que la vocació de tots aquells que sentim les emocions
el seu regne
art devem rendir-nos i sacrificar-nos, per tal d'exalçar

seria

gran

immortal.
,

.

LA REDACCIO
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U"E[012 NOIMUIPð MllSilille" (12 Paris 1111m1 lorlot i Calalullya
deferència que la "Ecole Normale de Musique" de París,
amb Catalunya en cridar al nostre illustre mestre Frank Mars
d'inter
hall a formar part del seu Jurat Internacional d'exàmens, per tal
venir en la concessió de les "Licences de Concert", la més alta recompen
a la seva gen
sa que concedeix aquella Escola, ens obliga a correspondre
l'extraordinària bri
tilesa, oferint als nostres lectors la referència que de
Mars
llantor d'aquells exàmens, al Jurat dels quals, ultra el nostre Frartk
hac hi figuraven les més destacades figures musicals del món enter, com
Alfred Cortot, J. Philipp, Marcian, Thalberg, R. de Koczalski i Henri Schi
denhelm, ofereix "Le Monde Musical", de París, i que dóna una clara idea
de la importància del magne certamen de fi de curs, celebrat en aquella
excellent Escola, que amb tan d'encert i amb tant de zel dirigeix

L'exquisida

M. Alfred Mangeot.
De l'esmentada publicació parisenca és l'interessant recenció, que a con
tinuació segueix:
mateix que un art de
"No, la Música 'no mor pas. Pel que sembla, el
plaer, ella esdevé un art utilitari. Ja mai tractarem d'abstenir-nos, de pas
se'ns insinués invi
sar-nos-en d'aquesta Amiga Suprema. La voldríem que
a les hores
sible, damunt el mobiliari i heus-la ací que ens captiva l'esperit
de repòs o bé durant l'acompliment dels nostres quefers quotidians. Per a
ésser, però, distribuïda per mitjans mecànics, la Música no deixa d'ésser
ella no fa més que créixer. Les
menys Música i la nostra voracitat per
ai-i'eg de les fonts i "de les rieres, són menys belles després de córrer per
les aigüeres i per les combres de bany?
La millor prova la podem treure, si tenim cura de que la vitalitat de
Ja Música, sigui consagrada a l'estudi i a la vàlua dels temes aue en la
mateixa es formen. Mai com aquest any, foren tan nomb-osos els deixe
bles a l'Escola Normal, ni la tasca dels examinadors tan ruda per a avalo
la
rar i resumir el contingut de llurs activitats. A dir veritat, l'estudi de
Música, constitueix una disciplina a la vegada espiritual i psicològica,
com no n'hi ha d'altra equivalent. Quan, per a justificar el manteniment
mortes dins l'ensenyament secundari, s'invoca el prestivi de la
de
mestre

llengües

l'estudi
que ella mateixa imposa a l'esperit. no s'obtindria de
d'una llengua més viva, més precisa, més infinita, pel seu vocabulari
tat, com és aquest de la Música?
Com sigui que un text literari no exigeix altra cosa que llegir una línia
darrera l'altra. la Música es fa percebre per l'esguard i per l'oïda, dues,

disciplina
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tres, quatre i de vegades un major nombre de línies al mateix temps. Cap
ciència no exigeix de l'esguard una més gran rapidesa i de l'esperit una
major habilitat, una més justa precisió. Dels òrgans traductors, —larinx o
dits— una major expontaneitat, una sumissió, una obediència, una indepen
dència més completes i més perfectes.
Qui ha dominat la música, domina el seu cos, el seu esperit, el qual
sols confereix a l'art dels sons una preferència de la que no se'n poden
desinteressar els educadors".
-x-

*

*

piano i les classes de cant, han estat aquest any, parti
cularment interessants, com ho pantentitzen quatre "Llicències de Con
cert", concedide9 a les primeres i sis a les segones. Els Jurats han de
clarat fora de concurs (concedint-los-hi la menció "molt bé") a dos con
cursants excepcionals, Mr. Rudiakof, pianista d'un gran pervindre, i Mme.
del Jurat de Cant, Mme.
Irène Keydrof, que Mr. Albert
Croiza Mme. Lubin i Mr. Pien'e Bernac han estat unànims en elevar-los
a la categoria dels artistes cridats a i•lustrar una carrera.
L'Escola Normal ha tingut la sort de poder comptar en el Jurat de
Les classes de

Carré,.president

Despatx del Director de l'«Ecole Normale de Musique»

piano amb el senyor Frank Marshall,
qual no ha amagat a Alfred Cortot llur
en

el gran pedagog de Barcelona, el
admiració per l'alt nivell obtingut

l'examen de "Llicències".
*

*

*

En felicitar a l'i•lustre Director de 1"'Ecole Normale de Paris" M. A.
Mangeot pels brillantíssims resultats obtinguts en el curs ressenyat, ens
cal també remerciar els mots d'elogi dedicats per "Le Monde Musical"
al nostre insigne pedagog, el mestre Frank Marshall, i no podem deixar de
felicitar efusivament al President de l'esmentada Escola, el famós pianista
Alfred Cortot, els mèrits del qual el Govern de França ha volgut premiar
concedint-li el grau de Comanador de la Legió d'Honor, alta distinció que
solament abasten els que com Alfred Cortot posseeixen un geni veritable
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excepcional. També Cortot,
ha tingut la delicadesa de

que ha estat diverses vegades entre nos
dedicar a Catalunya uns mots de sincera
admiració que per a coneixement dels nostres filharmònics i del nostre
poble en general, copiem a continuació d'una lletra adreçada al mestre
Marshall i que aquest ens ha fet l'alt honor de felicitar-nos. Entre altres
coses, diu així el famós pianista: "Uneixo a l'honor que m'ha conferit el
Govern francès el testimoni de simpatia per a mi inestimable dels meus
amics catalans".
Cal afegir per acabar que també és per a nosaltres inestimable aquesta
sincera simpatia i gran amistat amb la qual l'eminentíssim artista honora
als seus amics catalans.
ment

altres,

C.

O.

EL PRIMER ACTE OFI
CIAL DE "LA MÚSICA"
Amb data 13 del corrent, ha estat
S.
E. el Presídent de la

tramés a

República,

Sr.

Alcalá

Zamora,

el

següent telegrama:
Excmo. Sr. Presídenie República,
Madrid.
Redaccíón

revista

«La

Músíca, ,

suplica Indulto Pérez Farrás, Esco
fet, conflando sentímlentos V. E.
Camílo Oliveras, Director.

Alfred

Cortot
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LA

OPERA
Gran Teatre

Per bé que ho..1 no sap la

repercussió

que

podrà

del

Líceu

tenir el canvi de dire;:-

ció política, experil.:entat darrerament a Catalunya, en relació amb els plans
traçats pel Director Ger2eral del Gran Teatre del Liceu, senyor Joan Mes
tres Ca:vet, d'acord amb el Comitè pro Liceu, que fins ara venia avalat
i presiditpel Conseller de Cultura, donem a continuació el cartell de la
temporada a desenvolupar, que, segons l'esmentat pla ews ha estat facilitat
la Dirección del Gran Teatre.
Demés dels mestres directors i concertadors Karl Elmendorff Szencar,
ManéY, Steimann, Sabater i Padovani, actuaran durant la temporada artis
tes tan fmosos com Alexandre Kipnis, Edwig Laholm, Hipòlit Làzaro, Anna
Bathy; Renaux; Berger; Russart; Zuebrant; Morini; Da MoY:te; Lauff-.
per

kaetter; Harlam, Gubiani, Campifía; Ella de Nementhy; Dhamen; Capsir,
Altube, Solari, Bettoni, Nissen; We
Capuana; Sadoven; Pernet;
ber, Galeffi, Oliver i Granforte.

L_
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Figuren al repartori les obres "Els Mestres Cantaires", "Lohengrin",
Walkyria", de Wagner ; "Les Noces de Fígaro", de Mozart; "Ma
rouff", de Rabaud; "Faust", de Gouwod; "Boris Godounoff", de Mussorgs
ky; "El Matrimoni Secret", de Cimarosa; "Els Puritans", de Bellini ; "An
drea Chenier", de Giordano; "Empórium", de Morera i "Las Golondrinas",
de Usandizaga. Com a estre'Ja s'anuncia "L'Estudiant de Salamanca", del
mestre Gaig, essent inaugurada la temporada amb l'òpera "El Cavaller de
la Rosa", de Richard Strauss, la qual obra serà cantada en català, segons
la versió feta exprofés per l'eminent musicògraf Joaquim Pena,. ir:terprs
tant-la els cèlebres artistes Mercè Capsir, Carlota Dahmen, Conxita Oliver
i Vicenç Bettoni, sota la direcció del mestre català Joan Ma•f.n. De la
i "La

direcció escènica en tindrà cura
literat Adrià Gual.
Si tot marxa com estava previst, la inauguració de la temporada tindrà
lloc el dijous dia 22 de novembre, co'f.istituint tots els caràcters d'una veri
table solemnitat.
*

*

*

Amb referència a

la temporada que té el propòsit de desenvolupar el
senyor Mestres, ens cal esmentar el fet de la renú'fi,cia del mestre Antoni
Ribera, el qual, per raons que ara no és del cas escatir, ha preferit conti
nuar dirigint un desacreditat
"Quartet" operístic. a dirigir l'orquestra del
•rostre
Gran Teatre del Liceu. No cal dir com celebrem una decisió amb
la qual els aimants de l'art no hi tenim res a perdre.
■■••■•••■•■••■•••■•■••■•••••■••••■•••••■•■•■•■••••••■•■•••■•••••••••■• •••■••■■•■•••

ELS

CONCERTS

SIMFÓNICS

Associació de Música

"d

a

Camer a"

Tanmateix, el pla de Concerts organitzat per les nostres Associacions
per al curs actual, va començant amb el més gran interès, seguit del
més gran èxit. No ha quedat enrera aquest any l'Associació de Música
"Da Camera", tant ,pel que toca al programa inaugural, com pels elements
executants que en el mateix hi prengueren part.
Gregor Piatigorgsky és un violoncel•lista formidable, probablement un
dels pocs que
assoleixen la supremacia del violoncel després de Pau
Casals.
El seu temperament, és el d'un artista complet, en la plenitut de tots
els ressorts de la tècnica i amb l'avantatge de no menysprear el bon gust
per a lliurar-se a fàcils excessos que si volgués, tindria a l'abast, amb les
majors facilitats.
El "Concert" en la menor, op.129, de Schumann, que sigui dit de pas,
és una meravella, ha estat l'obra que ha encaixat a les seves qualitats
d'intèrpret i d'executant, en forma tal, que gairebé, sense reserves, podem
qualificar de magistral.
L'espectació que havia desvetllat el seu nom als programes de l'Asso
ciació de Música "da Camera", ben Iluny de restar defraudada, potser
sense exageració, podríem dir que fins s'ha superat això que es pallesà
abundosament per les ovacions que se li tributaren, després del seu treball
monumental.
L'Orquestra Pau Casals, que ja havia executat amb la maior magnifi
cència, "Obertura d'Anacreont", de Cherubini. i l'"Obertura-Suite", en re
major, de j. S. Bach, acompanyà a Gregor Piatigorsky, amb la superació
que ja era d'esperar de la batuta del mestre Pau Casals.
Altre gros èxit, fou l'aconseguit en aquesta vetlla pel nostr e eminent
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compositor Eduard Toldrà. L'estre
de la seva suite per al drama
`Lionor o la Filla del Marxant", ens
revella a Toldrà com a compositor
dramàtic de gran envergadura, que
fa parella amb l'autor líric de l'òpe
ra còmica "El Giravolt
de Maig".
Cal destacar dels cinc fragments exe
cutats
el "Monòleg
de Lionor" i
l'"interludi", encara que el públic tal
volta donà la preferència a "Les ba
Ilades" finals.
na

L'Orquestra

Pau
Casals, sota la
del propi
mestre
Toldrà,
amb
la
interpretà
major justesa
l'obra del compositor català, que el
públic rebé amb proves irrefutables
del més sincer entusiasme. El mes
a l'estrada
tre Toldrà, fou cridat
direcció

nombroses

Gregor

vegades.
Camil OLIVERAS

Piafigorsky

••■••■•■•■•••■•••■■••■•■■•■•■•■••••■••■•■••■■••■•••••■■•■••■■••■••■•■■•■•■■•■•

LA

MÚSICA "DA CAMERA"
017sf,"

AffOCIACIO DE
CULTURA MUfICAL
Palau de

la

Música

Catalana

El curs musical ha
inaugurat molt encertadament per l'Associació
de Cultura Musical amb un Concert confiat al novell "Quartet de Corda
de Barceler:a", constituït l'any passat pels joves concertistes Martí Cabús,
Joan Farrarons, violins; Claudi Agell, viola, i Sants Sagrera, violoncel.
Aquests excellents artistes interpretaren el "Quartet, en mi menor", op. 44,
72úmero 2, de Mendelssohn, del qual obtingueren una justa interpretació,
destacant-se molt especialment en l'"Scherzo" i també en el "presto". El
"Quartet, en sol menor", op. 10, de Claude Deburry, es una obra que exi
geix una sòlida preparació i una gran quaitat de musicalitat, cosa la
qual el Quartet de Corda de Barcelona, pogué provar abastament, assolint
un
triomf indiscutible en tota l'obra debussyana, l'"aUlantino doucement
expressif". de la qual deixà un magnífic record als que tinguérem l'avi
nentesa d'escoltar-lo.
No és obra aquesta de Debussy, que sigui a l'abast de qualsevol con
juwt, per les seves dificultats, quant no d'execució, que no n'hi manquen,
almenys d'interpretació, que n'és ben sobrada.
Els senyors Cabús, Farrarons, Agell i Sants Sagrera papesaren una exac
te comprensió i facilitat que els valgué l'aprovació u.“,ànime i entusiasta.
No menys podem dir del "Quartet en sol major". op. 18, núm. 2, de Beet
hoven, que sempre porta el perill de no ésser tan beethovià com cal, aques
ta vegada, però,
Beethoven adquirí tota la seva alta personalitat, essent
molt be'a, dit l'"Adagio cantàbile" i també 1."Scherzo", i essent tots els
artistes aplaudidíssims en acabar llur programa.
El segon Concert de curs d'aquesta mateixa "Associació", ha servit
per a una nova presentació del famós pianista Harold Bauer, artista de
estat
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nacionalitat anglesa, al qual ja coneixíem de fa molts anys per haver donat
la ?ostra ciutat nombrosos Concerts, especialment amb el nostre Pau
Casals. Es el cert que, amb tot i el seu gran renom, ben reconegut ací en
uctuacions passades, potser degut a les corrents tan de moda ara, el públic
de la cultural, integrat en
part per professionals del piano, ha pale
sat, més que una reserva, una disconformitat, discretament manifestada
amb una certa fredor, que no compartim nosaltres. S'ha discutit la h:ter
pretació, les alteracions de ritme, la netedat, s'ha fet, en fi, un detallat
ha
exàmen d'Harold Bauer i, naturalment,
totes aquestes coses s'hi
trobat de menys tota aquella sèrie de ficcions i amaneraments, tota aquella
faramalla i poca sinceritat que acostumen i ens te'r.'en acostumats els pia
nistes d'ara.
a

Bauer no és això. El que succeeix amb Bauer ho trobaríem probable
ment, si ens fos possible aconseguir el miracle d'escoltar al mateix Beetho
ven, posem per cas. I és que quan l'artista es lliura a ua tasca honrada,
sacrificant les possibilitats d'un èxit espectacular, cal estar més atent a la
sinceritat i a l'austeritat de l'executant, que a l'efecte insòlit del moment
que passa brillantmewt, que no deixa, però, cap rastre del seu pas. Així ho
entenem sincerament. El clasicisme de Bauer es manifesta sense espatecs,
com l'aigua que raja d'un brollador
plàcid i la seva emotivitat és quel
com distanciada, pels mateixos anys,
d'aquella que es deriva de la impul
sibilitat jovenívola que frisa entre el
romàntic i el fantàstic.
Bauer estigué sublim en les dues
obres d'Haydn: "Variacions en fa
menor" i "Presto en mi bemol", i
malgrat certs comentaris desfavora
bles, digué una "Appassionata", de la
sabé extreure detalls primo
dibuixats i magníficament
ben dits, com els sentim poques ve
gades. La diferència que hi ha és que
l'"Appassionata" és obra que ja ha

qual

en

rosament

estat

massa

manossejada.

A la segona part oírem "Preludi,
choral i fuga", de César Franck,
obra un xic dilatada, que conté va
lors de magne importància, que cau
sa vegades a l'auditori més que al
xic de cansanci per la
tra cosa un
seva
durada.
La
interpretació el
gran pianista interpretà "Barcarola",
de Chopin: "L'ille joiosa", de De
bussy; "Impromptu en fa menor", de
Harold Bauer
en
Schubert i "Noveleta
re", de
Schumann, essent precís a la fi, afegir encara una altra obra fora de progra
al qual dedicà una
ma. El públic acabà per rendir-se a l'art del gran artista,
ovació llarga i perdurable.
Amb satisfacció ens cal assenyalar l'èxit d'aquests dos grans Concerts
orga'Jitzats per l'Associació de Cultura Musical, sota la direcció artística
de l'insigne mestre Frank Marshall, ha començat a donar to de grandilo
qüència al naixent i ja brillantíssím curs musical.

Camil OLIVERES
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Continuant les seves normes tradicionals en la sellecció dels
artistes i dels programes interpretats l'Associació de Cultura
Musical, ha organitzat per al present curs una serie de concerts

veltadera importancia, a càrrec de famosos interprets alguns
quals. com els pianistes JOSEP HOFMANN, SERGE RACH
MANINOFF, la cantatriu LOTTE SCHOENE i l'AGRUPACÍO
INSTRUMENTAL DE BRUSSEL.LES, actuaran per primera ve
gada a Barcelona, en Ilur concert respectiu per a l'Associació
de

dels

Musical.

de Cultura

Durant el

ZE, concerts,

1934-1935
d'acord amb el

curs

SETEMBRE

Quartet

de,Corda de

es

celebraran.

QUIN

FEBRER

_

Quartet Lener

Barcelona

(celebrat)

En tramitació

OCTUBRE

MARÇ
Agrupació Instrumental

Serge

(pianista)

(violinista)

Quartet

Dresde

de

MAIG

(pianista)
Josep
Zino Francescatti (violinista)

Alfred Cortot

dia

6,

de

ABRIL
Rachmaninoff

DESEMBRE

Dijous,

altre concert

Brusselles

Divendres; dia 26
Lotte Schoene (cantatriu)
Dijous, dia 15, Novembre
Mischa Elman

un

)

(celebrat)

Hofmann

(pianista)

En tramitació uwaltreconcert

JUNY

GENER
Andreu

minim

següent plà general:

Bauer (pianista)

Harold

com a

Orquestra Clàssica

Segovia (guitarrista)

de Bar
amb la cooperació
eminent solista.

celona,

d'un
La

Junta

d'Ingrés

Directiva ha acordat
una data

implantar
es

propera que
aleshores les condicions d'inscripció
regit des de'l mes de Setembre.
en

Detalls i

ínscripcions

de soci

fixarà
seran

novament la

oportunament.

Quota
Fins

les mateixes que han

Claris, 43, 1.",

2.a

-

Tel.

20328
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EL

QUE
EL

DIU

QUARTET

DE

LA

CORDA

DE

PREMSA
BARCELONA

La recent actuació del Quartet de Corda de Barcelona, a Madrid, ha me
rescut els següents comentaris de la crítica de la
capital de la República.
R. Half fter, a "La Voz", s'expressa així:
"El Cuarteto de Barcelona nos sorprelió por una homogeneidad de tim
bre y una seguridad de dicción pocas veces igualadas por agrupaciones de
de esta naturaleza que apenas cuenten con un afio oc existecia. Es natural
que sus versiones carezcan aíU de un relieve acusado y de una construc
ción sólida. Un cuarteto, todos lo' sabemos, requiere muchos aflos de tra
bajo intenso para alcanzar la necesaria perfeccie.,:, la debida compenetra
ción entre sus componnetes, a fi
de que sus interoretaciones tengan estilo
y calidad. Esto es, personalidad. Pero como el camino emprendido en este
caso es acertado, el tiempo, factor indispe.»,!.sable, consolidará todas las bue
nas cualidades que echamos de ver. Sobre todo, en la interpretación del
bello cuarteto de Kodaly.
J. G., des de "El Liberal", després de lamentar que l'Associació de Cultu
ra Musical no dediqui major interès per als
ostres artistes, diu:
"La iniciación de las tareas de esta temporada parece querer seguir la
senda que a nosotros nos parece más razonable. Lo ha hecho cot el Cuar
teto de Barcelona, corporación notable, aunque bisofia, compuesta por los
exceletes instrumentistas Martín (.abús y Juan Farrarons, violinistas;
Claudio Agell, viola, y Santos Sagrera, violonchelo. Este cuarteto se pre

sentó al
no

público

por

primera

vez

puede juzgársele aún sio por

el afio
sus

pasado, en Barcelona. y por tanto
promesas, que nos parecen seguras de

porvenir cierto y honroso.
Interpretaron cuartetos de Beethoven (op.
(op. 44 núm. 2). Para pagar el debido tributo

un

túm. 2) y Mendelssohn
la actualidad incluyeron
en la parte de honor del programa el Cuarteto e
re, op. 10 de Toltan
Kodaly, y en él probaron que interpretan con seguro criterio la música
18

a

moderna.
La persistencia en el trabajo co'Aiducírá a esta novel corporación artís
tica a la obtención de muy notables triunfos, que les deseamos de todas
veras. La acogida que ayer les hizo el público de la Asociación de Cultura
Musical fué altamente satisfactoria."
"Acorde", diu el que segueix, des de "Inf ormaciones":
"Martín Cabús, Jua
Farrarons, Claudio Agell y Santos Sagrera, son
cuatro excelentes artistas, que vienen trabajando por dar prez y lustre a

constituído, cosa que logran a pasos agigantados, a
que
lo reciente de la formación. Ayer se mostraron no sólo perfec
tamente conjuntados,
compenetrados al interpretar las obras que figu
raban en el programa, todas ellas conocidas del público. Para nuestro gusto,
donde culmi'11,6 el acierto interpretativo fué en el Cuarteto en Mi menor
la

agrupación

pesar de

12

número 2, de Mendelssohn. En el segundo de Beethoven
un poco de excesivo empaque, ya que la característica de
via es la gracia, la sutileza y donosura de las ideas y
miento. El colorista cuarteto de Zoltan Kodaly fué muy
y el público lo recibió con verdadero agrado.

nos

pareció

wotar

obra beetho
de su desenvolvi
bien interpretado
esta

El Cuarteto Barcelona fué, sin embargo, aplaudido con verdadero calor,
corresponde a sus merecimientos artísticos. Es justo proclamarlo así,
o les agrade a los que hacen política en todo, ¡incluso hasta en
aunque
el arte!"
como

I, afegeix el "Maestro Jacopetti", des de "Ahora":
"La

Asociación de Cultura Musical ha

presentado

a

la

agrupación

ins

trumewtal, formada por los prof esores catalanes Martín Cabús y Juan Fa
violonche
rtarons, violinistas; Claudio Agell, violista, y Santos Sagrera,
iista, los cuales incluyeron en su programa el cuarteto e sol mayor—op. 18
núm. 2—, de Beethoven; el cuarteto en re—op. 10—, de Zoltan Kodaly, y el
Y.■úm. 2 de la obra 44, en mi menor, de Mendelssohn.
Los tres cuartetos fueron interpretados de manera atildada y pulcra, con
y detenida, como exige esta clase de música.
Pudo notarse en el delicado e ingenuo de Beethoven, que iniciaba el
programa, la emoción que produjo sin duda a estos excelentes músicos ca
talanes su primera presentación ante el público y la crítica de Madrid, y
se repusieron en las dos obras siguientes.
de dicha emoció

preparación cuidadosa

Van camino de constituir un notable cuarteto de cuerda y así se lo de
lo son aún; el "quatuor" de
en premio a sus nobles esfuerzos;
una
Mendelssohn, que cerraba la audición, nos recordó en su i'Alterpretación
vio
anécdota histórica del insige pianista bordelés, a quien su hermano, el
linista Jacques Thibaud, llama siempre "le bon Joseph", el cual, después
de haber hecho tocar a uno de sus más aventajados discípulos, pianista
francesa muy disthl■guida, una de las obras predilectas del maestro, la gran
Fantasía en do, op. 17, de Schumann, le dijo tranquilamente: "Està muy
bien; tiene usted irreprochablemente aprendida la obra...
seamos

bien, rigurosamente

Ahora la falta... lo artístico."
Fueron largame.,,ite aplaudidos los profesores del "Cuarteto Barcelona"
ve
la sesión tuvo, además, el atractivo de volver a vernos, después del
filarmónicos y críticos musi
rano, los asociados de "la cultural", amigos
cales, después de tres meses de tregua de conciertos."
y

l'autoritzada
Ta•Alquem aquesta informació amb
que des de "El Sol", diu el següent:

paraula d'Adolf Sala

zar,

de
"La Asociación de Cultura Musical acostumbra inaugurar el curso
cada afío. Ayer lo hizo invitando al Cuarteto de Barcelona (que compone'i
oír de los afi
los seriores Cabús, Farrarons, Agell y Sagrera) a hacerse

cionados madrileflos.
Es este cuarteto una

agrupació W

que se dió a

conocer
a

en la ciudad pa
los socios de la

tronímica el ario pasado, y el programa que ofrece
núm. 2), Zoltan
Cultural contiene obras de Beethoven (sol mayor, op. 18,
op. 44, núm. 2). La
Kodaly (en re, op. 10) y Mendelssohn (en mi menor,
es la de ser efectivamente
mejor cualidad que la entidad catala.P2a presenta
Su sonido responde a esa cualidad
un cuarteto, y no es flaca circdnstancia.
siQuiendo más
siii gran preocupación por el color o la finura instrumental,
el
el criterio de los grandes cuartetos alema'i2es o austriacos que
de cerca
con paso seguro; esto es, que
de los occidentales. Tienen unidad y marchan
en uno y otro aspecto nece
titubean en el estilo ni en la dicción, aunque
del tiempo y del estudio.
siten afirmarse tras de la indispensable labor
El Cuarteto
le

dispensaron

de Barcelona
una

produjo
acogida afectuosa,

un

efecto grato

en

extremo

a sus

deferente."

auditores, que
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Programes

dels Concerts de la Setmana

SALA MOZART

PALAU DE

Dissabte, 20 octubre 1934,
10 del

les

a

vespre

Diumer.ge,

guitarrista

a

de

13

21

d'octubre

1934,

a

les

les 5 de la tarda

anys

Anfoní Frandsco Serra

Orquestra

Programa

amb

la

Pau

Casals

cooperació del pianista

Mlecío
Andante.
Estudi
Minuet
Deliri

MUSICA

—::—

Recital de Guitarra
per

LA

CATALANA

Horszowsid

Coste

Aguado

Direcció: Mestre Pau Casals

Sor
Vlentí

Programa

II
Minuet
Preludi i Alemana .
Ondines.

Allegro brillant

.

Mozart

J. S. Bach
Pujol
Tàrrega

.

Anacreont, obertura . Cherubini.
Obertura Suite, en re
major.
J. S. Bach

Records de rAlhambra

II

III

Concert

Preludi

M.

Fandanguillo

Torroba.

en

apiano

per

si bemoll.
i orquestra

Brahms.

.

Astúries
Dansa
Serenada Espanyola

PALAU DE

Albéniz
Granados
Malats

,

LA

III
Tercera Simfonia

(He

roica).

MUSICA

Beethoven

INSTITUT DE MEDICINA

CATALANA

PRACTICA

Diumenge,

21

d'octubre

1934,

a

les

Dijous, 25

11 del matí
—::—

d'octubre del 1934,
10 del vespre

a

les

Associació Obrera de Concerts

Orquestra

Pau

Casals

Direcció; Mestre Pau Casals

Segona
del Curset
el

Programa

tema:

de
"La

Musical",
Anacreont, obertura .
Obertura Suite, en re

major.

Cherubini

J.

roica).

set

lliçons

que sobre

Medicina
donarà

Bascompie

el

l'Art

doctor

Laknal

S. Bach

II
Tercera Simfonia

Conferèncía

Segona lliçó: "L'Herència Musicalr

(He
Beethoven

L'entrada és lliure per a tothom

14
PALAU DE

LA

MUSICA

Calendari Musicel de la hiifidild

CATALANA

Del 211 al 16 d'Octubre 1934
de

Assoclació
Divendres,
a

26

Cultura

Musical
del

d'octubre

1934,

Sala

Dissabte

An'eni fraorisco Serra

20

les 10 del vespre

Mozart

Guitarrista de 13 anys

Octubre

A les deu del vespre

Lotte Schoene

Palau de la Música Catalana

cantatriu
Claíre

Di umenge
Associació Ohrera de Concerts
21
Pilll 1ASI1LS
Octubre 011Q1IEST1111

Lipmann

Piano

A les

Programa

La Pastoreta

.

.

Missatge d'amor.
El

Jovincell

.

Diumell
P11 nn
gG
21

Schubert.

.

Octubre

la

vora

Palau de

.

D

Benaventurança
II
ales

Miecío

de

mes

Direcció: PAU CASALS

25

2 '' conferència del Curset

pel
Doctor Bascompte Lakanal
• La Herencia Musical.
A les deu del vespre

Mendelssohn

Roseta, ai

Palau de la Música Catalana

Iliyeadres Associació de Cultura Musical
26
Lotte Schoene

Schumann
.

.

Rosó

Cantatrlu

Octubre
III

Apaísement

.

A les deu del vespre
.

Localilats als respectius locals per als

Chausson

Concerts

Serenada italiana

públics.

Per a les Associacions inscripcions de
soci als estatges de les mateixes.

Debussy

l'extase

-

la tarda
,.■■.

Institul de Medicina Práctica
La Medicina en l'Art Musical

Octubre

can

,

El noguer
Oh, els nobles

C'est

Horszowski
Pianista

ijous

Amor nova

Ai

la

A les cinc de

Al rossinyol

tades

del matí

Música Catalana
Orquestra Pau Casals

fontana

En

onze

Fantotxes

La Conferència es lliure d'entrada per
a tothom.
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CORRESPONDENCIA
CATALUNYA
A la Sala del Cine ha donat un important recital el jovenís
Papiol.
sim violoncellista barcelo2.1, Ernest Xancó, deixeble de la professora se
nyora Francisca Vidal, de l'Institut Casals.
Ernest Xancó és ja, gairebé, un artista complet, malgrat els seus pocs
anys. Es un artista que ben aviat deixa veure la procedència del seu art ele
vat i que hor:ora l'Escola on s'ha format, no essent difícil endevinar que
ha rebut profitoses ensenyances directament del nostre excels artista Pau
Casals.
Així Ernest Xancó, interpretà la "Sonata en la major", de Barriere, i
"Kol Nidrei", de Max Bruch, perfectíssimament, més e'r.cara en la seva
versió de 1"Adagi" del gran Bach.
D'una manera deliciosa el jove violoncellista interpretà en la resta del
programa "El Cisne" i "Allegro appassionato". de Saint-saèns; "Aprés
u'r! réne", de Fauré; "Grave", de Tartini, i "Chanson Villageoise". de Pop
per. després de la qual hagué d'afegir encara una altra obra,. de Bach, se
gurament, fora de programa. La seva senyora mare i exceMent pianista,
Hermínia Creixell de Xancó, acompanyà al jove concertista amb un per
fecte cor.leixement i justesa, destacant sempre en el seu degut la seva difí
cil tasca d'acompanyant.
El Concert que fou organitzat a
profit dels Hospitals, constituí un
magne esdeveniment, del qual se'n guardarà un record i'n■esborrable.
Ernest Xancó i la senyora Creixell foren insistentme'n,t ovacionats.
—

PENINSULA
Madrid. — Per decret del Ministeri d'Instrucció Pública, ha estat in
a la Direcció del Museu Teatral, la Delegació del Govern al Tea
tre de l'Opera. Així el càrrec de Director de l'esmentat Teatre, ha pas
substitució de la desapare
sat automàticament al senyor Lluís París, e
guda Junta de la Música i dels Teatres Lírics.
Si bé recordem el poc encert que el senyor París havia tingut com em
pressari operístic, com també en qualitat de director artístic del Liceu
de Barcelona, esperem que aquesta vegada, el senyor París farà honor a
l'hor.br que l'anterior Govern de la República li ha conferit. Sembla que
els plans a realitzar que porta entre mans el seu Director del Teatre de
l'Opera, són, si la cosa marxa. quelcom d'una envergadura extraordinària.
Han començat els assajos de la "Massa Choral de Madrid", a la qual,
per tal de cobrir algues baixes han estat admeses algunes noves admis
sions de socis cantaires. Ensems, hom ha anunciat l'obertura del curs d'en
senyament amb matrícules de solfeig i impostació de la veu per a nets,
joves i senyoretes. Les admissions han estat fetes al seu local, Zorrilla, 5
i 7. baixos dreta (Conservatori Nacional de Música i Declamació).

corporat

AS.

NOTICIARI
L'Associació Obrera de Concerts, celebrarà el

seu primer ce'r.tenari en
durant el qual, ultra els acostumats concerts a càrrec de
l'Orquestra Pau Casals, serà ofert als seus associats un magne recital de
violoncel que el mestre Pau Casals gentilment s'ha ofert a interpretar per
tal de solemnitzar aquest cel!tenari. A més l'Associació Obrera de Concerts
ha organitzat per al curs present un cicle dels "Quartets" de Beethoven, el
de Corda de Barcelona"; un recital de
qual ha estat confiat al
cant a càrrec de la excellent liederista Concepció Badia d'Agustí; u
con

el

present

curs,

"Quartet

6
l'Institut Orquestral que dirigeix el mestre Joan Pich i Santa
la presentació del "Quartet de Corda de l'Institut Orquestral" cons
tituït per elements del mateix, ultra uï gran concert de música catalana.
cert

per
susana i

* *

*

L'Associació de Música "Da Camera" ha inaugurat el seu curs musical
amb un gran Concert Sinfènic confiat a l'Orquestra Pau Casals amb el
concurs del violoncel.lista Gregor Piatigorgsky. A continuació aquesta im
portant Associació oferirà un gran Festival Strauss destinat a commemorar
el setantanari del mestre, en el qual ultra l'interludi de l'òpera rece•dltment
estrenada "Arabella" i algunes melodies que cantarà la famosa cantatriu
Carlot Dahmen, s'interpretarà la monumental "Simfonia dels Abs" amb una
orquestra de 130 professors sota la batuta del mestre Papst. Entre els al
tres concerts que fins a un mínim de nou celebrarà l'Associació de Música
"da Camera", es destaquen un Festival Maurice Ravel, del qual serà inter
pretat el seu ja famós "Concert per a pia'nto" i una representació de la seva
òpera "L'heure espag-nole" i en el qual festival el propi mestre Revel hi
prendrà part. També es celebrarà un gran Festival Bach, per a celebrar el
seu 250 aniversari, celebrant-se probablement també els centenaris de Haen
del i de Scarlatti. Hom està gestionant la vinguda de l'Orquestra Femenina
de París, que dirigeix Mlle. Jean.rm Evrard, com també de l'Orquestra Sim
fònica de Madrid, que dirigeix el mestre Fernàndez Arbós. Entre els so
listes que ha escriturat l'Associació de Música da Camera, podrem oir, ultra
al violoncellista Gregor Piatigorsky, la cantatriu Maria Kurenko, el gran
pianista Arthur de Greeff i probablement el er.'ostre Gaspar Cassadó. Com
a fi d'aquest interessant programa, ens plau remarcar l'atámci de la presen
tació del conjunt vocal "The New English Singers", de Londres, intérprets
especialitzats en el gènere tradiciowal del motet, del madrigal i de les can
çons i danses dels Segles XVI, XVII i XVIII, presentació la qual podem

qualificar

de sensacional.

*

*

*

L'Associació de Cultura Musical, ha organitzat també el seu curs que
aquest any tindrà un caràcter vertadera-riet excepcional. Després dels seus
dos primers concerts a càrrec del "Quartet de Corda de Barcelona" i deI
genial pianista anglès Harold Bauer, aquesta Associació oferirà als seus ad
herits artistes de la més alta significació musical com Mischa Elmann, Jo
Lotte Schoene, Zino
sep HoffmaYktn, Serge Rachmaninoff, Andreu
Francescatti, Alfred Cortot i Quartet Lenner, noms els quals no necessíten
altres adjectius que els que pel seu propi valor norten ben acreditats.
Es indubtable que amb un programa de ta`r., elevada qualitat, l'Associació
de Cultura Musical assolirà en el curs que ja porta començat la més alta
categoria artística, ja ben cimentada en llurs actuacions dels cursos prop

Segovia,-

passats.

*

*

*

L'Associació de Música Antiga. es proposa també realitzar una carr.panya artística del caràcter més elevat. Si bé ro podem encara adelantar
gran cosa dels seus projectes, podem manifestar. però, que el proper dis
sabte dia 27, inaugurarà les seves tasques amb un recital dedicat als mú
sics italians dels segles XVII i XVIII, el qual ha estat confiat aIs distin
gits professors Joan Salvat, clavicordi; Ferran Pérez Prió, violtncel i a la
ca.tatriu senyoreta Maria Aymat. A mida que es vagin coneixent més de
talls del que aquesta prestigiosa Associació prepara, anirem informant ala
nostres lectors amb la seva deguda oportunitat.
*

*

*

També l'Associació Musical del Districte IXè. que en poc temps ha as
holit una tan alta importància sota la mestrívola direcció del seu director
artístic, Joan Pich i Santasusa.12a, prepara un curs musical d'un abast extra
ordinàriament interessant.
Entre altres podem donat com a segurs els recitals de les eminents con
Carbonell, pianista; Sextet
certites Mlle. Ivone Buire, pianista; Maria
Clàssic de Barcelona; Trio Dini-Bullich-Climent; Quartet Lyceum; Maria
Teresa Vives, pianista; Orquestra Simfònica i Banda de l'Associació sota

1

17
del mestre Joan Pich i Santasusana i un gran co'ncert Simfònic
de
per a presentació de l'Schola Orquestral Catalana amb la cooperació
la cantatriu russa Mme. Galí Markof f i sota la direcció de Camil Oliveras.
La resta del curs anirà a càrrec d'eminents cortertistes i conjunts instru
mentrls, l'actuació dels quals encara s'està gestionant.
Podem adelantar, pero, que cap a la Primavera tindrà lloc en aquesta
Associació un Festival musical
gran ressonància.
la direcció

*

*

*

Pau Casals comença la sèrie dels seus
acostumats Concerts Simfònics al Palau de la Música Catalana. En aques
tes
extraordinàries manifestacions musicals, ultra el seu mestre fundadot,
el gra .,2 Pau Casals, hi prendran part els eminents mestres Fritz Busch,
Georg Darmstadt, Joan Lamote de Grignon i Eduard Toldrà. També hi

Demà,

diumenge, l'Orquestra

solistes de gran fama mundial,
com Sigmund Fenermann,
Miecio Horzowsky, Pierre Four.?ier i Domènec Sànchez Parra, els quals
interpretaran obres de Bach, Vivaldi, Cherubini, Mozart, Beethoven, Men
delssohn, Schumann, Wagner, Brahms, Lalo, Strauss, Max Reger; Dvorak;
Bloch, Bussoni, Falla, Lamote de Grignen, Cuscó i Toldrà.

prendran part

*

*

*

La Banda Municipal reprendrà molt aviat els seus famosos Concerts
al primer d'aquests
Simfònics Populars al Palau de Belles Arts. Sabem
impertants festivals hi pandrà part com a solista la prodigiosa pianista
de nou arys, Alícia de Larrocha, deixeble del mestre Frank Marshall, la
qual interpretarà un Concert en re del diví Mozart. Entre altres projec
tes d'una gran importància, sabem que la Banda Municipal es proposa ce
lebrar amb el màxim espleridor el primer centenari dels seus magnífics
vertaderament
Concerts Simfònics Populars, amb una sèrie d'audicions
excepcionals. L'illustre director de la Banda, mestre Lamote de Grignon,
treballa activament en la co'nfecció i acoplament de programes, dels quals
ens atrevim
avançar la intervenció d'una prestigiosa entitat choral que,
junt amb la Banda interpretarà e'L.tre altres obres de màxima importància,
el gran oratori del mestre Lamote de Grignon, "La Nit de Nadal".

què

*

Es altament interessant remarcar el fet de que aquest any la majoria
dels principals ce.,,2tres d'ensenyament musical, han obert classes especials
per a cursar la nova Viola-tenor, creada a la nostra ciutat pel mestre ins
trumentista, senyor Perramon. Després de l'èxit assolit recentment a Pa
rís, aquest novell instrument ha estat adoptat als principals Conservato
ris de Música nacionals i estrangers, entre ells el "Reial Conservatori de
Brusselles" (classe del professor M. Pitsch); "Conservatori Nacional" de
Madrid (classe del professor R. Casaux); "Escola Municipal de Música",
de Barcelona, si hom ho demana a la de violoncel i també a les demés ins
titucions d'ensenyament musical, com són "Institut Musical Casals"; "Aca
dèmia Marshall"; "Acadèmia Ainaud"; "Institut Ardèvol", i altres de di
i localitats d'arreu d'Espanya.
felicitar al senyor Parramon per l'èxit assolit, en entrar la Viola
tenor, per ell creada, en una fasse altament interessant per a la deerAtiva
consolidació del seu instrument a la vida pedagógico-musical, amb caràcter
oficial i d'universitat.
verses

proví'nçies

Cal
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