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'ACETT,S. NUSICALS
En el meu article anterior em lamentava de l'absència de la música dins
de les tasques pedagògiques.
Assenyalava l'existència de "professors d'educació musical" quin nom té
tant de paradoxa, com d'ineficàcia llur hora diària d'ensenyament. Això en
lo que fà a les escoles municipals on lo de menys és tenir mèrits reconeguts
mentres es tinguin amics polítics. I en quant als col.legis particulars, el cas
es complica per arribar no a la nul.la educació artística, si que a
l'ensenya
ment purament negatiu. Regularment, mestrets ineptes regenten les classes
d'aquestos establiments que donant les lliçons a l'engròs no fan sinó llaurar
el de2crè,1it en les consciències.
La música va per terra!, gairebé és l'imperatiu dominant. Però els cau
sants primers són tal volta els músics, i ho són precisament per la seva in
consciéncia, per la seva miopia llastimosa, que esfumant les imatges llunya
nes els assumeix dins un primer terme desglosat, ingràvid, sense
cap raó que
justifiqui l'isolada. existència.
L'art requereix artistes; i "artista" no és dir quatre xismoseries que
fan riure a uns infeliços hiperbòlics. Artista no és fumar en pipa o portar
viure una malentesa bohemia amb l'olla penjada al sostre no!
cabellera,
L'artista és la complexitat personificada; és el neguit punyent que estimula
l'esperit per la conquesta; és l'assedegament del coneixement de la veritat
aue s'emprarà en el comú benefici. L'artista és modalitat del pròdig, dons
"donar" és la seva mateixa essència. Artista i egoista són termes qu'es re
pel.leixen i sols aquest concepte ja tanca una condemnació.
Jo voldria veure als nostres grans artistes, "a tots", posseïts
es
perit apestólic, servador del gran dogma artístic i humanista. Jo voldria
veure, especialment als regidors d'establiments musicals, amb l'aureola glo
riosa dels "forjadors de consciències", però, això, és sublimitat i no tothom
hi arriba. Tal volta l'imposició obligada del coneixement de "l'obra" de
Sanderson treuria les benes dels ulls de molts mestres obtusos. L'exposicio
del seu sistema pedagògic és el cristall d'augment que tants miops recla
men, i és que un mestre de música, ans de tot deu d'ésser mestre, referintme
amb aquest mot al pedagog veritable, al mestre innat bellament forjat per
l'estudi i l'experiència.
Es precís fugir de les especialitats, doncs aquestes són enganyosos sofis
mes. Res no hi ha que subsisteixi per si sol, que pugui viure nutrintse de si
mateix. i si totes les coses es rel.lacionen i complementen, forços serà abar
car la visió del conjunt.
La música és part de l'art. Per si sola, és un organisme actiu, vital, com

d'aqvst
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parable a l'individu isolat. Però de la mateixa manera que en l'home exis
teix lo objectiu i lo subjectiu, en la música aquests termes també s'hi mani
festen. Lo objectiu no passa de la vida animal; lo subjectiu apropa a la di
vinitat, i fà possible les grans manifestacions espirituals que tots admirem
sota la forma del geni.
Cal entreveure "l'humanitat" dins de la música; mai acontentantse amb
el simple individu que a la fi és un engranatge d'un superior mecanisme.
Lliurem doncs a la música del seu individualisme; obrimli els ulls a les
l'in
seves arts germanes, la literatura, l'estatuària i la pintura. Combatim
cultura a casa nostra oposantli l'il.lustració més acurada, i establim d'una
lloc
vegada l'infiuència de les lletres sobre els sons donant a n'aquells un
notable en els nostres centres.
Hem de pensar en l'esperit més del que ho fem amb la tècnica. Cal rel
legar aquesta a sa justa finalitat de vehicle, i enaltir coratjosament aquell
per mitjà d'una "atmósfera artística" que el reverdeixi.
Es precís desenvolupar el sentiment estètic de l'individu valguentnos de
formes passives i actives. Si la biblioteca ens dona a conèixer l'home i l'obra
passivament, la gramóla ben dirigida ens submergirà activament en el regne
de les sensacions més vàries. Els estats morals o psíquics del compositor ad
ouirint palesa realitat parlaràn ben eloqüentment il.lustrantnos la seva
vida.
Cal doncs la creació de discoteques que amb llurs sales d'audicions orto
Cal prodigar les conferències,
fóniques complementin l'eficàcia dels llibres.
i oposades ma
que com veritable aliment cultural glosin les més múltiples
nifestacions humanes.
Art, com a resum ideal de les ciències i de les tècniques deu d'ésser el
lema de la societat.
Encarregats de vetllar per ça realització absoluta, els artistes qual sacer
dots acurats del manteniment del sagrat foc acompliran fidelment llur tasca.
Les arts totes, fonguentse tendrement instituiran el bloc ferreny i inde
recularan esporogui
presible davant qui, les mesquineses odioses i fatídiques,
des, vacilants, vençudes...
LEOPOLD CARDONA

AMILCARE PONCHIELLI
el centenari del qual s'està celebrant
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MUSICA ALEMANYA EN CRISI

Furtwaengler

a

Clemens Krauss

Tantmateix l'afer Hindemith ha estat com la gota d'aigua que fa vessar
cosa ve de llunyi tantmateix no es desenten de les resultes
de l'escandalós assassinat del Canceller Dollfus del
que tant s'acusat als go
vernants alemanys. No és pas d'avui que hom ha pogut constatar la simpatia
de Clemens Krauss pels que autoritzàren la mort del Canceller austriac. El
fet que la cantatriu de l'Opera de Viena Mme. Ursuleac es negués en abso
lut a cantar el "Requiem", de Verdi, als funerals de Dollfus sota la direcció
de Toscanini, no seria cap cosa extraordinària si la mateixa cantatriu no
hagués estat el mitjà de comunicació de Goebbels i Clemens Krauss en aquest
afer apassionat. L'artista a la qual la policia austríaca tenia fitxada en pas
sar a Berlin
començà la seva tasca d'intrigant mentrestant que Clemens
Krauss no gaudia ja pas de la confiança del Govern austríac. Sobrava la
figura de Fustwaengler a l'Opera de l'Estat i calia provocar-ne la sortida
d'una manera fulminant. No es pàs un secret que Furtwaengler militava al
partit nacional-socialista sense el convenciment de l'home disciplinat. Eren
altres les causes que l'obligaven a lligar-se al partit hitlerià. De la
presencia
de Furtwaengler al cap de la Filharmònica i de l'Opera de l'Estat, depenia
la salvació de moltes valors de la música alemanya, sota
l'amenaça constant
de la furia hitleriana. Calia lligar-se al règim per a evitar
majors sacrificis
dels qu'en poc temps s'havien ja operat en el camp musical. D'ací l'accep
tació de Furtwaengler del càrrec de Conseller d'Estat, únic músic que ha
arribat a càrrec oficial tan el.levat. No comptava Furtwaengler amb la riva
litat de Clemens Krauss. Mentres éll, Conseller d'Estat del
règim hitlerià
repugnava els procediments del règim actual a Alemanya, Krauss n'era en
i
admirador
d'allò
no
vejós
que
podia acceptar Wilhelm Furtwaengler. Calia
la dama intrigadora, a l'estil de les
antigues Corts de França i en arrivar a
Berlin Mme. Ursuleac, era condecorada en resposta a la situació poc agra
dosa a que l'havia sotmés la policia austríaca. Goebbels i Gdering sabien que
la destitució d'Hindemith provocaria la dimissió de
Furtwaengler. La pressa
de Clemens Krauss de passar a Berlin era traduida per les tenebroses acti
vitats de Mme. Ursuleac. Amb el que no es contava és amb la solidaritat de
Kleiber i de Richard Strauss. Aquest ha estat el
cop de gràcia que ha pro
duit aquest gran terravastall a Berlin i a Viena. En aquesta ensulciada for
midable, han caigut mestres directors compositors, cantants, professors d'or
questra, i crítics musicals. La Gran Opera de l'Estat a ambdós països ha
sofert les conseqüències incalculables d'una política
que no ha respectat ni
aquelles glòries que major prestigi han donat a la moderna Alemanya. La
Història posarà en clar allò que resta encara en la intimitat dels protago
nistes, que forma part, però, de llurs biografies artístiques que ja
pertanyen
de dret a la Història de la Música Universal.
el

got curull. La
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Gran Teatre del Liceu
Tal volta si haguéssim posat unes
grans esperances en la interpretació
que hauria de donar-se a "El Matri
moni Secret", de Cimarosa, aquestes
ens haurien fallit. No els hi haviem
posat, per tal que no desconeixiem
les grans dificultats que comporta
aquesta obra clàssica italiana, espe
cialment per a fcrmar per a ella un
bon conjunt, ja que no n'hi ha prou
de que hi vagi una figura que assolei
xi un èxit individual. No fariem res
per aquest costat. No hi ha a "El
Matrimoni Secret" ni el divo ni el
protagonista. Ho son tots i tots han
de responcirer i atendrer degudament
una multitut de detalls que no es po
den asolir en un conjunt improvitzat.
Tenim de confessar, i ho fem amb
una grossa satisfacció
que] nostre
recel era ben infundat i que l'obra
més ben deixada no la podiem pas
esperar. Les senyores Da Monte
Morini interpretaren les "rols" de
Carolina i Lisetta, respectivament,
d'una manera magistral, a la qual
excepcional tasca cooperà també per
fectíssimament la senyora Capuana.
El senyor Solari que ja havia fet un
ELENA MORINI
Comte d'Almavira ben remarcable,
sostingué el seu ben guanyat prestigi
d'excel.lent cantant i els senyors Gu
biani i De Lelio arrodoniren el conjunt, que fou, indubtablement, un dels
millors que s'han registrat aquesta temporada. Com actors acompliren tots
els esmentats artistes tan bé com ho fèren com a cantants.
Ja l'any 1916, tinguèrem l'evinentesa d'aplaudir en aque3ta deliciosa obra
cimarosiana al mestre Alfred Padavani. Avui aquest intel.ligent director ha
superat quan en el seu elogi pugui manifestar-se.
Passem a "Las Golondrinas", que a no ésser per les truculències del darrer
acte, fetes de cara a la galeria pel mestre Usandizaga, la podriem qualificar
d'obra mestre. L'autor de "Mendi Mendinyian" ha escrit pàgines verament
admirables damunt el llibre de Martínez Sierra. Prou conegudes "Las Go
londrinas" no cal insistir en les seves valors excepcionals, menys encara en
les seves falles. La interpretació que li ha capigut al Liceu aquesta vegada
les fites de
ha estat bona, una bona qualitat en general, sense que depassi
l'entusiasme. No menys es podria esperar de Fidela Campiça ni de Raseta
Salagaray, que tan s'han fet aplaudir aquesta temporada. Tampoc podiem
demanar-li més a Carlo Galeffi ni al senyor Alsina. Molt bé les nenes de la
fels-hi bisar
senyora Pauleta Pamies qu'en la "Pantomima" ens obligaren a
el qu'es feia el pobre Usandizaga!
per tornar a admirar-les. Ja va assaber
Val a dir que la música sola i pelada és ja de si un excel.lent plat. El mestre
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Padovani,

com sempre, al davant de la
"troupe" amb aquell entussiasme que
la fi ens l'encomana a nosaltres.
Tart o d'hora haviem d'arribar a l'"Aida".
Verdi, fins en les seves obres
més mediocres, sempre te quelcom que atrau. Es
pot-ser el compositor ita
lià que gastava i malgastava més quantitat de sinceritat.
L'"Aida", ni per
molt sentida, no és obra que es passi ni es fassi
pesada, ans al contrari, és
una de les obres
que més ens plau del gènere italià. Aquesta vegada
repre
niem la nostra admiració ja manifes
tada l'any passat per la senyora Cla
ra Jacobo, una "Aida" verament ad
mirable que no és pas extrany que
fassi rodar el cap al guerrer Rada
més, qu'el tenor Marletta, nou de trin
ca personificà amb una extraordinà
ria autoritat. La seva veu és extensa
i càlida, de timbre
agradable i ataca
els aguts amb facilitat i noblesa. Es
manifestà excel.lent cantant i bon ac
tor, fent-se aplaudir en "Celeste Ai
da" i especialment en el duo del ter
cer acte, en el
qual la senyora Jacobo,
que ja s'havia fet aplaudir en "O Pa
tria mia", aconseguí de nou provo
car el nostre fervent entussiasme. La
senyora Capuana feu una Amneris
magestàtica i el baríton senyor Ing
hillieri fou un excellent Amonasro
qu'es feu aplaudir molt merescuda
ment en la gran escena del tercer ac
te. Cal no oblidar que la
gentilíssima
dançarina Carmen Salazar feu po
sar en joc tots els
aparells òptics amb
una rara unanimitat, assolint
l'aplau
diment unànim en les danses del se
acte.
El
mestre
gon
Padovani portà
esplèndidament tota l'obra i d'una
manera
especial la gran marxa
ALBA DA-MONTE
triomfal i els concertants que neces
siten una batuta ferma i respectable.
a

4
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MÚSICA. "DA CAMERA"
Associaci6 de Música

Antiga

Sota el títol de "La transició del
Claveci al Piano" l'"Associació de Mu
sica Antiga" oferí una magnífica au
dició a la Sala de la Cambra Oficial
de Comerç i Navegació, de la Llotja
de Mar. Aquest concert fou molt en
certadament ccnfiat al nostre excel
lent pianista, Pere Vallribera, el qual
una vegada més es féu creditor de
l'admiració de l'auditori, per la seva
fina i pulquèrrima tasca. Al seu tem
perament depurat, encaixaren mag
níficament les delicades pàgines de
Kirnberger (1721-1783); Antoni Soler
(1729-1783); Felip Rodríguez (1753
1814); Cantallos (verç 1760); Mateu
Ferrer
(1788-1864); Ph. Em. Bach
(1.714-1788) i J. L. Dussek (17611812). Aquestes obres que omplien la
primera part foren un resum alinteres
Segle
santissim de la música que
XVII i en elles Pere Vallribera ens
féu fruir de la seva espiritual sensi

PERE

VALLRIBERA
PIANISTA

bilitat i bon gust interpretatiu no man
cat de bona tecnica i perfc3te cla
retat.
En la segona part oirem dues
nates", una de Clementi (1752-1832);
més
un altre de Haydn (1732-1809), a
Do i. en Re
oe dues "Fantasies" en
di
menor i les variacions "Ah! Vous
rai-je, Maman" de Mczart (1756-1791),
que fou un gros encert pels organitza

la qual obra tanca el bell programa
dcrs, corn també pel seu eminent executant.
Pere Vallribera fou justa i extensament aplaudit

en

finir el

Sala Mozart
Associació d'Estudiants de l'Escola

Aquesth

Municipal

el passat diumenge
jove Associació celebrà

un

de Música
Concert a la Sala
a l'au

Mczart que es vegé extraerdinaPtament concorregut. Prengueren part
Pere Baldom:i i Enric Ribó, violi
dició els senvors Jaume Llobet, pianista;
violoncel, els quals es féren
viola
i
Sebastià
Soler,
nistes; Gracià Tarragó,
el ten triat
les obres que integraren
en
totes
aplaudir perfiongadament
dels components
i
la
els
el
concert,
intèrprets
majoria
programa. En acabar
al.lunines del mestre
de l'Associació 'es traslladaren al Cafè del Tívoli, on els
durant el qual regnà un
Enric Morera Ii oferiren un Vermouth d'homenatge,
itutada una
iSou
bell ambient de companyonia i admiració al mestre, al qual
dels
seus nombrosos deixeLles.
ovació
per
part
gran

Á

9

SOCIETAT CATALANA
DE CONCERTS
La darrera audició de la Societat Catalana de
Concerts, fou integrada
per un interessantIssim recital de piano, el qual fou confiat al pianista Ferran
En aquest concert el mestre Ardèvol ens féu oír una bella "Sonata"
en do menor de Juli Garreta,
que omplia la primera part del programa. A la
segona part, dedicada exclusivament a la música catalana, oírem "Preludi",
de Josep Ardévol; "Cant de Muntanya", de Pahissa; "Nocturn" de Ferran
Ardèvol; "El rei i l'ocell" de A. Marquès i "Joia d'infants" de Manén, trans
crita per F. Ardèvol. Fóren aqueátes obres, una bella mostra de lo molt que
val la nostra poc prodigada música
pianística la qual és tan noble i ben
aprcfitacia com qualsevol altre i que resta, no sabem a quin sant comple
tament ohlidada.
En la darrera part, el senyor Ardevol interpretà "Caprici", de Tansmann;
"Scherzo", de Borodine; "Somni", de R. Strauss; "Rapsodia", de Dohnanyi
i "Caminant en la nit" de Dvorak. L'excel.lent pianista assolí en totes elles,
com en les anterior, una interpretació acurada, essent insistentment
aplaudit
en cada obra i d'una manera
especial en acabar el programa.

LES AUDICIONS CHORALS

ORFE0
PALAU

DE LA

CATALA
MUSICA CATALANA

Com cada any, l'Orfeó Català, ha celebrat enguany el concert nadalenc
del dia de Sant Esteve. Aquesta ja tradicional audició fou envoida per un
gros públic que no es deixa perdre l'avinentesa, tan poc freqüent, d'olr el
nostre famós Orfeó Català que dirigeix tan mestrívolament l'ínsigne mestre
Lluís Millet. El llarg programa era compost d'obres de Millet, Tomas, Pérez
Moya, Pujol, Vives, Romeu, Noyon, Lluís M. Millet, Nicolau, Crespo, Cesar
Frank, Reger, Ssnchn Marrp co i Haendel.
Cal remarcar l'èxit amb que fóren coronades les obres "Fum, fum, fum"
"Au campaner, prou mandrejar", de Pujol; "Cançó de les Palles", de Vives;
"El Noi de la Mare", de Nicolau; "La Verge breçant", de César Franck;
"Cançó de Maria breçolant", de Max Reger i la grandiosa "Al.leluya" d'"El
Mesies", de Haendel. Com a estrenes foren donades amb remarcable èxit
"Quin fred!", de Pérez-Moya i"Espines", de Montserrat Crespo. Totes aques
tes obres, amb "El Cant de la Senyera", de Millet, que fou oït d'empeus per
tot l'auditori proporcionàren a l'Orfeó Català un enorme èxit traduit en cla
moroses ovacions al seu il.lustre mestre Lluís Millet
que junt amb els pro
fessors senyors Salvat, Lluís M. Millet i Pérez-Moya i els seus orfeonistes
tingué de restar llarga estona al proceni al qual fou cridat amb gran insis
tència.
C. 0.
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Programes
PALAU

DE

Dimarts,
a

LA

MUSICA

dia ler de
les 5 de la
ORFE0

Direc('ió:
COBLA

dels Concerts de la Setmana
CATALANA
de

gener
tarda

Preguem a totes les entitats i
particulars organitzadors dr Con

1935

certs

es serveixin trametrer Ilurs
programes amb vult dies d'anti
cipació a aquesta Redacció. si so
len que siguin publicats a la Sec
ció corresponent 1 al Caleridari.
Aquestes insercions son gratuïtes
per a tothom

CATALA
Lluis

Millel

BARCELONINA
PROGAMA

Orfeó

Català

Representacions d'Opera

Mili et
El cant de la Senyera
Au, campaner, prou mandrejar
Pujol
Montserrat
Crespu
Espines
noies
au
sal,
Sta.
Salvadó.
t..
hur
de
Som

Quin fred!
Cançó de l'amor
Baldda.

Setmana

Pérez-Moya

GRAN

Marimon
Marimon

primera

Sardana

TEATRE DEL

Joan
Roberton
Holst
Holst

LICEU

i Direcció Artística:

Empresa

Tenor sol: Sr. Torra
Nit sens
repòs
Jo estimo l'amor
El cant del ferrer
C1IDÇO dels pastors
Poemet nadalenc

de la

Mestres

Calvet

Diumenge, 30 desembre 1934, a les cine
de la tarda. Unica representació

Pérez-Moya

CARMEN
de

Georges Bizet

Ix
per
COBLA

BARCELONA

Bon any
(estrena)
Pérez-Moyr
Els tres tambors lestrena)
Comella
Otrena
Joaquim Serre
A En Pau Casals
Garrete
Joan, Manel i Maria (estrena)
Toldrà
La bailrola dels pastfor. (estret,a)
Pujol
ORFE0 CATALA

Campirla,

Power,
i

Direcció:
1

Dimarts,

Antoni

Granforte

Capdevila

1935, a les cinc de la

gener

tarda
AIDA

i COBLA BARCELONA

Quatre cançons populars catalanes Pujol
La Porqueirola
a)
b)
Els tres segadors
c)
Aquestes muntanyes
d) La ploma 'de perdiu
Marinada. Sardana
Pérez-Moya

Altube,

Alsina

de
per

Verd!

Jaeobo, Capuana, 3Iaretta, Inghillieri
i
Direcció:

Alsina
Alfred Padovani

Dijous. 3 gener 1935, a les nou de la nit
TOSCA

UNIVERSITAT AUTONOMA
DE
ASSOCIACIO

BARCELONA
DE

MUSICA

Conferencia

per

Dissabte, 5

sobre

musicals per les

senyoretes

Carme Gombau

EL

Carratalà

Puceini
Luccioni

gener 1935, a

de

Diumenge, 6

Ingh4heri

les nou de la nit
SECRET

Cimarosa

Direcció: Alirec1

pianista

i

Padovani

MATRIMONI
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Conxa Me. Crory
cantatrius
Marle
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per Josep Sublrè.
Il.lustracions
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Padovani

gener 1935,
la tarda

a

les
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Al moment d'entrar en màquina el pre
sent número encara no ha estat confec
cionat el
definitiu
programa
d'aquest
concert.

de
par

Jacobo,
Direcció:

Puceini

.Luccioni
Alfred Padovani

cinc

de

1.
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Calendari

Musical

de

la

Setmana

Del 30 de Desembre 1934 al 6 de 6ener de 1935
Gran Teatre del Liceu
Unica

Diamenge

Universitat Autónomade Barcelona

representació

Dijous

CAnmEN

30

de Rizet

Desembre

Campiiia-Power Al!,, be

i

Granlorte

Gener

Gran Teatre del Liceu
A
1
A.

Dissable

Direcció: ANTONI CAJ'DEVJLA
a les 3 de la tarda

Dimat Is

Gran Teatre del Liceu

de Verdi

,

1

Inghtlleri Alsina

Direcció: ALFRED

PADOVANI

EL MATRIMONI SECRET
de Cimarosa
Da Monte-Moritti-Capuana

5

Jacobo-Capuana-Marletta

Genir

SALA DEL RECTORAT
Associació de Música Antiga
•'La 7'onadilla i la Dan,za"
per JOSEP SURIRA
Carnie Gontbau-Consa M.
Crorg, Cantatrius
Maria Carratalá, Piano
a les 10 del ves re

Gener

Solari-Cubiani-De Lelio
PADOVANI

Direcció: ALFRED

a les 3 de la tarda

a les 9 de la ttit

Palau de la Música Catalana
Ilimarts

II

ORFEÓ cATALÁ

1

Diumenge

Cobla Barcelona

TOSCA

6

Estreno de Sardanes
LLUIS MII.LET

Gener

Gran Teatre del Liceu

de

Gener

Pitccini

Jacobo-Lucciani-Inghilleri
Direcció: ALFRED PADOVANI

a les 3 de la tarda

a les 5 de la tarda

Gran Teatre del Liceu

'T 0 S

3

A

de Puccini

•

.1acobo-Lucciani-Inghilleri
Direcció: ALFRED

PADOVANI
a les 9 de la nit

Localitats als
Per

a

les

respectins

Associacións

locals per als Concerts

inscripcións

de soci als

públics.
estatges de

les mateixes.

•

Aquest

número

ha estat
visat per la

censura

•

LA

MUSICA

RELIGIOSA
A l'Església de l'Estel de París, la Societat J. S. Bach, ha donat un magní
fic Concert, el darrer de la temporada, sota la direcció de l'eminent mestre
Gustave Bret. En aquesta audició, en la qual han pres part els cèlebres
artistes Mmes. Granger-Daniels, G. Cernay, P. Fiszel i MM. Cathetat
Kling, ultra l'crganista M. Cellier, ha estat executat el grandiós "Magnificat"
de l'immorta.1 compositor de Leipzig, i la famosa "Oda fúnebre" del mateix
autor.
Ultra els solistes ja esmentats, hi han pres part una nodrida massa cho
ral i gran orquestra, assolint ambdues obres un conjunt excel.lent que acre
dita l'autoritat indiscutible del mestre Bret.
a l'Església de Notre Dame, han cantat aquests darrers dies, el
famós Chor de Cosacs que ha vingut a visitar-nos, donant un important
Concert
profit dels Estudiants parisencs. El famós chor de Cosacs ha
obtingut un complet éxit, veient-se aquesta audició extraordinaria comple
tament plena, no deixant recó per a omplir a la grandiosa Església.
A Barcelona, les audicions religioses
acostumen a ésser mancades del
gros relleu que assoleixen les audicions parisenques i bona part del reste
de l'estranger. A Montserrat i a diverses esglésies de la capital s'ha cel
aei
lebrat la numma_la
peró pel que toca a la pai c musical,
els organitzadcrs de la festa han seguit aquelles antiquades costums que ja
es vénen sen-uint tradicionalment.

ALEXANDRE
BORODINE
del

qual s'acompleix

el centenari

actualment

NECROLOGIA
FRANCIS

La

mort de

Francis Planté,

PLANTÉ

constitueix un

dolorós

esdeveniment per

a

música universal. Degà dels concertistes, doncs que sols u rnancaven
quatre anys per acomplir amb vida el seu propi centenari, Francis Plante
deixa un dels records més grans de la pianística contemporània.
Francis Planté, nasqué a Orthez (Baix Pirineu), l'any 1839. Era germà
de Gastón Planté, fomós inventor dels acumuladore elèctrics. Emprengué
llurs estudis musicals quan era gairebé un infant, tenint cura de la seva
educació artística, Mme. Saint-Aubert. Ben aviat, Planté meravellà els pú
blics com un cas d'excepcional precocitat, essént admés als deu anys, al
Ccnservatori de París, a la classe de Marmontel, on al cap d,un any, ob
tingué el primer Premi de Piano, concedint-li el jurat per absoluta unani
la

niita.t.

Ccmpletà llurs estudis ingressant al grop de música "Da Camera", dels
professors Alard i Franchomme, a les quals sessions prenia part i feu també
qualiues cursos d'harmonia amb el cèlebre Bazin. Prop de deu anys restà
Francis Planté retirat a la seva terra nadiva dels Pirineus, on es dedica a
perfeccionar el mecanisme del piano i les obres dels grans classics,
que es decidí a emprendrer una sèrie de llargs viatges, durant els quals,
com a gran
conegué a Thalberg, a Liszt i a Rubinstein, retornant a París
concertiste, l'any 1872, preduint un entusiasme enorme.
estudiar i
fins
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Desde aquesta data, Francis Planté corregué triomfalment
França, An
glaterra, Alemanya, Rússia i Espanya, fins que a partir de l'any 1900, reservà
un xic llurs activitats, essent ja ben excepcionals els concerts
que en públic
cel.lebrava. Amb tot, encara l'any 1903, Barcelona, tingué la
joia d'hostat
jar-lo, deixant-se oir el mes de Maig en dos concerts al Teatre Principal, on
meravellà al nostre públic per sa delicadesa i profunditat, per la sensibilitat
i delicada elegància de les seves
interpretacions magistrals, en les quals
predominava la seva extraordinària tècnica i gran musicalitat.
Fou també un ccmpositor remarcable, especialment d'obres
per a piano,
al qual es deuen també
qualques transcripcions que per aquest instrument
de
la
literatura orquestral.
traspassà
Francis Planté feia ja alguns anys, residia retirat al Castell de Saint
Avit de Mont-de-Marsan, on tot músic que passava per
aquell paratge es
deturava a visitar-lo. Era a més d'un cèlebre concertista, un famos caçador.
En s'enorp-r,ullia d'ésser el qui tenia major nombre de permissos de
caça.
Al dit castell ha mort,
quan havia acomplert els 96 anys, el dia 19 del mes

actual.

Sia a la Glòria Eterna.

FRANCO

PAOLOANTONIO

La desaparició, en circumstancies ben tràgiques per cert, del mestre Fran
Paoloantonio, ha causat a la nostra ciutat una profonda emoció. En diver
ses temporades, el mestre Paoloantonio havia
ocupat el primer setial del
Gran Tetare del Liceu, essent, si mal no recordem, "Fedora" de Giordano,
una de les obres que darrerament havia dirigit ací. En altre ocasió
dirigi
també l'orquestra del Teatre Olympia, on Hipòlit Làzaro estrenà l'opera ue
Mascagni "Il Piccolo Marat".
Nasqué a Buenos Aires, l'any 1884, essent fill de pares italians.. Començà
els seus estudis musicals a la capital argentina, els quals completà al Con
servatori de Nàpols, on tingué per professors als mestres Martucci, Jerrao
co

i Orefice.
Als vint-i-un anys, inicià la seva carrera com director d'orquestra, actuant
ja seguidament als grans teatres d'Europa i Amèrica. Darrerament el mes
tre Paoloantonio passà al Teatre Joao Caetano de Rio Janeiro, on es vegé
precisat a acomiadar al professor de flauta, Marquès Porto, per incompliment
en llur treball, com també per manca del
degut respecte a una seva companya
en l'art. Durant l'assaig general de l'opera "Fedora", d'Umberto
Giordano,
l'esmentat professor es presentà al teatre, adreçant varis trets al mestre,
que morí instantàniament, resultant ferits els professors senyors Avila Men
doza i Ary Ferreira, dels quals el primer morí al
cap de poc de l'atemptat.
El mestre Paoloantonio que habitualment residia a Milà, deixa la seva
muller i quatre fills. D. E. P.

ANTONIA

SOLER

AGRAZ

També el dijous dia 22, deixà d'existir a la nostra ciutat, la virtuosa se
nyora donya Antònia Soler Agraz, vídua de Toldrà, mare del nostre eminent
violinista i compositor, Eduard Toldrà, i tia de la nostra benvolguda amiga
i eminent pianista, Enriqueta Garrota.
Les nombroses amistats amb les quals compten les
distingides families
Toldrà i Garreta, donàren lloc a que l'acte de l'enterrament verificat l'en
demà, constituís una imponent manifestació de condolença, a la qual s'as
sociaren les més destacades personalitats de les arts i de les lletres, també
dels altres diversos estaments socials.
No cal dir que LA MUSICA s'associa a les nombrosses proves de condol
que ha rebut l'atribulada família i al mestre Toldrà i a la senyoreta Garrota
d'una manera especial; en testimoni de la nostra admiració i sincera amistat.
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CORRESPONDENCIA
Madrid.
L'Orquestra Simfònica sota la direcció del mestre Fernandez
Artós, ha ofert aquests darrers dies les primicies d'un "Crapici", de Igor
Strawinsky. El famós autor de "Petrouchka" ha evolucionat notablement
cap al clacissisme. Bach i Beethoven, el primer especialment, el sedueixen
si bé la seva orquestració colorista i els seus enormes recursos tècnics no son
desaprofitats en cap moment. Leopold Querol interpretà ponderadament la
part pianística d'aquèst "Caprici", pal.lesant d'una manera eficient les por
tentoses qualitats que posseix i la comprensió de l'obra interpretada qu'el
públic rebé amb grans aplaudiments. Del mateix Strawinsky, fou executat
"L'Ocell de foc" i també el "Choral Variat", de J. S. Bach que obtingueren
el

gros èxit de sempre.
L'Orquestra Filharmònica que dirigeix el mestre Pérez Casas, ens ha
ofert unanova audició de la "Vuitena Simfonia", de Beethoven, la qual ha
cbtingut una bona interpretació a no ésser l'alteració de temps qu'el mestre
ha imprimit en alguns fragments i que no ens convenceren. L'Orquestra in
terpretà també "El Burgés-Gèntilhome", de Richard Strauss, del qual la excel
lent cantatriu Carlota Dahmen ens oferí el monòleg d'"Elektra", nova per a
nosaltres i que fou com les tres cançons de Schubert interpretades una ver
tadera meravella. Rafael Benedito donà a l'Institut Francés una important
Conferencia sobre les "Cançons folklòriques espanyoles" amb il.lustracions
musicals executades per allumnes de l'Institut dirigits pel dissertant i acom
panyades al piano per la senyoreta Filomena Alvarez. La Conferència que
es dividí en dues parts fou escoltada amb molt d'interès
per la concurrència
essent precís repetir cinc de les dotze cançons que durant l'audició fóren in

terpretades.

'srrJQE11:2
París. — S'han registrat durant aquest darrers dies, els Concerts de l'Or
questra Filharmònica, els quals han estat dirigits per la mestressa Nadia
Boulanger i pel mestre Roger Desormiere. En aquests Concerts, que han
tingut lloc al Teatre dels Camps Elysis, hi han prés part els artistes Mmes.
Neirynck, Kedroff, Lina Falk i MM. Ives Timaire i A. Narçon, dels Chors
Russos Vlassiff, amés de nombrosos chors y grans orgues. Entre les obres
executades remarcarem "La Sacré du Printemps", de Strawinky, que ha
dirigit M. Desormieres. Nadia Boulanger ha dirigit diverses obres de Bach,
Schütz i Monteverdi. També aquesta mateixa Orquestra ha ofert un festival
denominat "La Música, la Dança i Espanya" en la qual sessió la dançatriu
Teresina ha dansat diverses obres, entre elles la "Rapsodia espanyola" de
Liszt, en la que ha fet un remarcable treball de virtuós el pianista Jean
Hubeau.
Els Concerts Poulet han ofert al Teatre Sarah Bernhardt, sota la direc
ció del mestre G. Cloez, "La Gruta de Fingal", Obertura, de Mendelssohn;
"Prosses líriques" i "Le Balcon", de Claude Debussy; "Dryade", de L. Aubert
España", de Chabrier. Amn el concurs del pianista Alexandre Barowsky,
ha estat interpretat el "Concert en la"
per a piano i orquestra, de Mozart
la "Fantasia hongaresa", de Liszt. La cantatriu Mlle. Cleora Wood ha obtin
gut un remarcable éxit en la interpretació de "Le Balcon" i "Prosses líriques",
orquestrades ner Louis Aubert.
Els Concerts Lamoureux han ofert com a novetat una obra d'un joVentssim
compositor que ha assoli un veritable éxit. Jean Françaix ha pal.lesat v4rita
bles coneixements de la tècnica orquestral, peró s'ha lliurat especialment a

—
•
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l'obra amb claretat fresca i expontània, deixant entreveurer que posseeix una
fina sensibilitat i per damunt de tot, sinó una gran profunditat, una franquesa
i naturliatat que no és pas molt habitual a hores d'ara. Es tracta d'un "Con
cert" per a piano i orquestra, en la qual Jean Françaix ha posat en joc,
ultra un veritable temperament musical, uns mitjans propis d'expressió
una gran habilitat constructiva per a utilitzar-los. Jean Françaix, ha estat
alhora un magnífic executant. El públic ha comprés l'obra i l'ha escoltada
amb la satisfacció més gran.
Als mateixos Concerts Lamoureux hem sentit també "Cinc Poemes" de
Francis Poulenc, damunt text de Ronsard, els quals ha cantat Mlle. Suzanne
Peignot, la qual ha estat una intel.ligent intèrpret que ha ajudat seriosament
a que l'otra de Poulenc fos rebuda amb força simpatia encara que no amb
convencimPnt.
Els Concerts Pasdeloup han repetit "El Princep Igor" que ja havien ofert
per tal de cel.lebrar el centenari de Borodine. Hi han prés part els artistes
de l'Opera Russa, sota la direcció del mestre Slaviansky D'Agreneff.
La Societat Filharmònica de París, ha représ les seves tasques a la Sala
Gaveau, on ha presentat a la cantatriu Mme. Mona Pechenart i al violinista
Henri

Merckel.

La música escènica ha ofert una excepcional "Aida" a la Gran Opera,
cantada pel gran tenor Georges Thill. El programa s'ha anat variant amb
la repetició de les óperes "Rayon de Lune", "L'Etranger" i Faust", la re
presentació 2.000, de la qual es celebrarà el dia darrer d'any.
L'Òpera Còmica ha ofert "Don Quichotte", de Massenet, interpretada pel
gran Feo,lor Chaliapine, de la qual se n'han donat dues úniques represen
tacions. A més s'han posat alguns ballets per la Companyia dels Ballets
Russos de París. Els dies 22 i 25 ha cantat també la cèlebre artista Vina
Bovy, que tan gran triomf assolí darrerament amb el tenor Tito Schipa.
L'opereta ha tingut també els seus esdeveniments sensacionals. "Le Petit
Faust", òpera bufa d'Hervé, ha estat posada al Teatre de la Porte de Saint
Martin, molt acuradament. L'han interpretat amb força encert, Mlles. Fanely
Revoil, Simone Lencret, Dozia, Darvenne, Castille, Orly, Regat, Moranne,
Bruenau, Tiersot i MM. Dranem, Boucot, Edmond Castel, Kerrien, Hirle
mann i Bouchet. Els ballets han anat a càrrec de Miss Sancie Duncan, Made
moiselle Génovici i M. Veltchek, essent els chors i l'orquestra dirigits pel
mestre Chautrier.
Al Teatre Marigny, s'ha posat "La Creole" d'Offenbach, la qual no ha
via c :tat representada desde els temps del Segon Imperi. Aquesta obra que
en els seus bons temps havia estat cantada per la famosa Anna Judic, la
qual havia de recórrer a la pintura per ennegrir-se, ha trobat en la cèlebre
Josefina Baker una negra veritable que també ha estat una intèrpret força
interessant. L'han ajudat els artistes, Urban, Dréan, René Charles i Adrien
Lamy, executant els ballets, Robert Quinault, i el vestuari, magníficament,
Brunel.lesqui. L'éxit ha estat ben remarcable.
Moscou. — Aquesta temporada activíssima que ha començat i que sem
bla seguir avançant amb enorme puixança, ha ofert al públic soviètic. Un
dels concerts fou dirigit per Florent Schmitt, el qual ha executat "La tragè
dia de Salomé"; "Antoni i Cleopatra" i "Música damunt les aigües". Aquestes
obres han assolit una magnífica interpretació i han tingut un remarcable
éxit. Entre els solistes que ens han visitat, cal remarcar els grans violon
cel.listes Maurice Maréchal, que en la "Sonata" de Debussy, altre "Sonata"
i una petita peça de concert, de P. O. Ferrand, donades en primera audició
s'ha fet aplaudir abundosament, com també la famosa Raya Garbusova,
que ens ha ofert diversos concerts. El famós Chor de Westminster ha donat
cinc importants concerts que han constituït altres tants esdeveniments,
L'Orquestra Simfónica, de la Radio de Moscou ha donat també algunes im
portants audicions, estrenant "Història de Carmen" del compositor Schens
txine i un "Preludi i fuga", de Goedicke, ambdós del país i que han estat
rebuts amb un falaguer éxit. També s'ha deixat dir l'eminent Yastxa Hores
tein. Actualment hi ha encara anunciats nombrosos concerts que prometen
revestir caràcters verament solemnes.
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NOTICIARI
Blanca Selva, ha realitzat darrerament una detinguda visita a la secció
d'Estu:lis Musicals que porta el seu nom, patrocinada per l'Associació Obrera
de Concerts i que sota el seu guiatge dirigeix tan encertadament el jove
mestre Joan Pich Santasusana.
L'eminent pianista fou rebuda pels jolius infants de la Secció d'Estudis
Musicals, amb grans aplaudiments, essent-li oferts sengles ramells de tiors.
La seva estada amb els al.lumnes del mestre Pich, es perllongà bona estona,
alliçonant-los i encorajant-los a perseverar en llurs estudis i felicitant al
mestre Pich pel seu encert en l'ensenyament dels seus mètodes musicals.
L'artista tingué paraules d'afecte i sincer elogi per l'Associació Obrera de
Concerts, per la seva important tasca pedagògica.
*

*

proper dia 7 de gener, tindrà lloc la presentació en un únic recital a
Barcelona, del famós pianista Arthur Rubinstein, el qual fa ja força temps no
ha actuat a Barcelona. Aquest Concert, que segons les nostres referències
ha estat organitzat pels Concerts Daniel, de Madrid, tindrà lloc al Palau
de la Música Catalana i és esperat amb una gran espectació.
E

*

*

Definitivament ha estat fixada per al dia 13 de gener, a la tarda, la data
del Recital Pau Casals, en commemoració del primer centenar d'audicions
de l'Associació Obrera de Concerts. Per el dia 20 la propia Associació fara
una nova presentació del seu Institut Orquestral, sota la direcció del mestre
Joan Pich i Santasusana. Ambdues audicions tindràn lloc al Palau de la
Música Catalana.
L'Associació de Música Antiga, prepara per al pròxim dia 3 de gener
Conferència-Concert en la que ultra el conegut musicògraf Josep Subirà,
hi prendran part, les cantatrius Carme Gombau i Conxa Mc.Crory, les quals
seran acornuanyades al piano per la senyoreta Maria Carratalà.
El senyor Subira parlarà sobre el tema «La Tonadilla esnafiola».
una

MOSCOU.
Aquest any s'acom.pleix, entre molts d'altres, el centenari d'A
lexandre Borcdine, autor de nombroses obres simfòniques i de la famosa opera
«El Príncep Iger». Boradine, que nasqué el 12 de novembre del 1834, a Lenin
grad, fou també un notabilissim doctor en medieina 1 un famós preparador
Otiímic. Rússia es prepara a celebrar pomposament el centenari d'aquest in
signe compositor que tingué una part preponderant en l'actuació del famós
grup dels «Cinc», que creà i endegà la moderna escola de música nacional.

concurs de violoncel que es celebrarà durant la pròxima Frimavera
l'adjudicació del Premi Parramón. hauran d'executar-se les obres qu2
continuàció es detallen :
I. ««Allegro» i «Largo maestoso», primer i segon temps del «Concert en
Er.

per
a

la».

a

Bach.
a hiure elecció. d'una durada màxima de vuit minuts.
Per ac.uest certamen regiran les bases ja conegudes, establertes pels pon
cursos ordinaris.
de

II.

Fh.

Una

E.

obra

Inserit al «Butlletí Oficial» de la Generalitat de Catalunya, corresponent
al 20 del mes pessat, i a la taula d'anuncis de l'Escola Municipal de Música,
har aparegut les bases per a les oposicions al F'remi Maria Barrientos, ins
tituIt pe> aquesta famosa artista.
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Aquest Premi que consisteix en una pensió de 4.000 pessetes per a am
pliació d'estudis a l'estranger, fou declarat desert l'any 1933 per manca d'o
positors. Per prescripció reglamentaria, aquestes oposicions hauran de repe
tir-se aquest any sota les mateixes bases clue havien regit anteriorment.
Seran admesos a aquestes oposicions els alumnes que des de l'any 1920
al 1932, ambdós inclusius, hagin obtingut qualificació d'«excellent» en els seus
graus superiors de cant i d'instruments de vent.
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Reparacions

AINTIJNCI

SECCIÓ ESPECIAL PER A PROFESSORS
COMPRA I VENDA DE MATERIAL I INSTRUMENTS, ETC.
ES VEN GRAMOLA COLUMBIA

(viva tonal) Moble de caoba
Dirigir-vos a D GRAY, Apartat
1190 - Barcelona
THACTATS
I

Carme,

D'ORQUESTRACIÓ

INSTRUMENTACIÓ
30

BARCELONA

ANNA

Es sol-licita Piano d'estudi
Per hores

Ofertes: Carme, 30
Professora

Barcelona

de Piano

INSERCIÓ

MILITCII

Professora de Cant

Calubria, 104, pral.,
PIANOS

DE

LLOGUER

PETROUCKA I OCELL DE FOC
STRAWINSKY

Partitures de butxaca amb autourafis
Escriure a C. L.

Apartat 1190

Barcelona

Compraré:
ESCOLA DE DOBLES NOTES
de SANX0 CONTIS

Dirigir-se, Carme,

30

Barcelona

GUILLEMINA TORRA

Lliçons

a

domicili

.1. A. Clavé, 25, 2-on

Barcelona

A. 2 a

Desde 8 ptas. mes
Riera Alta, 2, pral. 2.4 - Barcelona

D'I.

QUARTET LYCEUM
Audicións Clássiques
°
Bailén, 14, pral. 2
Barcelona

250

DISPONIBLE
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!
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Rambla

Catalunya,

106,

pral.

•

Teléf. 72726

Subdirector

Director

Frank Marsball
Secretaria,

Doménec Mas i Serracant
MARIA DAVALILLO

Plano-Violí-Vloloneel
Classes especials de viola-tenor PARRAMÓN
Solfeig

-

Teoría -

Harmonía

estética i formes musicals
sobre historia del Piado per OTTO MAYER

historia

Conferéncies

Declamació catalana i castellana
Sala d'Audicions
Cursos d'Anglés i Francés
....

