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La internacional del
Mentre esperem el taumaturg que trobará
la dosificació exacta del so i de la paraula
en
el cinema, iloem a boca plena els noti
ciaris sonors que ens serveixen les cases

productores.

triomf, absolut del cinema es deu
part al seu carácter informatiu i

El
bona

Sempre que
esquitllar-se pels

cumental.
tat

i

vol

on

do
la reali
de la pura

defugir

camins

obres perden qualitat.
Per a recolzar la nostra afirmació haurfem
d'acarar, una vegada més, les produccions
de concepció .americana i alevanya. Prefe
rirern sempre Ring Vidor contant-nos les
quotidianes miséries del ciutadá majá deis
Estats Units, a Munnau, creador de figures
símbols, que es mouen en paisos irreals i
ambients de somni. Es indubtablement
en
aquest interés pel document, el que ha pro
duit l'expectació existent al voltant del& filia-1s

fantasia, les

seves

russos.

Documents!... Un dels grans mots de
l'época. Cantin papers i mentin barbes, com
diem en catalá. 1 res millor que el cinema
per a presentar-nos, segon per segon, l'exac
ta ganyota del planeta.
Aquelles primitives Revistes Pathé ja mos
traven tot el que el cinema podia donar de
si en •quest caire informatiu. Després, a
mesura que
va
perfeccionar-se la Técnica,
creixia l'interés dels noticiaris. Arribá un
moment en el qual eren tan perfectes que
només els faltava parlar. Finalment, parlen.
Alleluia! Noinés per aixó podríem beneir els
introductors del so en el cinema.
Llegíem que en algunes ciutats curopees
funcionen sales exclusivament dedicades a
la projecció de noticiaris• Es de preveure
que aquestes sales amb el temps es multi
plicaran i es crearan un públic nombrosís
sim. Quan els mitjans de retransmissió si
duin encara molt .més perfeccionats que els
actuals, el cinema de la cantonada será el
complement indispensable de la secció tele
gráfica del diari del matí.
Ara per ara, ja devem als noticiaris sa
tisfaccions impagables. No és pas res, veu
re i sentir el
bebé que és Mr. Hoover, red
tar les seves odes a la prosperitat america
na! I l'orat&ia del Duce, seguida de la
Giovinezza, cantada per les camises alegres!
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Creiem que els noticktris contribuiran a
esbandir un oert aire de provincianisme, el
qual agermana els ciutadans de tots els paf
sos.
En aquest món tothom és provinciá,
respecte un punt o .altre. El cinema, en
acostar-nos a tots, esvairá llegendes i par
tits presos ; fent-nos veure com la cosa que
s'.assembla més a un borne, és un altre ho
me, malgrat siguin separats l'un i l'altre
per milers de quilómetres de ferrocarril
de mines de navegació.
Dies passats, veDérem un Noticiani Fox
eloqüentíssim en extrem. Hi eren juxtapo
sades una serie d'escenes, que si bé trans
cordeta sota els cels més diversos, eren totes
relligades per un fil trenat de mágia, bis
trionisme i fatxenderia.
Imagineu, en un prat nord-americá, la
desfilada deis cadets de West-Point. Unifor
mes, músiques i cornbinacions tenien una
semblança extraordinária amb les d'equell
exércit de saló, que comanava Jeanette Mac
Donald en La parada de l'amor. I de Paca
(léanla de West.-Point en surt l'oficialitat de
l'exércit deis EE. UU., país deis implaca
bles businessmen que tradicionalment no
estan per orgues!
A cavall del noticiad saltávem a Europa,
i feiem parada a Iugoeslávia, per a presen
ciar solemnes processons, cántics religiosos,
tiares i báculs impressionants. Després era
Escócia la que ens oferia un •aplegarnent
camperol d'unes societats corals. I torná
vem
a
l'América, per a assistir a la recep
ció de Costes i Bellonte per la ciutat de
Nova York, Era una d'aquelles arribades
que l'Ajuntament ineoiorquí ha estendardit
zat, i en les quals no falla res : el Broadway
ple de gent, les serpentines i el confetti, les
finestres embanderades i el somriure dels
herois de toril. Posats als Estats Units, ens
arribávem a Detroit, on els «Elks», uns ne
gres barrilaires, desfilaven per la població,
tots uniformats i marcant el pas, darrera
una
xaranga.
I, encara, tornávem a venir al vell con
tinent, i aquesta vegada érem en la penín
sula ibérica : una corrida goyesca a Santan
der, amb cada salt de garrotxa i cada olé!
que la pantalla tremolava...
En aquest rodet de film, hi havia un qua
dro que sintetitzava admirablernent tot el
notician. Una teoria de girls americanes
dansaven esbojarradament en l'aire lliure.
El jazz tocaya sota uns arbres tendres, i la
silueta de les noies, perfectes i amb mallot,
es
retallava damunt un fons bucélic, pro
pici als ingenus idillis pastorils. Davant
ens
déiem que hem arribat a un
punt en el qual hom no sap ben bé on aca
ben les bambalines, els bastidors i el ma
quillatge, i on comença la naturalesa, tan
definida i coneguda tpels nostres avis, que
escrivien el mot amb inicial majúscula. L'es
cena de les girls en
l'aire 'Hure és ben bé
un deis tarits enterbolidors cochtails del nos
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UNIVERSAL
FILMS
Ha

batut

el

récord

de

qualitat

en

les

grans produccions

seves

en el frente, basada en la célebre novella d'Erial María Remarque, estrenada
grandíós éxít, en el Tívoli de Barcelona í obienint formidable éxit en totes les pares d'Espanya.

Sin novedad

El

Rey

Jazz,

del

Jazz amb

Impressionada

en

iota la

seva

en

famosa banda.

colors naturals.

Estrenada

en

La voluntad del muerto
basada

en

El Gato y el Canario
estrenada al Kursaal

Totalment parlada

en

espanyol amb

Antoní Moreno í Lupita Tovar.

3 cómiques de dos rollos,

parlades

•PARLEZ

mb

espanyol í dirigida pel
célebre director d'Orquestra Paul Whiteman; el Reí

del

parlada

a

en

espanyol,

VOUS;

per

Slim

Summerville,

el Tívoli.

Oriente y

sonors

parlada

en

espanyol.

Primera pellícu=
la parlada en es=

panyol

Lupe
Vélez amb I3arry
de

Norton.
Oriental Intri=
gant Presenta=
=

=

ció luxosa.

l'inoblídable

OUI, OUI, MARIE;

26 clibuixos

Occidente

Tjaden

de Sin Novedad

HOLA RUSIA

pel Conejo de la Suene Bias.

en

el Frente

'o
t1¦111,

captaciá

La

de la

"Companía

del

veu

humana per la

Gramófono,

Nosaltres vivíem tranquils. Estávem
plenament convençuts que en el nos
tre segle XX totes les coses es pro
duien d'acord amb els dictats de la
ciencia.
Mirávem amb commiseració aquells
temps passats, plens de miracles i de
prodigis, de nigromántics i d'encisa

la tecnica i en els procediments cien
tífics. Allí en el carrer d'Urgen, i en
els nostres ulls, els laboratoris i els
tallers tornaren a ésser inuminats per
aquella claror sobrenatural, que tant
i tant esqueia a l'edat mitjana.

dors

de

Malgrat tot, estem disposats a acom
panyar el lector a través de la fábrica
la

«Companía del

Gramófono,

S. A. E."

quelles orgues dels carrousels de la
fira. Eren les botzines que recollien el
soroll, retransmetent-ne l'energia al
diafragma, que accionava l'estilet me
cánic damunt del disc de cera. El
procediment era rudimentari. En l'ac
tualitat l'estilet és mogut pel corrent
electric

—

degudament amplificat

—

prové del micrbfon. Ha estat l'en
registrament electric el gran esdeve
niment en la indústria gramoRmica.
que

Amb el!, han
pureses

estat

eliminades les im

sorolls, deformacions,

lliuraven a cap
poders
invocaven
tasca suspecta, ni
sap,
Mare
de
sobrenaturals. Pero, qui
ens
compro
Déu ! Val més que no
metem. El fet és que de les cuvetes
en treien unes plagues de coure totes
primes i boniques, que reproduYen en
relleu el séc inscrit en les de cera.
El disc així nascut, hom l'anomena
shell (petxina); és el disc pare, el sol
testimoni de l'enregistrament, i com
honors.
a tal és objecte de tots els
Se'l poleix, se'l niquela... i pel que
pugui succeir, se'n tira sempre, per
galvanoplástia, un positiu. El shell és,
llavors, curosament arxivat.
El positiu ara obtingut, el qual re
produeix els sécs de la cera original,
és ja un veritable disc de gramofon,
sinó que és metállic. Com a tal el

aquells obrers

etc.

—Eh l ha fet ingressar als rengles deis
discofils una «élite», que abans ni
sentir-ne parlar volia.
Davant del microfon, els artistes
acostumen a repetir llur treball, dues,
tres i quatre vegades, fins que hom
arriba a obtenir una impressió perfec
ta. Llavors, la placa bona és objecte
d'un tracte acuradíssim comparable al
que s'observa amb els nou-nats. Ha
d'ésser preservada deis corrents d'ai
re,
deis canvis de temperatura...
Imagineu que bastaria una invisible
gota d'aigua per a assassinar-la!
Les plagues de cera són transpor
tades cap a la fábrica del carrer d'Ur
gell, on són rebudes amb els braços
oberts... Qui diu els braços, els ar

no

es

Havíem arribat a escriure el mot
ciencia amb majúscula. Creiem que
arribant-nos a qualsevol biblioteca i
despenjant la primera enciclopedia
que ens vingués a la má, entrávem
en possessió de tots els secrets i totes
les trampes de la mágia d'aquest món.
Confessem que anávem errats. Els
mágics d'avui han llençat al foc les
llargues cucurulles, les barbes impor
tants i les ulleres gruixudes. Vestits,
pero, amb bata blanca i les galtes

afaitades, segueixen conjuminant
secret

i amb

misten,

atractives que colloca

?veritat

que
hom les posa
que

creu

a
un

la

gramola,

cop emmot

a coure al forn
tractés de pans de quilo?
Dones, no, senyor. Ara el treurem de
de pre
l'error. L'operari té la cera
necessária per al
paració secreta !
disc, estesa sobre una platina calen
tada a vapor. Al plat superior de la
premsa, la matriu d'una cara, i a l'in
ferior, la matriu de l'altra. Collocades
centre de les matrius, les cor
en el
responents etiquetes. L'operador aga
fa la cera, en fa una pilota i la posa
damunt de la matriu inferior ; mitjan
çant una palanca fa baixar el plat de
dalt, i paf ! Es separen els dos plats
i queda un disc lluent com un sol.
Sembla una obra de prestidigitador i
no us sabeu avenir com aquell grapat
informe de pasta ha esdevingut en uns
quaranta segons un disc que diu : to
ca'm !
Les premses moderníssimes de la
«Companía del Gramófono, S. A. E.»
arriben a tirar 120 discos per hora.
Les matrius són de duració variable
i algunes d'elles arriben a servir per
a cinc mil exemplars. De tant en tant,
els discos sortits de la premsa són
verificats i revisats, amb el fi d'as
segurar-se del perfecte estat de la ma

Ilades,
com

si

es

—

—

triu.
Les operacions que segueixen a
aquestes, fan referencia, a l'acabat.
Són unes noies les que poleixen les
vores deis deis discos, i són unes al
tres noies les que es cuiden d'enfun
dar-los i classificar-los.
No ens fem, pero, gaires
el lector oblidará fácilment la descrip
ció sumaríssima que nosaltres li hem

en

sorpre

coses

qual es fa el tiratge de discos, hem
tingut una de les sorpreses més con
siderables de la nostra vida. El lec
tor, que no segueixi, i, sense fer el
viu, es digui a ehl mateix la idea que
té de la fabricació de les plagues
la

nents.

Flavíem de convencer-nos de l'er
nostre, l'altre dia en visitar la
fábrica de la «Companía del Gramó
ror

fono, S. A. E.», productora deis dis
cos
«La Voz de su Amo», els discos
del simpátic gosset aquel!, que amb
el gat Felix, constitueixen la parella
d'animals més universalment popular.
Penetrem en l'esplendid edifici del
carrer d'Urgen, una de les poques in
dústries barcelonines instanades en
un local «ad hoc»,
d'una modernitat
agradable i somrient, antítesi d'aque
lles

tetriques fábriques tradicionals,

que serveixen de teló de

fons

proletária.
El personal dirigent de la

a

la li

teratura

rep

casa

ens

amabilitat mai prou
agraida... Pero, ai ! que nosaltres
creiem sotir d'allí completament ama
rats de la fabricació dels discos, i
per poc que ens descuiden en sortim,
com

amb

una

vulgarment

es

diu,

a

les

capses.

—La preparació de les plagues de
cera, destinades a enregistrar ? Aixe)
és un secret...
—Aquí hi ha la sala de banys gal
vanoplástics. La passarem de llarg,
perque és una secció secreta.
1 així successivament. Aquells se
nyors de «La Voz de su Amo» ens
tiraren per terra tota la nostra fe en

S. A E.» i

a

explicar-li.

tot

el que

naturalment pugui explicar-se.
La «Voz de su Amo» agafa els ar
tistes criclats a enregistrar, i sels en
duu a l'estudi, situat en l'Avinguda
del Tibidabo. Allí, el menor silenci
i l'ambient agradable, comuniquen a
la impressió una puresa que seria di
fícil assolir dins la ciutat. Avui dia
i

grácies

a

Fenregistrament electric,

els locals destinats a impressió de
discos han perdut un bon tros de gra
vetat i d'escenografia. Davant deis
artistes, un senzill microfon, petit
com un cop de puny. Amb els vells
procediments mecánics, el lloc del
microfon era ocupat per una bateria
de botzines, que feien l'efecte d'a

especial i com
plicadíssima, hermeticament tancada
maris d'una cambra

i a una constant temperatura de 210.
Allí reposa vint-i-quatre hores, durant
les quals hom u pren la temperatura
per

dues vegades. Després d'aquest

dia de quarantena, la placa impres
sionada sofreix un examen fet arrib
lupa i amb una consciencia que sem
bla exagerada.
Solament després d'aquesta revisió,
si no hi ha res a dir, la placa está a
punt per a una de les operacions ca
pitals en el procés de fabricació del
disc : el bany de galvanoplástia.
Abans de banyar-la, i com si l'en
grassessin per a una prova de natació,

mitjantçant

uns

raspalls finíssims

ac

cionats mecánicament, és empolvada
d'uns impalpables pólvors metállics.
Aquest és el bronzatge, operació que
fa esdevenir bons conductors Xelec
tricitat els sécs gravats en la cera, en
el moment de la impressió.
La placa está a punt d'entrar en
el bany, la composició del qual varia
segons les cases, i que és mantinguda
secreta. Només podem dir que com a
ingredients básics hi entren ácid sul
fúric, sulfat de coure i aigua.
Mentre el senyor que ens acompa
nyava a través de la fábrica de la
«Companía del Gramófono, S. A. E.»
estava distret, nosaltres per darrera
els vidres procurávem esbrinar el que
passava dins la misteriosa cambra

deis banys. Gosaríem

assegurar que

colloquen al plat de

aparell, el fan

fe-se cárrec del reeixi
ment de la impressió. SI convé, es
corregeixen alguns defectes, i, una
sonar,

per

a

vegada perfecte,
1,

és niquelat.
per fi !, hem arribat a la

darrera

transformació : s'agafa el darrer disc
i es sotmet al bany galvanoplástic,
i hom obté la matriu brillant i nega
tiva, o sigui en relleu. Aquesta matriu
és la que servirá per a imprimir la
quantitat de discos comanada per les
exigencies del mercat.
Tan bon punt hem entrat a la sala
de premses hidráuliques de la «Com
panía del Gramófono, S. A. E.», en

fet de la fabricació deis discos. En
posará un al gramofon, donará cor
da, i ens engegará al diable, amb
totes les nostres pretensions didácti
ques. Si a la fi els tIcnics no resulten
uns
mágics, ?qui regatejará el qua
lificatiu de fada a aquella Jeannette
Mac Donald (20,000 discos en po
ques setmanes

0

que durant tantes

nits, creada pels discos del
gramofon, flotava pel cel de la ciutat

tantes

amb

un

caminar de Ben Plantada?

MANUEL SARRET

(Informacions comercials de MIRADOR)
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Cinc anys de música automática
o

La projecció d'una pel•ícula de vint-i-cine
de tronta anys enrcra, amb un argument

violent 1 cáridid, amplitud excessiva de gestos
i una gran rancior de moda en la roba i els
mobles, ara fa enriolar l'espectador, con, tot
espectacle en qué l'automatisme és rnassa
visible. La tragédia que en 1905 emocionava,
ara és una pobra comédia de ninots. D'una
manera semblant convindria tornar a sentir
els vells cilindres, vells de treinta anys, i els
primers discos que impressioná Sarah Ber
nhardt, i que
amb tot i l'agra veu de
nas i soroll d'oil fregit
semblaven a l'ac
triu de «la veu d'or» que era la cosa més
pura que es podia demanar a un fonógraf.
No parlem d'aquelles impressions d'orques
tra que es feien a base d'un parell de vio
i quatre cornetins i fiautes. Tot aixó
és molt més a la vora. Tant a la vora, que
•ens costa de creur?ho. La producció de dis
'cos en cinc anys ha estat com una onada
immensa, que no ens deixa veure Phoritzó.
Les edicions es fan a un ritme trepidant,
i les fulles deis catMegs es renoven amb
tanta rapidesa que se'ns fa difícil d'imagi
inar una época en qué una dotzena de dis
cos •odia satisfer les necessitats d'una fa
milia i omplir les tardes deis diumenges al
jardí de la torre. Cinc anys han estat prou
per
dignificar el més vil deis instruments,
aquella capsa de fusta amb una trompa
enorme que esfereia els qui
mal fos un
cop a la vida
havien sentit un concert.
La impressió eléctrica ha fet del fonbgraf
un element de revolució tan
important com
la máquina de vapor o els aparells de radio
—

—

grafia.

descobert,

tot

d'una,

un

nou

domini a l'estética. La música ha deixat
d'ésser una art individualista per a oferir
se a la voracitat de les multituds.
Aixb és un bé o és un mal? No és fácil
de judicar, ara com ara. Hi ha qui parla
despectivament de la «música en conserva».
No poden aeceptar, sense una lieu esgarri
fera, que un quartet de Beethoven o una
sonata de Debussy es tanquin en quatre o
cinc rodones de trenta centímetres de pasta,com mitja dotzena de sardines o quatre alen
ques de pernil en una capsa de llauna. NO
els commou gens qui els digui que els habi
tants del poble més petit del món poden
sentir Kreisler i Paderewski, que ara fa deu
anys eren monopoli de les ciutats d'un mili6
d'habitants per amunt. I aixb que som tot
just als començaments de l'amplificador eléc
tric. Són molts els que temen per la vulga
ritzaci6 de la música. Potser tenen una bona
part de raó. A París i alees ciutats s'ins
tallen auditóriums a base de gramoles més
o
menys amplificades. Una barreja massa
ecléctica en els discos
Honegger i Gou
nod, Wanda Landowska i Maurice Cheva
lier
pot contribuir, no hi ha rdubte, a una
certa desorientació en l'educació musical de
la democracia. Fet i fet, els programes deis
concerts més seriosos pateixen del mateix
mal. No hem sentit moltes vegades Le tarrz
bourin chinois a. poca distancia d'una aria
de Baoh?
La impressió fonográfica té l'avantatge
essenCial d'alliberar-nos de la tirania deis
directors d'orquestra i dels grans instru
—

—

mentistes. Hom pot triar-se els programes
i suprimir els músics que
per bons que
siguin no harmonitzin amb el to d'un
hom. Qui havia de sofrir en la segona part
de molts concerts les estruaurades llaunes
de Brahms, pot eliminar les seves simfo
mies ; i qui vuigui oferir-se un concert de
piano amb menys d'un 75 per roo d'estudis
de Chopin, pot donar-se aquest gust. Els
devots de la música clássica, no se'n mou
ran si tonen aquest
desig. 1 els que volen
refcr-se .amb aires nous tenen a l'abast un
considerable repertori de discos de Beta Bar
tole i Milhaud. Cadascú pot decantar-se pel
mestre que més s'ajusti al seu cánon. Tro
bará les naateixes obres interpretades per
quatre o cinc mestres diferents. El bon wag
neriá pot compensar el dejuni de molts anys
amb sis o set audicions consecutives del
Parsifal. I els qui s'avergonyeixen de con
fessar que els delecta Rigoletto; poden sen
tir-lo d'amagat a casa seva.
El que és admirable és que tant de camí
s'hagi guanyat en cinc anys. Era en 1925
que, .sense gaires sorolis publicitaris, Co
lumbia editava el primer disc impressionat
eléctricament : Set in ain, let it pour, i que,
per primera vegada, aplegava més de qua
tre mil veus per a enregistrar Adeste fideles.
En aqueSts cinc ariys, la música clássica
i la música nova han tingut una formida
ble radiació en tot el món i arnb els com
primits d'ebonita a la má s'han pogut de
fensar totes les doctrines 's'han fet totes
les experiéncies imaginables. La mi'isica or
questral i la música instrumental hi han
guanyat més que la música vocal. La im
pressió eléctrica recull tots els timbres i
ádhuc el piano, el més rebel a la mecanit
zació per l'experiéncia massa cruel i recent
de la pianola, s'ha sotmés de mica en mica
al nou procediment. La veu humana, perb,
no
és encara captada amb 'la diáfana fide
litat amb qué reprodueix els sons del metall
i de la corda. Els registres aguts es defor
men
i són moltes les veus que s'han de
refusar per poc fonogéniques. Amb tot, hi
ha artistes que sobreviuen per l'eficacia del
disc, que potdissimular—relativament
la minva rápida de liur poténcia. Un cas
que aviat será clássie és el de Txaliapin.
El guany Inés considerable del disc eléc
tric ha estat el jazz. Sense el disc, l'orques
tra de Jack Hyltón, mesos enrera; hauria
semblat als barcelonins que era una mera
vellosa descoberta. En canvi, l'experiéncia
del disc ens denuncia el seu pompierisme
digne d'una petita festa major. Amb el dise,
Ted Lewis i Paul Whiteman, en el seu bon
període, ens han estat tan familiars com
Porquestra de la Granja Royal o 'com la
nostra Banda Municipal. El disc ens ha en
senyat el que és bo i él que és dolent. I ara
mateix' ens insinua una forta rancúnia con
tra el film sonor que, en absorbir la capa
citat productiva deis millors músics de Nord
—

—

América,

ens

empobreix

que havia donat en tres anys un seguit
d'obres remarcables. Sortosament sembla
que resten intactes _algunes orquestres de
veritable música negra, com el jazz de Dirke
Ellington, i que les cases editores a man
ca d'altra cosa
ens
revelaran les seves
millors interpretacions. De moment, com
aquell que espera que passi el xáfec, un
hom ha de refugiar-se en la música clás
sica (com en els mer.akellasos discos de Tos
canini en impresSionar iá Simfonia del Re
llotge, de Haydn), tbt esperant poder sortir
altra vegada a l'aire obert. No fos que ens
embaféssim amb massa Mozart i amb mas
sa Sohubert.
La música ciássica, com el
capó farcit, cal guardar-la per als dies de
festa senyalada. Bach hés el músic més bo
del món. Perb de la mateixa manera que
Shakespeare no és per publicar en el fulletó
del diari, el disc
que és el diari del musi
cbfil
vol una música més quotidiana. Si
Bach és massa i la sarsuela massa poc, que
dem-nos, per ara, amb música negra cuma
da amb una mica de mantega occidental.
ALEXANDRE PLANA
—
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jazz adaptant-se

del

molts ritmes que no són precisament de ba
Hables, els havíem observat en diverses fan
tasies que les orquestres -americanes ens ha
vien ofert de temes desconeguts per nasal
tres.
L'Orquestra Planes interpreta en
aquesta forma de fantasia, per() donant-li
ja forma de bailable, amb la qual, si a
cstones cal violentar els temes, s'amotllen
més a la 1nstrumentació peculiar del jazz:
Els instrurnentistes d'aquesta orquestra s'es
forcen a oferir una .espécie de gimnástica
acumulant dificultats insospitades i amb va
riants que en moites ocasions prenen carác
ter humorístic.
També l'Orquestra Planes cris ofereix un
fox tallat a l'amedcana, El Ratoncito Pérez,
fent-nos avinea que peb a sentir bon jazz
ja no és indispensable importar enregistra
ments, puix la perfecció 1 gracia d'aquest
fox, cantat en idioma més assequible, no
ens fa enyorar les orquestres
americanes.
Conxita Supervia, la intbrpret avui més
distingida de les cançons populars espanyo
les, ens ofereix dues mostres d'aquestes.
Les unes catalanes i ben conegudes, com
La Filadora, riotser s'avindria més amb un
acompanyament de piano sol en raó de la
seva senzilles.a. Les cançons d'En Longás,
ben sentides i d'un carácter ben marcat
en
les quals el folk-lore andalús ha deixat
el seu ressb.
Els discos de sarsuela ens tornen dos
noms ben coneguts pel públic amatent d'a
quest génere, Marcos Redondo i Emili Ven
di-ehl ; del primer van dos fragments d'El
cantar del arriero, una obra que sembla es
crita pensant en aquest artista. Heus aquí
un deis pocs intérprets de sarsuela als quals
és possible entendre:el que canten, i aixb
per tenir una veu suficient amb la qual co
calen artificis de cap mena. Del tenor Ven
di-e hi ha l'enregistrament d'un altre frag
ment de l'obra de Serrano, La Dolorosa,
una jota escrita amb notes Ilampants.
L'artista Cora Raga canta dues cançons
del Mestre Serrano, inspirades en les melo
dies valenci4nes i que, .com altres obres
d'aquest autor, prenen el caient d'himne.
Una abra que els anys sembla respectar,
almenys en un deis fragments més popu
lars, La Gioconda, de Poncielli, els baila
bles de la qual han servit durant molt de
temps com a punt culminant de la coreo
grafia sovint académica que s'irntercalava
en les bperes. La versió de l'Orquestra Sim
%lea de Milá és prou escaient per a fer
nos sentir en el disc tetes aquelles melodies
a
estones subtils, perb a les quals no es
pot regatejar una certa elegancia que fa
que restin amb satisfacció a l'oida.
J. G.
-

El cantar del arriero.
A. Torrado. M. Redondo.
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