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UN LICEU CULTURAL

Telèfon

baixos

70593

FÓRA UTOPÍA?

Es quelcom de l'època el parlar de cultura. Cultura és el cavall de batalla
de tots els partits polítics. Tots prodiguen en llur
propaganda aquesta abs
tracció, i una vegada assolit el cim envejat, una vegada amb mitjans per a
corporitzar-la, cultura s'esfuma, perd concissió i noblesa, i es vulgaritza.
A correcuita es convoquen cursets, s'improvitzen mestres
(no tenint en
compte, precisament, la vàlua llur) i els equips de construcció aviat alcen
edificis alemany-estil, d'amples finestrals, ben airejats i riallers.
En ells, l'ensenyament antic, aquell ensenyament de "la lletra amb sang
entra" no existeix en absolut. Ha estat reemplaçat pel nou sistema psico
lègic-experimental que tant s'ha esforçat en propagar la doctora Montes
sori. Visiteu els jardins d'aquests grops escolars i veureu els infants apre
nent-se fit a fit el llibre de la naturalesa. Mireu amb detenció i veureu
qual
ques mestres descontents de la paga llur desf ent-se amb "modos" amb llurs
menuts pupils; això, però, són casos "issolats"
que res tenen que veure amb
la cultura i amb l'educació experinental. Però, ¡qui ho creuria! posant
força atenció també se sent cantar. ¡Qui ho deia que l'art no hi entra dins
la cultura! En el sistema modern d'ensenyament no solament es canta, sí que
també es dansa. Assistiu als cursets de rítmica que cada dia van propa
gant-se més i veureu el triomf de l'art a les escoles. Els mateixos edificis
són una predisposició al sentiment estètic. Les parets nues, ben profilàcti
ques per ordre del Consell de Sanitat; les "escultures" de les mestresses,
com per fer reviure les venus de Fídies saturades de
Hollywood. ¡I les pin
tures! Esguardeu des de dins les classes, i ben enmmarca:t pels finestrals
cubístics veureu la vegetació imponent dels jardins produint una sensació
de puresa artística com mai no ho ha fet el més gran pintor. Amb tots
aquests elements tan naturals, ¿per què preocupar-se de l'art si ja emana
de l'ambient? I així veiem parlar molt de sistemes pedagògics, de formar
esperits selectes, caràcters enters. ¡Mentida tot! L'educació vera és edu
cació del sentiment. El triomf més gran d'un ensenyament serà assolir el
màxim desenvolupament de la sensibilitat, doncs sense aquesta, rieu-se'n
de la noblesa, rieu-se'n de la cultura i del seu superb pedestal: l'empirisme.
I aixfi no és negar la necessitat del coneixement empíric, però sí és relle
gar-lo al seu just emplaçament.
Esguardeu la societat tota. L'única seva preocupació és l'afany mate
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rial, i la societat, és el colIegi de la vida. La llevor del collegi és el fruit
de la societat, i si en ella us doneu compte del lloc que ocupa l'art, no
podeu menys que riure en sentir parlar d'esperit. Igual que es canten al
colIegi quatre cançons híbrides, es fa art en la societat. Les proporcions
són les mateixes. Ni més, ni menys.
Convertiu les escoles en veritables liceus. Féu de llurs edificis palaus
de les Muses, i alterneu la vostra cultura amb ço que en dieu art. Poseu a
disposició dels infants les màquines ortofóniques, i amb una sàbia inter
venció eduqueu llur vida amb músiques selectes, cultures fisiquisades, tra
duïdes en llenguatge sonor.
Poseu davant els seus ulls llenços de bellesa llumínica, i habiliteu "abs
tractoris" on l'ànim pugui esplaiar-se davant el plasticisme formós.
Organitzeu teatres interessant a vostres menuts en la creació d'obres
clàssiques i modernes, i estimuleu llurs activitats mitjançant l'execució en
l'idioma matriu de totes les literatures mestres estrangeres.
L'art, així concebut, no és per ventura cultura? é no és, altrament, sen
sibilitat, i no és aquesta sinònim d'humanisme?
Menys comerç, menys cultura, i més art.
Aquest és, doncs, el problema de l'ensenyament. L'educació ha d'ésser
concebuda com un tot orgànic on l'art és el factor psicològic de primor
dial valor.

Jo gairebé m-atreviria a dir, que a aquest concepte romàntic de la
cultura, sols els artistes en tenim la cura.
Un ensenyament així sols pot ésser iniciat i programatitzat per artistes.
¡I

això sí

que fóra fer

art!

¿Serà utopia aquest liceu cultural?
¡Qui sap! é No ha fet Frank Marshall ,una meravella de la
dèmia? ¿No constitueix ja aquesta un tot dins de la música?

Aca
Doncs bé,
un pas... Al
d'aquest conservatori musical a un liceu de les arts, hi ha sols
trament, des d'on som ara, el camí és bon xic més llarg...

Leopold
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CAMERA"

Casal del 1etqe i Palau de la Música Calalana
Associació de Música "da Camera"
Audicions Intimes
Audicions Intimes, celebrà una nova audició amb tots els caracters
dels grans esdeveniments. "The New English Singers" es un conjunt vocal
que no és possible comparas amb cap altre del seu gènere. Difícilment amb
sis úniques veus es poden •treurer mellors efectes de les obres que inter
preten, la majoria delles vertaderes joies de la música vocal, com ho són
indiscutiblement les .de Purcell, de Gibbons i de Morley. Victòria ja ne
cessita un xic més d'expansivitat i la seva grandiositat, tal volta depassa
l'ambient limitat d'aquests eminentíssims cantaires, el secret dels quals
es manifesta en la interpretació de les músiques vaporoses, pures, sense en
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farf ecs

polifònics,

transparents. El

seu

susceptibles a les més depurades filigranes, gairebé
repertori és extens i escollit i d'ell no s'en pot refu

Les veus són excellents d'extensió i de timbre ja que en volum
és necessari arribar més enllà en el repertori que conréen. El
que és sorprenent és la fusió, la pastositat i la justesa del seu cantar en
sems també la seva dicció impecable. Amb el mestre Cuthbert Kelly, que
és un dels sis cantaires, oírem a Mlles. Dorothy Silk, Neillie Carson, Mary
Alorris i a M. M. David Brynley i Norman Notley, els quals interpretaren
un nodrit programa compost d'obres de Byrd, Victòria, Sweelink, Tom
kins, Morley, Gibbons, Arcadell i Viecchi, Orlando Lasso, Gastoldi, Ben
net, Ford, Greaves i Vaughan Williams i Gustav Holst, com a harmonit
zadors.
sar

rés.

tampoc

Aquests famosos cantaires, en la seva audició al Palau de la Música
Catalana, interpretaren també una part de programa en la qual es d.,,sta
caren com a excepcionals duetistes, acompanyant-se hàbilment uns a altres
al piano. Això vol dir que tots ells són músics ben dotats i conscients del
deure amb possibilitats de triomfar clamorosament con ha succeït ací
les dues úniques audicions que han donat i en les quals han aconseguit
un èxit no pel previst, menys entusiasta.
seu
en

Cal remerciar FAssociació de Música "da Camera" per haver avalat
amb aquesta Corporació de tan alt prestigi artístic, la reconeguda impor
tància i justa fama dels seus programes.
Camil OLIVERES

Carlota Dahmen,

El Mestre Eugen Papst, ellamburg
que

chrigirà

el Festival

Strauss, a l'Associació

de Vlúsica «da Carnera»

Cantatriu,

que

pendrà

part al

Strauss

Festival

SALA

MOZART

Associació d'Estudiellis de l'Iscola Mllllipa1 de Insica
A

la Sala

Mozart han donat també un selecte recital

certistes Domènec

amb èxit ben

actuat

els notables con

Joan Peracaula, ambdós, violinistes que ja han
falaguer altres vegades, entre elles al "Sextet Barce

Ponsa i

lona", a 1"'Associació Obrera de
Concerts" i que ensems formen part
de les

principals institucions de mú
Catalunya, entre elles de la
famosa Orquestra Pau Casals.

sica de
nostra

Es per demés, amb aquest brillant
remarcar
les
exce•lents

historial,

condicions

joves

dos

artístiques craquests

concertistes que el passat diu

menge assoliren un
la Sala Mozart.

tan

gran èxit a

En aquest Concert, organitzat per
l'Associació d'Estudiants de l'Escola

Municipal
ciosa

de Música, oírem una pre
de Loeillet (1653-

"Sonata"

1728); un "Concerto grosso", de Vi
valdí (1680-1743), i la "Grande So
en Trio", de François Couperin
(1668-1733), ultra un "Concert", de
J. S. Bach. En totes aquestes obres,
els senyors Ponsà i Peracaula, palle
sareri el gran domini que posseeixen

nate

en

l'instrument

també

els

que

conréen,

com

amplis recursos tèCequànimement emprats

seus

nics, sempre

Domenec Ponsa i Joan PeracauIa,
notables violinistes que han
a la

<Sala

obtingut un èxit

Mozart»

i lliures de inútils excessos. El pro
que ja és una prova de bon

grama,

que intèrprets conscients i experimentats.
omplí de gom a gom la Sala Mozart, aplaudí
i felicità ben sincerarnent als joves concertistes els quals foren acompa
nyats molt encertadament al piano pel professor senyor Francesc Peracaula.

gust, tampoc permetia altra
El

públic,

un

gros

públic

cosa

que
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ELS

SIMFÓNICS

CONCERTS

ORQUESTRA
PAU

CASALS

Continuant la sèrie de sis concerts simfònics anunciats per
l'Orquestra
Pau Casals, s'han donat darrerament el tercer i quatrè, el primer dels
quals
serví per a presentar-nos el mestre
Darmstadt
Georg
que dirigí la primera
audició de la seva transcripció orquestral de l'"Art de la
fuga" composta
per a piano per J. S. Bach. Consta aquesta obra de dues parts, la
primera
de les quals, en forma de "Canon" per augmentació "contrario motu" és
en l'original, a dues veus, i la
segona
és una quadruple fuga que Bach dei
xà inacabada i que el transcriptor ha
acabat en orquestrar-la. L'obra és tot
un tractat de la fuga, és, en conjunt,
una
successió de
vint fugues les

quals

augmenten progressivament en
el seu teixit contrapuntístic que en
la
transcripció
orquestral Georg
Darmstadt ha avalorat amb procedi
ments
de
la més gran sinceritat.

L'Orquestra

recció

del

Pau

Casals, sota la di
l'executà
transcriptor,

magníficament,

essent

força aplaudit

el mestre Darmstadt i tot el profes
sorat, destacant-se l'organista Vicenç
Maria de Gibert, d'una manera es

pecial.
Altra novetat, fou l'estrena dels
dos
preludis del mestre Amadeu
Cuscó, un en mi menor i l'altre en
do sostingut menor. El mestre Pau

Casals, dirigí l'obra d'en Cuscó i la
"Quatrena Simfonia" de Beethoven,
donant a cada una de les obres una
profusa sobrietat que el públic aprofità per a premiar la seva magnífica

L'eminent mestre JOAN

GRIGNON,

LAMOTE

que
dirigIrà el darrer
'
certde l Orques[ra Pau Casals

DE
Con

tasca amb una gran ovació. El mestre Cuscó fou també cridat a
l'estrada.
En la segona part d'aquesta audició, féu la seva
presentació a Barce
lona, el violoncellista Pierre Fournier, amb el "Concert" en re, de Lalo.
Aquest "Concert", resulta un xic massa encarquerat, no destaca en cap
moment una personalitat en la
qual hom hi vegi el geni de l'autor. Amb
tot i aquesta desventatge, Pierre Fournier
s'imposa per la seva gran cor
recció d'estil, per la seva sensibilitat i perfecte dicció i, si bé la seva
sonoritat no és molt voluminosa, en el gust i en la tècnica
posseeix tots
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els secrets per assegurar-se el triomf. El públic
l'excellent violoncellista i amb ell al mestre Pau
questra amb la seva habitual correcció.

aplaudí

amb

entusiasme

Casals, que dirigí l'or

El quatrè Concert de la sèrie, era esperat amb gran espectació per tal
fer coneixença amb el famós mestre alemany Fritz Busch. Aquest és
un director d'orquestra que, posseït d'una gran autoritat, porta als seus
executants amb una serietat que dóna ben aviat la sensació de la més
alta categoria. Es un formidable conductor que, sense gesticulacions, però
expansiu i precís acondueix la massa orquestral amb una absoluta justesa
i una perfecta fusió. Això que es pallesà ben accentuadament en l'obertura
d'"Egmont" i en la "Segona Simfonia", en re menor, de Beethoven, es féu
ben patent en la resta del programa, en el qual oïrem en primera audició
"Quatre poemes musicals" inspirats en pintures de Boecklin, de Max Re
i "Joc de les ones",
ger, dels quals el primer i segon "L'eremita del violí"
són magnífics; el tercer, Lilla dels morts", que es desenvolupà dins una
i la "Bacanal" final,
gran placidesa, és també ben notable de construcció
ia menys interessant, no deixa d'oferir moments força aprofitables. En con
a
junt l'obra de Max Reger produí el més bon efecte i fou interpretada
l'alçària de l'orquestra i del director que la portaven entre mans.
de

L'"Obertura de Comèdia", de Feruccio Bussoni, donada també en pri
audició, no arribà a l'auditori, el qual l'escoltà sense un gros interès
i l'aplaudí amb menys convenciment. ni havia encara, a la fi del programa,
màxim
una d'aquelles grans creacions straussianes que sempre desvetllen el
alta
volada
com la del mestre Fritz
una
batuta
de
tan
més,
interès,
quan
Busch, acondueix la massa orquestral com va fer-ho en aquestes excellents
"Entramaliadures de Till Enlenspiegel". El mestre Fritz Busch i l'Orques
tra Pau
foren nodrida i insistentment aplaudits en totes les obres
mera

Casals,

i molt

especialment

en

acabar el concert.

Associació Obrera de Concerts

El mateix diumenge, al

matí, el

mestre

Fritz Busch

al davant de l'Or

curs a l'Associació Obrera
questra Pau Casals, dirigí el segon Concert del
de Concerts. No cal dir corn estava la Sala del Palau, perquè tots sabem
les dificultats que hi ha per a encabir el públic nombrosíssim de la Obrera.

de
Excepte l'"Obertura de Comèdia", de Bussoni, i el poema simfònic,
de
la
tarda
i
les
el
era
el
mateix
característiques
Ricart Strauss,
programa
hi
de la seva execució idèntiques. Val a dir, però, que en aquest Concert
oirem
una
brillantís
un aditament al final del programa, en el qual

hagué

F"Obertura de Tannhàuser" en la qual poguérem fer co
mestre Fritz Busch, en la interpretació de les obres wag
neixença
nerianes. La concurrència restà ben satisfeta del resultat artístic d'aquest
sima audició de

amb el

esdeveniment.
Camil OLIVERAS

LA

OPERA
Gran

Teatre

del Liceu

ja oficialment la temporada d'Opera al Gran Teatre del Li
Empresa al que fou fins ara Director general, Sr. Joan Mes
Calvet, aquest inaugurarà definitivament el dijous dia 22 de novembre,
l'ópera del mestre Moussorgsky "Boris Godounof f", interpretant la
de protagonista el famós artista Alexander
Kipnis i prenent-hi part

Anunciada
ceu,
tres

amb
part
tota

passant la

la cèlebre

companyia

russa

sota

la

quel Steiman.
Per al

di9cció

de l'eminent mestre

Mi

dissabte següent, dia 24, és anunciada la primera dels eminents
Capsir, Carlota Dahmen-Chao i Vicenç Bettoni, que amb
de la jove i notabilíssima soprano
senyoreta Conxita Oliver,

artistes Mercès
el

concurs

interpretaran

per primera vegada en català "El Cavaller de la
Rosa", de
Richard Strauss, segons la versió que l'eminent musicògraf
Joaquim Pena

ha fet per a la nostra parla. Dirigirà l'orquestra
l'insigne mestre català
Manen i
artista Adrià Gual, dirigirà l'escena.

Joan

No cal dir com és esperat amb la major espectació
aquest gran esdeve
niment musical per la. seva màxima importància, com també
pel fet d'ésser
un pas endavant cap a
l'òpera. catalana, fet el qual és
a
rea
litzat pel destituït Comitè Pro-Liceu
actual empressari.
*

Per

*

degut

en

*

ordre

actuant per
sorament

superior, ha estat disolt el Comitè
acord de la Generalitat de Catalunya en

de les temporades

l'esforç

collaboració del senyor Mestres,

Pro-Liceu, que
l'organització i

venia
asses

líriques

del gran Teatre. Encara
que transitò
referit Comitè ha tingut de donar per aca
bades les seves tasques, podem assegurar
que, com sigui que fou a raó d'un
estat d'opinió i als efectes d'una activa
campanya que el Comitè Pro-Liceu
ha vingut actuant amb caràcter d'oficialitat i
essent així que sols per un
deure de patriotisme s'havia fet càrrec d'una missió
que no era precisament
la que s'havia proposat, tan bon punt les corrents tornin
per les vies nor
riament i als efectes

oficials,

el

mals, reempendrà els seus treballs per tal d'assolir la seva
Ja total nacionalització del nostre
primer Teatre.
*

¥

finalitat,

o

sigui

*

Com a nota curiosa, remarcarem et fet
de que un senyor "divo" que ha
vingut "marinejant" per aquestes barriades de Déu durant tot
l'estiu, bo i
aprofitant el temps que Ii
que ell anomenava
acollit als cartells

restava després de fer
"campanyeta" contra el
"barraca", ara a raó del canvi de "temperatura" s'ha
d'aquell teatre que, pel que es veu, ara ja gaudeix
d'una

categoria més elevada. ¡No cal dir que

estarem

al

tanto!
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ROSA

BALCELLS,

A

MADRID

La eminent arpista catalana ha assolit a la
capital de la República un èxit triomfal
Madrid. — El Concert que l'Associació de Cultura Musical ha organit
al Teatre de la Comèdia per a substituir a la cantatriu Lotte Schoene,
la famosa artista que ja dubtem de poder-la oir, vist que ja ens ha fallat
nombroses vegades, ha constituït un gros esdeveniment que, altrament, ha
les intèrprts.
estat una agradable sorpresa per la suprema qualitat d'una de
Ens referim. naturalment, a la presentació de la gentilíssima arpista catalana
'osa Balcells, el qual art depuradíssim no és gaire a l'abast assaborir, per
d'artistes del seu ram d'una tan gran alçària no s'en senten sovint
zat

quant

tampoc n'existeixen gaires. Rosa Balcells és una joveníssima damisella,
una me
el qual art és tan delicat com ella mateixa. El seu instrument és
ravella que el públic escolta àvidament i resta absort com si no hagués
d'acabar mai. Per això la sorpresa fou més gran doncs que vingué a substi
tuir una gran figura de l'art musical, sense que la substitució s'en ressentís,
una novetat inesperada
pulx el seu art tan singular representà altramentaltra
artista que fins ara
que compença en "crescendo" la fallida d"aquella
sols hem pogut veure per cartells i programes.
El programa era un bell encert que cal destacar. Rosa Balcells porta
també la distinció d'un repertori curosament classificat. Vegis sinó que
amb el
a més del "Concert" en do major del divi Mozart, que interpretà
flautista Gumersind Iglesias, amb acompanyament d'orquestra, oferí als
oients de Cultura Musical una sèrie de petites grans obres entre les quals
Lili
hom llegeix els noms de Scarlatti, Loeillet, Pierne, Zabel, Debussy,
Laskine i Tournier, que foren un seguit de filigranes en les quals es pal
Rosa
l'altíssima superioritat artística de la senyoreta
lesà seriosament
ben
ovacionant
sabé
de
Madrid
correspondre
justament.
Balcells. El públic
pogué donar per acabada
a la gentilíssima arpista catalana, la qual no
la seva tasca sense afegir diverses composicions al programa que foren un
en el seu difícil
nou triomf per aquesta magnífica intèrpet, gairebé única
instrument.
A la primera part l'Orquestra Clàssica, que dirigeix el mestre Josep Ma
l'"Obertura" op. 43, de Boccherini, la "Suite Pasto
ria Franco,
ni

interpretà

i l'"Aria a l'estil antic", per a violí, Orquestra
en
de la qual n"és autor l'eminent director de l'Orquestra i que aquesta
unió del violinista Ricard Hernàndez executà perfectíssimament.
sa
El públic sortí craquest concert importantíssim, gairebé més que
—
tisfet.
AS.

rale", op. 34, d'Atterberg

El Debate

EL QUE DIU LA PREMSA

"La joven arpista Rosa Balcells destacó sus grandes dotes musicales,
fina sensibilidad.
uniendo a una técnica muy depurada, cualidades de
los más poéti
La señorita Balcells triunfó en toda la línea, obteniendo
y ar
cos efectos del instrumento, en delicadísimos "glisandos", arpegios
mónicos, que le valieron merecidísimas ovaciones."

Joaquín TURINA

El Sol

obtenidos en
"La arpista catalana Rosa Balcells repitió los aplausos ya
diferentes ocasiones. Y merecidamente.
a sus audito
La seriorita Balcells, muy aplaudida, regaló varias piezas

ELS NOSTRES GRANS ARTISTES

ROSA

BALCELLS

Eminent arpista catalana que ha assolit un
:exit clamorós al Teatre de la Comèdia, de

Madrid, presentada
tura

per

l'»Associació de Cul

Musical.»

res,
y

a

que volvieron a aplaudirla, así como al flautista Gumersindo Iglesias
José María Franco en el lindo Concierto, de Mozart, que cerraba el

programa."
Adolfo

SALAZAR

Heraldo de Madrid
"En la segunda parte se presentó una arpista hasta ayer aquí descono
cida y que desde ayer difícilmente podrá olvidar quien la haya oído. Rosa
Balcells es una catalana de veinte arios que en pocos más conocerá fama
universal. Tales son las dotes que los dioses han querido otorgarle con lar
gueza. El dulce instrumento cobra en sus manos singular virtud musical.
A un temperamento de artista de raza une la seííorita Balcells una ejecu
ción tan perfecta, que en momentos diríase que nada material interviene
en ella.
La joven arpista fué ovacionada repetida y entusiásticamente y hubo de
ofrecer algunas piezas fuera de programa.
Cerró la interesante sesión el "Concierto en do mayor", para flauta,
arpa y orquesta, de Mozart, del más puro Mozart juvenil. ¡Qué f ragante
belleza la del andantino! Música de siempre y para siempre, procuró a los
auditores el máximo deleite de la jornada.
Rosa Balcells, qüe interpretó la parte de arpa, refrendó su magnífico
éxito anterior."
T. RUIZ DE LA SERNA
Informaciones
"Como en el anterior concierto de la Cultural, también ayer tuvieron los
asociados una gratísima sorpresa, merced a la indispisición de la liederista
fantasma, como llama nuestro público a la endeble Lotte Schoene. La sor
presa agradable de ayer corrió a cargo de una gentil arpista, la seriorita
Rosa Balcells, que nos dió un magnífico concierto de arpa, de cuyo instru
mento es genial virtuosa. Esta linda arpista posee un temperamento musical
verdaderamente exquisito, una educación artística de altura, y un dominio
de la técnica posiblemente único en el difícil instrumento con que trabaja.
La seriorita Balcells tiene un sonido corto en sus ejecuciones, quizás de
pendiente no de ella, sino del arpa que utiliza. Pero esta limitación del so
nido está más que compensada en la calidad del mismo. En este aspecto es
la seriorita Balcells un caso extraordinario. Conocemos el juego de muchos
afamados arpistas, pero nunca hasta ayer recibimos la sensación de que
este instrumento, cuya principal misión en nuestros modos musicales con
temporáneos no pasa del acompañarniento en masas orquestales, pudiera
expresar alta música y con tan penetrante poder emotivo. El arte de la
seiíorita Balcells es tal, que ennoblece la vibración del cordaje hasta grados
inconcebibles; ayer los más dulces acentos salieron de los dedos mágicos,
verdaderos dedos de hada, de esta singular artista, y fué una revelación
agradable para el auditorio el sentirse captado y emocionado por la música
de un instrumento al que no cabía atribuirle tan sugestiva importancia me
lódica. En las obras que ejecutó. a "soló" y en la graciosa, deliciosa y pu
rísima obra mozartiana "Concierto en do mayor", la señorita Balcells al
canzó un triunfo tan rotundo como inesperado y justo.
Fué un gran concierto este de la Cultural, cuyo curso actual promete
ser digno de la fama de esta simpática Sociedad."
ACORDE
*

La

*

*

Voz

"Se trata de una instrumentista que posee una técnica muy depurada y
bello sonido."
R. HALFFTER ESCHICHE
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exclusivament per

15
a

Culluid Musúl
a

els

seus

NOVEMBRE

les deu

del

Socis

1934

vespre

l'eminentíssim violinista

MISCHA ELMAN
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Dia 6 de Desembre,
Presentació del

a

les deu del vespre
gran

pianista

HOFMANN
El mateix més altre Concert de

l'eminent

violinista

ZINO FRANCESCATTI
MES

única actuació
Pianista i compositor

D 'A BRIL,

del

famós

RACHMANINOFF
Detalls

i

inscripcions

Claris, 43, 1.er, 2.a

de

Soci:

Tel. 20328
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Programes dels Concerts de la Setmana
PALAU DE

Kaa (poema

MUSICA

LA

simfònic"

(1.• audició)
A.

CATALANA
L'Amor

bruixot

M.
Associació Obrera de

Bloch

(suite)
de

Falla

Concerts

II
Diumenge, 11 novembre 1934, a

les 11

matí

la

collaboració

del

que desvetlla

pianista

Andante

Erich Landerer
i del

molto

la

contemplació dels camps.

mosso —Escenes prop

el

rie

rol.

bariton

Domenec Sánchez
Direcció

Beethoven
(Pastoral)
ma non troppo.—Alegres sentiments

Allegro

Orquestra PAU CASALS
amb

Sisena Simfonia

Mestre J.

Allegro.—Alegre reunió

Parra

Grignon

Lamotte de

Camperols.

de

Allegro. La tempesta. Allegetto.—Sentiments
de

joia en retornar

la

calma

després de

la tempesta.

Programa
III
Poema romàntic,
Schumann

Manfred, obertura
Concert

en si

Allegro
Andantino

troppo

-

J.

bariton i orquestra
Lamotte de Grignon

Tschaikowsky

Allegro

con

spiritu

La

Walkyria, escena final
Wagner

semplice-Prestissimo-Tempo primo

Allegro
Per a

b. menor

non

per a

con fuocco -

(Comiat de Wotau i encantament del foc)

vivo

Allegro

piano i orquestra

Bariton : Domènec Sánchez Parra.

II
Kaa

(poema

A.

Simfònic)

Bloch

PALAU DE

J. Lamotte de Grignon

Poema romàntic

Walkyria, escena final

Wagner
foc)

(Comiat de Wotau i encantament del
Bariton:

Domènec Sánchez

PALAU DE

MUSICA

CATALANA

(per a bariton i orquestra)
La

LA

de

Música

Festival Richard

CATALANA

Orquestra
a

les 5

Strauss

PAU CASALS

Carlota Dahmen,

Diumenge, 11 novembre 1934,

"da Camera"

Dimecres, 14 novembre 1934, a les 10 vespre

MUSICA

LA

Associació

Parra

cantatriu

tarda
Direcció :

Mestre

Eugèni Papst, d'Hamburg

Orquestra PAU CASALS
Direcció : Mestre
amó

la

J. Lamotte de Gri gnon

coBaboració

Programa

del bariton

Domènec Sánchez Parra

ArabelIa,
Tres

Programa

interludi

cançons

Morgen
Manfred,

Wiegenlied

obertura
Schumann

Cecília

(amb

(1.•

audició)

orquestra)

II
Simfonia dels

Calendari Musicel de le Setmend

Alps

1

Nit

2

Sortida

3

La

4

Entrada

al

rieral

del

sol

5

Vora
A la

cascada. Visió

7

Pels

prats

8

En els alts

9

A través
Per

el

bosc

6

10

Del 111 al 15 de lloyembre de 1934

pujada. Una cacera al lluny

11 i 11111e fl g 2

florits
pasturatges

del bruguerar,

perdut el camí

la

11.

congesta
Moments de perill

12

En el cim.

Visió

13

S'aixeca

boira. El sol es va tapant

14

Elegia

la

15

Calma abans

16

Tempesta, baixant del

la

17

Posta

18

Crepuscle

19

Nit

11
llovembre

cim

Diumenge
11

cançons

(amb

Heimliche

Joan,

llouembre

orquestra)

Vision

DimeMS

simfònic

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA
Associació de

14

Palau de la ffúsica Catalana

ORQUESTRA PAU EASALS
Domenec Sánchez Parra
Bardon

A

les

a

1934,

les

10

vespre

Dii ous

Mischa Elman
violinista
facilitat el programa,

edició, el

violinista

al

Miscda

tancar
Elman,

Musical, es veu en
publicar-lo en aquesta sen

l'Associació de Cultura
de

15
II ouembre

DE

MEDICINA

PRACTICA

Fefflual Ilichmd Strauss
ORQUESTRA PAU CASALS
Direcció :
A

"LA

novembre

MEDICINA

F.

a

les 10

L'ART
del

càrrec

viottilhia

d'Extensió

doctor

el

illSiiilli de Medicina Praclica
La Medicina en l'ilrl Musical

15

Dr.F.BascompteLakanal

curset a càrrec del

entrada

és

lliure

per a

II ovembre

La

Conferència

PatlaicaL
cittet:en

El

A les deu del vespre
Localilats als respectius locals per als
Concerts públics.
Per a les Associacions

inscripcions de

soci als estatges de les mateixes.

tema

Patologia Musical. El Cas Beethoven"
La

deu del vespre

Oi 10 il 5

MUSICAL"

Curset
del

vespre

Bascompte Lakanal
sobre

"La

1934, a

EN

Quatrena Conferència
Científica,

EUGEN PAPST
les deu del vespre

Palau de la Música faIalana
Associació de Cultura Musical
M1SC1IA ELMAN

IV
15

la IYIúsica Catalana

de

Associació de Música "da lameta"

A les

impossibilitat
ció, com és acostumat

INSTITUT

Palau

Cultura Musical

Dijous, 15 novembre

Dijous,

J. LAMOTE DE
GRIGNON
elne de la tarda

CARLOTA DAHMEN, cantaldu

llouembre

—::—

aquesta

DE

del mati

Aufforderung

poema

Per no haver

.1zILA.11'0110TE
i

Direcció:

Stá'ndchen
Don

LANDERER, pianista

Direcció:

tempesta

de sol

Freundliche

ORQUESTRA PAU CASALS
Erich

A les onze

III
Tres

Palau de la Música latalana
Associació Obrera de Concerts

tothom

La Conferència es Illure d'entrada per
a tothom.

1()

CORRESPONDENCIA
PENINSULA
Madrid.—Al Teatre Espanyol ha començat els seus Concerts Simfònics
la Orquestra Filharmònica de Madrid, que dirigeix l'eminent mestre Pérez
i Casas. En el primer i segon dels seus Concerts s'ha començat la sèrie
de les Nou Sinf onies de Beethoven, corresponent per tal als esmentats pro
grames la "primera" i la "segona". Inmillorable la interpretació d'aques
tes dues "simfonies- que el mestre Pérez i Casas coneix profondament. Hem
oït en primera audició "Jeux" de Debussy, obra que marca la evolució
estilitzada debussyana. A la magnífica interpretació donada a l'obra de De
amb la "Bacanal" del
bussy calgué afegir encara el gros èxit aconseguit
"Tannháuser" i el "Caprici espanyol", de Rimsky-Korsakoff que tancà el
primer programa. En el segon concert o'irem el "Doble concert" de Brahms,
que fou magistralment interpretat pels
per a violí, violoncel i orquestra,
ova
professors senyors Iniesta i Cassaux, els quals fóren molt justament
cionats En la tercera part l'Orquestra Filharmònica interpretà meravello
de Turina que
sament, ultra "Els Preludis" de Liszt, el poema "Ritmos",
assolí un èxit major qu'el que obtingué en estrenar-se.
També l'Orquestra Simfònica que dirigeix el mestre Fernàndez Ar
la Simfó
bós, ha iniciat els seus Concerts al Monumental. En el primer
nica executà la "Obertura Acadèmica", de Brahms, l'"Aria", de Bach; la
"Vuitena Simfonia", de Beethoven, varis fragments del "Dafnis i Cloe",
de Ravel i "El castillo de Almodóvar", de Turina, obra la qual fou entus
Lluisa
siasticament aplaudida, com els seus intèrprets, l'arpista senyoreta
amb l'excellent professorat de la seva Or
i el mestre Arbós

junt

Pequeño
questra.

AS.

NOTICIARI
Mischa Elman, violinista; Josef Hofmann, pianista, i Zino Francescatti,
virtuós del violí, actuaran en els mesos de novembre, desembre i gener, a
el gran
l'Associació de Cultura Musical. També en únic recital actuarà
de que definitivament no
guitarrista Andreu Segòvia i en el cas improvable
pugui actuar la gran cantatriu austriaca Lotte Schoene, s'està gestionant
la seva
el concurs d'una famosa cantatriu que indubtablement assoliria a
tots els caràcters d'un veritable esdeveniment artístic.

presentació,

*

*

*

a
El dia 15 de l'actual, començaran les classes d'Ensenyament Musical
l'"Institut
d'Estudis
Musicals
Pich
Santasusana,
del
mestre
càrrec
Joan
En aques
Blanca Selva" patrocinat per l'Associació Obrera de Concerts.
i Piano, primà
tes classes es cursaran les assignatures de Teoria, Solfeig
i divendres a l'estatge so
ries, i les lliçons e donaran els dilluns, dimecres
a deu del vespre. Les inscripcions reservades ex
a
set
i
de
nou
de
sis
cial,
faran a Secre
clusivament als socis i familiars de l'Associació Obrera es
taria de la entitat, Alt de Sant Pere, 27, pral.
*

*

*

Concert de Curs de l'Associació Musical del Districte Novè,
Enric C.
tindrà lloc el dilluns dia 19 del corrent, a càrrec del violinista
Per al Dimecres dia
Enric
Sufié.
al
piano
pel
pianista
Marsal, acompanyat
aviat la presentació
28 s'anuncia Factuació del "Quartet Lyceum" i molt
de la cantatriu russa
de 1"Schola Orquestral Catalana" amb el concurs
El

Mme.

primer

Gali

f.
Markof.

Inscripcions

de nous socis, Ramon Batlle, 19 i 21, Sant Andreu.

17
Per tal que la Empresa del Cine Astória, organitzadora de dos recitals
càrrec del pianista Strawinsky (fill) ha tingut la "deferència" de negar el
passe de Premsa al Crític de "La Humanitat" i LA MUSICA, ens abstenim
de ressenyar aquests actes, els quals per ignorància de l'artista executant,
s'han celebrat en un local que en categoria, no escau a la seva importàn
a

cia. Es per aixà que els organitzadors d'aquests recitals s'han portat amb
la Premsa en forma desacostumada, en relació amb la que és costum tra
dicional en totes les altres empreses musicals. No mereix la pena d'allar
gar més el present comentari.
*

Dissabte dia 17 de

*

*

les deu del vespre, tindrà lloc a la Sala
un recital de "lieders" a càrrec
acompanyat al piano per la se
nyora Maria Infiesta de Olivares, interpretarà diverses composicions de
Falconieri, Scarlatti, J. S. Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Aguirre, Ló
pez Buchardo, Forte i Granados.

novembre,

a

Macshall, Rambla de Catalunya, 106, pral.,
del professor Marian A. Olivares, el qual,

IISS11111(10 DE

"DA CAM[N11"

Dimecres. 14 Novembre 1934,

GRAN

RICHARD

les deu del vespre

a

FESTIVAL

STRAUSS

amb ocasió del 70 aniversari de la

ORQUESTRA

PAU

naixença

seva

CASALS

considerablement augmentada

sota la direcció del

EUGEN

famós mestre

PAPST, d'Hamburg

designat expressament pel propi RICHARD STRAUSS per aquest
concert, amb la cooperació de la eminent sopran alemanya
CARLOTA DAHMEN
PROORAMA

Arabella, interludi (1.a audició) orquestra.
Tres cançons, amb orquestra (Morgen -WiegenliedSIMFONIA DELS ALPS
Tres cançons amb orquestra

Cecilia).

(Freundliche Vision-Heimliche Aufforderung-SUindchen)
DON JOAN, poema sinifónic.

PALAU
Inscripcions

i detalls:

DE
Via

LA MUSICA CATALANA
Laietana, 46,

5..

-

3.°

Telèfon 17798

INSTRUMENTS DE MUSICA
DE

CORDA

I

DE

VENT

VIOLERIA D'ART
EQUIPS D'ORQUESTRINA
REPARACIONS

GARANTIDES

PIANOS
LLOGUER I VENDA

DE

R. PAR RAMON

-

Manufactura de Pianos,
i
Pianos de Cua

Autopianos

A OFICINES

IMPRESOS
DE

TOTES

Pap

TERMINIS

CARME, 8, BARCELONA

MATERIAL

PER

A

MENES

"Orpheus

ereria

MARCA

Francesc

PRIETO

Exposició

REGISTRADA

Pagés
i

Marcé

Despatx

Aribau, 99-101
Falorica:Londres,190-192
Telèfon

7 3 9

8 8

BARCELONA

Carme,

3o

Lloguers,Terminis, Cambis,
Afinacions, Reparacions

Barcelona
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Acadèmia

de

ALEXANDRE
Còrsega, 211,

Música

VILALTA
Telélon 71402

Ler

lentre Muntaner i Casanova)

Piano:

Solfeig

i Teoria:

Violi, Violoncel
Clases

Cantrabaix: Cursos

generals.

Particulars.
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Chassaigne

PIANOS

AUTOPIANOS

Terminis i
DE

Frères

DISCOS

ROTLLOS

Lloguer

CUA QUE CAP A TOT ARREU

Exposició: Clarís, núm. 43 - Telèfon núm.
Fàbrica: Valencia, 70 - Telèfon núm.

16086
33445

-

Barcelona

■••11.101,■,M...•

Associació Musical del Districte IX.'

1

Dilluns 19 novembre de

934,

a

les deu del vespre

RECITAL

ENRIC C.

MARSAL

Violinista

ENRIC
Obres

de

SUN" É,

Piano

Haendel, Mozart, Debussy, Schubert,
Schumann i Tartini • Kreisler

Wieniawsky,

Dimecres 28 de Novembre, QUARTET LYCEUM
Teatre de

l'Orfeó «L'Eco de Catalunya»

Ramón BatIle,

19

21

-

SANT

ANDREU

EXCLUSIVAMENT
PELS SOCIS

"

Rambla

Telèf. 72726

Catalunya, io6, pral.

Subdirector

Domènec Mas 1 Serracant

Classes

especials

SolieIg

-

de

viola - tenor

Teorla

Historia • estética

i

-

ARRAMO

Harmonía

formes

musicals

Conferències sobre historia del Piano per OT ro MAYER
Declamació catalana i castellana
Cursos de Anglés i Francés

Sala d'Audlcion

