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COMIAT dels cèlebres artistes Nemethy, Maison, Hann, Weber i Habich 

Darrera representació del Festival Sagrat en tres actes, de R. Wagner 

PARSIFAL 
Demà, nit. Extraordinari Festival Simfònic per l'orques

tro del Gran Teatre del liceu, en homenatge o l'insigne 

mestre HANS KNAPPERTSBUSCH. Obres de Beethover•, 

Mozart i Wagner 

La Direcci6 general, tenint en compte els costums 
que pre11alen en tots els Grans Teatres d'Opera, prega 
als se1tyors concurrents a les localitats de platea, am

fiteatre i a les llotges elL ge1teral, de 11estir smo
kütg o de negre els senyors, i dc csoirée• les 
senyores, quan assisteixiiL a les funcÍOILS dl' nit. 
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51 Vd. como otros muchos no conoce "o fondo" 
la música gramofó nica eléctricamente im

presionada y reproducida, si no ho comprobado aún lo 
puriección asombrosa o que se ha llegada en ambos coses, 
le interesa especialmente nuestra oferta ... 

Convencidos de que un aporato acústico no 
puede destacar con toda fidelidad la perfección del di~co 
eléctrico y convencidos tombién de que el lugor de prefe
rencia en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
pora lo Radio- Electrolo -el oporato mós completo para 
lo música del hogar- hocemos lo siguiente oferta: 

RE-245 
ltE-245 de 8 valvulc$. 
Apnralo •olo, pen 
Iu 1.9001 con cllKo• 

T odo comprodorde uno de 
los Rodio-Eiectrolos RE-245 y RE-231 
podró elegir una colección de discos 
por valor de Ptas. 400.- poganda 
por ellos solamente 280 ó 250 pe 
setes según el modelo adquindo 

Piense en lo que significa esta 
oferta y no deje posar esta oportuni 
dod excepcional. Pi do o los ogentes 
'Lo Voz de su Amo" detalles y hogo 

su elección de aparoto y discos 

R E-23'1 
ltE·ll3t. s~,porhote
rn<ll,,o do 5 val· 
"'ulns. Apamto sCI\o, 
po1~tn• 1 2001 con 
d)ICóJ por VCllO~ ) 

d~ peaoiDI 400, 

Pesetas 1.480 
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PARSIF .A L 
¡.;¡~ nanador;> que hau parlat tl'aque:;ta hi,;tòria no han po~ut po:-;ar-.;1.! 

d'ac-on! n.:spect~: al camí, seguit per Par:;ifal, que el l'OJHlní a la muntauya 
Santa, c,;iluad;¡ a .-\rag-ó, a le:<: falde;; del l:'irim·u, ell ds t"onfin..; tic I'E,;pan~·a 
àrab•. I em~ara que \\'olfrrun d'E~chcmbacll, Cri:;tià dc Troyc~ o Diu Cron, 
ÒOill'll c<>m a vctidi..¡ucs llurs conclusions, lll:'m d'acn•ptar com a ml-.; lo.'lg-1-
ea- per al nostre intent -la llegenda c.lel diví poeta dc Bayn·nth. 

Diu In uan .I< 1l> que I'f;r;>ifal caminava devcr:; el lloC' on \'Cia d temple 
porü:ut{~-;. La se\'a aclmlr<l<.ÏÓ c.rtixia a tue~ura quC' aua\'a \'t'nccnt. la distàJl
cia i acabà pèr crC'urc que una cosa tau bella no potlia ésser obra <k ktl
llcria s inó més m·iat algtut miracle del Sant Rei ~\rlús. Ho i Ient cmní, aclés 
cantava tron:s pll'nes dc tendresa al record dc la seva wnn·, ndés l'mria '' 
la cnc;n d'a)g' llll animal ferotge i així, travessant \'all:; i 11\lllllnnyl'S, Hrnh:l 
a la vora d'nn llac. De cop descuit veié volar un d111tl id cigne tlnc li sem· 
bla una àguila voraç, li n]nmtà l'arc. i 1'ntlimal caigué morlftlmen l [cJ it. Hcn
liut el:; crits Llc la vfcti111a acudí genl: eren l'scUdl.'rs i mvallt'l'S (jlll!, jl\S· 
tan1cnt iudi~nat!', ngafar..:n d 11ostre· heroi i el conduïren a la pt·l·~èndn tl'uu 
nutiú vcm·rubll· 1\c ¡m:clara Yirtut el nom llel qnnl ern CnnH'llt:tuz. -Ju t
g-eu-lo, 1i deien, donen-li el càstig que mereix ... ! C:urm•maur. s'ncost.'l n P:lr
s ifnl i li dig-ué: «Ets tu qui ha matat el cigne fide l ? ... Qui n mal et feia?... 
No saps que són sagrades les aus d'aqnest clos ? ... D Despré~, ag-afant-lo pe.: 
la mà i portant-lo vcr.s el lloc on era la ,·ícthun, continuà : • No 'veus• la snng
iunoeent c¡uc brolla clc !a ferida?... Els seus ulls ja lwn pcrclnl la 1\ucutor.:. 
Què [ari~ Ja seva companya?... Donzell, con lesa la teYa eulpa t la tl·va 
crttlJl;,t ! » 

Les paraul..:s de GurucmatJZ comnogucren l'arsifal de tnl m·Jlll'nl que ..:s 
posà a plorar i agafant impetuosament l'arc i Ics n~·t:xcs els fl:n a tro~so:-; i 
tl..; lknçà. L'andà va demanar-li : - Qui é:; el tl:U parc? :\<> ho sé, cou
test;'¡ Com ha" Yingnt ací? ... - Tampoc l1o sé. - Com te tlins? 11..: tin~rut 
molts noms, plr<'> .. ara no ..:n recordo cap. Conta, dones, l'i que ,;;,pio·uc,;. 

::\nml!s sé que la mcYa m:u·c e~ deia Erzalaidc. " 
<~nrncnH\111. no pog·ué treure res en clar dc ll:s paraules <lt• Parsifal i arri

bà a Ja conclusió que 1'adolt:scent era un gran idiota. 
_\1 C'Oslat <lc\ nobl<: ancià. hi ba .. i'ia una dona estranya,_ d'aspcdc salvatge, 

wstHla amb parracs 1 cenytda amb pells de serp. H:t\'la mnbnt dc terres 
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lluuvancs pol"t:r dc 1'.\ràlJia-llltllltada cu 1111 mul blanc. ~iog-uda pl:r un 
iu~tiut <.k compassió anava allí en cerca d'herbes medJCinals que pognessin 
guadr d ~obü·à del seu regne d'una ferida greu que sotna. Era un ésser 
iucompn:usib]e, eni¡;:màtie i misteriós, símbol dc la doua eterna ... compcmh 
d..: totes les virtuts i de totes les maldats ; desperta, era la dolça nllssat
gera <lc pau, la influ~ncia del bé prcdominaYa cn la se\'a .'111ima; pcrò quan 
dormia .. l'esperit del mal la subjectava durant el son i la traostormava eu 
un instrument de perfídia i de maldat. Al llarg del seu camí havia trobat 
Erzalaidc, morent de dolor per la partença del seu fill estimat. ·aDigueu-li, 
si alg-un tlia el \'cieu, que la seYa mare, en morir, el bcn~·eix amb lola la 
tendresa dc la seva ànima•. 

Kundry- així s'anomenava la dona misteriosa-trameté a Par:-<ifal d mb
salgc d'Erzalaiue, però Parsifal no podia adm(·tre que la Sl·Yn nlal"L' hagués 
mort i creient que era n11a inYenci6 enganyosa d'aquella tloua, sense tnl.'ditar 
el qnc feia es llancà damunt d'ella com una fera por c~trungulnr-la . La lil

let H.nci6 op01 tu11a de Gun1e1Uanz evità una nova tragètlla. Pannlal, presa 
d'un ddnllimeut, caigué sense ,sentits en braços u el vcncmblt' ancj¡\, KnncltY 
CO!Tc n socórn:t-lo. · 

On e:; trobava d fill d'Erzalaide? Era al l11,1c clcl~ cig-ne~, al ll'tTilnri clt'l 
Gra!, al burg- dc 1\!ont'Salvat. Hi lmvia allí els gua rdnclon; <h•l c:nl:t.c sHgrnt; 
~·ra el ealzt• ck In cc1m, anomenat Gral , en el qunl .Josep d'¡\rimathca recollí 
la ptcciosa snng- clel Rl•dcmptot. A mé~, tenen en custòdia la llança qnc f..:rí el 
sen costat di d. 

Tilurcl é~ t'] nom del fundador d'aquell Regne i d::; que hi \'ÍitCil, homes 
dc co~tums immaculats, alimenten llur esperit amb virlnts llcroiquc.-;, llis
posats n anar pertot on l1i hagi una injustícia a combatr..: o una snntn cansa 
a dc{cusar. Són invcucibles perquè el vas miraculó;; el..- dónn nn poder so
brL·nalural. Cada any, el dia dc Di\'endrcs Snut, un culum bhtnc hmxa del 
t'el i rcnont d pacte d'amor donant Ulla nova g-ràcin ccl,·stc al~ caYaller"
Ptrò des dc fa algun kmps regna la desolació a la mansi(, ang-u.-la cid Cral. 
Titurd, YcllÇltt pels anys j gairebé al marg..: de la tomba, ha pa.;sat el tron 
al "eu fill .\mfurta-;. Però ci nou rei s'ba d.:ixal prendre la llança del Senyor 
UI 1111 fcrotg •. · duel amb el mag hïiugsor, que es proposà ch:~ln11r aqucll.t 
:-:wtn co1nunitat; i, amb el mateix acer sagrat, Kling,;or li fén usa tremenda 
ferida que cap bàl-:am no pot ~anar. Auforta:.; e"tà en de;;grill·ia i el Sl'll n:gnc 
amb ell. 

t·n din l¡uc els piadosos ca,·allers esta\·en resant thn·nnl dd (;ral els sem
blà sl·nlir un;t n•n del cd que els deia: «Xomés un és,cr pur i dlllclid, d'àni-
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ma pÜl<h>sa, lontarà la ~alut al Rei pecador i r~no\'arà d,.; e,.;plendors i mira
cles dd Sa ut <;ml». 

Serà Parsifal, aquell donzell innocent, 1 'alh beratlor i a·clcm pte>r?. .. 1~1 
pr ínn:p 1 ;urnlmanz, el \'ell cavaller, bo creu així perqut~ ha descobert en 
l'adolescent els ~igne.o;; de la pietat i la timidesa pn:drtcs l'li la proltTta. El 
vc:l<:rablc :wcià vol constatar-ho i porta Par:<ifal al templl•, a prendre part 
a l'àpat místic, i observar si la gràcia dh;ua l'il-htmma. L'abraça pakrnal
mcnt i el porta des del marge del Uae al bosc ombrat, darrera del st-)!UICl 

llunyà dd Rd malall que anava cap a )lontsah·at <ksprl:s dc pn·nure el bany 
matinal eu d qual cercava alleujament al .seu dolor. Anaven scguurt per 
l'cl'tr et camí, ta11at en Ja mateixa roca, i l'in~onscieut Parsi fa! <.h:ia iugènua
mcul a Cnruemauz : eLa meva mare em de1a que pn:ngués con::;dl ilc qm 
porta els cabells blancs i jo, per a obeir-la i obtenir el consell vostre, estic 
disposat a ~crvir-us en tot el que em maneu». 

cHscolta, donzell li digué l'ancià- : tu gemprc park~ tk la tl·Ya marc 
gen . .;c ncnJ1ar-b.• d'altre:- cost!!'. Per què l'anomene~ t'tln~lanlmt·nl i lan fon 
de llot? Pn des com uu iufaut i ja que desitges eh; 11H.!Us consdl~ fes aten
ció a let> coses que ara et diré. No siguis mai imprudent; l'ltC>lUC desYer• 
gonyit 110 té cap Yalor; víctima d'una mutació perpêlttu pc·r<l les ploiltco;; dt• la 
seva ho110r i baixfl als inferns ; el teu aire gctttil i majcsln6s m'anuncia que 
un din regnaràs; qunu siguis poderós practicaràs Ja resolució inqut'brnnlnble 
clc tractnr mist·ricorcli0~nment el neccss¡tat; la tt:\'R llar¡:rm•sn i la lt'\'a mag
nanimitat l'ban de ddeusar coutra la misèria; no transigeixis mai amb allò 
que pugui menyscabar la teva honor ; sigues humil i cuita a mclmar-te 
davant de l'home de bé que a vegades és perseguit per la d<:!'lgràcia ; l1::1s de 
socórrer-lo i cnda vegada que farà$ una acció tan meritòria entrarà en tu la 
gràcia divina; bas d'ésser econòmic y generós amb modernció i rccor<Ja't 
que l'home fàcilment pròdig no és apte per a governar i que es torna àvol 
d que nom{•,; Yin p•n acumular riquese:< : observa la mesura dt· la ju:'tícia 
i cM·rcita l'oïda. la vista, el gust i l'olfacte per tal dc pcrfccdonar-te i at'<lll
,;egulr que el teu judici sigui just¡ hauràSI d'associar la cll·tnèncra a la 
vall'r i o;i)!uin quines siguin les culpes de l'enemic, si l't. dt•m:ma perdó cm
beiParàs l'espasa tot seguit». Li donà també el consell d'éslier s<:mprc sincer 
amb ll'.<; dame~ i afcgi : cs:i el cel t'uneix a l'escollida dd leu cor, no oblidis 
que marit i mul1er sóu una sola cosa con1 el sol que ens il-lumina quan é~ 
dia; són inseparables com dues flors nascudes d'una mateixa llavor». 

El clonzdl donà les gràcies al venerable Guroemanz i lr prometé rk :<e
guil el,; seu,; consells. Procurà de no anomenar més In ~(·\':t man:, per<> en 
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el seu cor uo sc li n'esborrà mai la imatge. Altres cousdls ,.;~guí donant-li 
Gurncmauz fins que arribaren al cim de la muntanya des d'ou s~: ::;culia el 
repicar tri::;t dc les campanes i e1 so marcial de les trompe':i d'or qu.:: crida
''cn els cavallers al temple. Els caYallers hi anaYen entrant, tri~tu~, uuitor
mats, amb pas lent i cadenció;;;. 

Gurncmauz assenyala un lloc a Parsifal, però el nostre adolc::;ccnt 110 h<' 
rebut cucara la llum pttra del saber i resta atònit i extàtic. 

Tots preueu seient ; Amfortas sofreix honiblement, la YCU es fa dolo
rosa i, reconeixent la scYa indignitat, es nega a ensenyar la copa ab piado
sos cavallers. 

Fill meu! -li crida Titurd des del seu llit -per què no dcscobn:ixcs el 
Gra)? · , 

El Rei moribund m~na al 'fill· rebel_, que of.iciï· i 'àqu<·st, finalllll'llt, 111nstr'1 
el Calzt· Sagrat. .. b::; un \'Ïsiú ct:h:~tia1l ... Tots ~·a¡.:enollcn; .\111fmtus sosté 
en 1~ seves mans el Sant Calze; e1 temple s'enfosqueix ntcntre baixa del 
cel un raig dc llum vivíssima i la sang de l'amor di\'i s'í110ama. Bls cava
llers canteu fcr,•orosamcnte himnes sants i amb llur icrvent pregànn 111\·o
quen la diviua gr~\cia. Uns diuen: •Cavaller, pl·epara't a l'àpat <l'amor com 
si fos la teva darrera hora». Altres l'epliqu.en atnb venta ble mlcló : «::it la 
:>eva sang- ntJU pL·r nosaltr,•s, ragi la meYa imtb nohk g'oig- pel Retkmplor:o . 
¡ de ]eS nJtUl'CS dcsccncleiX el càutic idea} dels àngel:; que diu als Ca\'t\lkrs : 
cPreneu amb d favor divi el pa dc \'ida i amon. Tots prenen l'aliment espi
ritual eucarístic, i mentre "\m{ortas1 pill-l•d, plora el sen pccal, el temple 
s'il-lumiua novament. Els ca,·allers es fan el bes lratcJnal t, at·aha<la la 
cerimònia ritual, Ics campanes anuncieu als congregats que ha mril.Jat ~ l'hora 
del retir i del recolliment. ~ ' 

Parsifal hn nssislit, mut d't;stupor, a l'~·stranya ccr11nuuia. ~o ronlpr0Jt 
r.:s, pcrò scnl l'rl:ixcr al fous tle la ,;eva ànima el ::;entimcui dc pietat; d 
qnc ha ,·ist l'ha l'ommogut proftmdament. Gttruemanz, que l'h:wia observat 
au:;ios:unent, no sap emk\'inar la impressió de terrible dolor quo.: lc~ lamcn
tacion~ d(' l'infortunat ..-\mfortas baTien causat al candorós l'ar.;ifal i, con
,·o:uçnt quo: s'ha\'ia cnganyat en creure que aquell home podia t:sscr el pn.:
do:;stiual quo: la profecia ha\·ia anunciat, es gira irat conlra el pobre Parsíial 
quo:, com nu beneit, continuaYa immòbil i com extasiat eu uu rccò del temple. 

cY.:s-tc'n d'aèí- li crida---pobre imbecil; Yés a cercar les tcws oquc,o; i 
deixa en pau el~ cignes !l'aquest lloc.» 

Parsifal st·guí crraut, noYament, per 1a ruta del Sl'tt destí. 
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ACTE SEGO.N" 

Foragitat per Guruemanz del temple excels, el no:;trc heroi vagava soli
tari fins que, eu arribar als límits del burg sagrat, entrà cu 1111 altre clos 
que els ca\'allers del Gral anorueuav~u cRegnc de perdició•. 

Era una h~,•rmosa vall afrontant amb .MoiJtsalvat, al mig dc la qual hi 
havia un castell l·ucantat on els piadosos caYallers eren atrets per a penlre'ls 
embolcallant-los en les xarxes pecamino,ses de la concupiscència. El senyor 
d'aquell domini era el terrible mag anomenat .F..ïiugsor, d qual s'havia pro
posat d'extenninar la venerable comunitat per ..-eujar Yells odis contra Ti
tlllcl. Vm; deien que era duc de Càpua, desceJJdcut del famós fdillcr \Ïrp;ilius 
de Nà)¡)ols i i, segons le-5 cròniques de la maledicència, un dia fou sorprès 
pel R1.•t dc Sidlia mentre usurpava certs drets que li ¡>crtanyicu. Dc la lluita 
founidable entre l'ofensor i l'ofès resultà, a jutjar per les mofes dc les quals 
fou objecte, que KliJtgsor sortí molt mal parat c.le la battv>~n, perquè eles 
d'aleshores fou anomenat el duc Capó. 

Altres as~cgurcn qtll! tot això és una pura fàbula i que :;i era mutilat 
ell mateix L'l'a l'nutor de la ignomiujosa opernciú. Volia l'ntrar a fonnar part 
de la comunitat del (;¡al, ¡,erú el ~eu ü1stiut pervers i la luxÍ! rin qnc el 
dC>miuava feie11 impo!;sible la ,o;eV'a admissió. Peu;:;à a fer pcnil~ncia, a purifi
car-St', n vit1n.· ¡;nht.ari prop dc ~lontsalvat fins a fer-¡;e di~·nc cl'cntnn-hi i 
però irritat de 110 saber-se reprimir, cometé sobre el 'ell mateix J 'houihle 
crim. El Cml, a1èshores. li uep;à per a sen1prc la üivina llum ; i T1turcl 
l'expulsà dels ,-;cus domini". 

Perdndn totn esperança, es dedicà a estudiar les arts m¡1p;iqm·s, la fdi
Jlcria i Ja 1Jigromi'111cia. Pactà amb l'infem i assolí tanta dl· cH·ncin dinbòliea 
que tran.;formaYa n plaer coses i lloc;:; segon-; li sugg-eria la seYn perfídia. 
En virtut d'un espill màgic que Lusbel li hm·ia donat, l'ondxia t(lls C'ls 
acte::: cll.·ls nnimnls i clds homes i üones, tant .;;i eren cstrnnp;crs l'<>lll iudl
gencs, a condició que entressi11 en el seu radi lluminós que cm dt: ~is llcg;iics 
i mitja. Tran,.fonna el castell en un eclèu perfumat. embriag-ador tld~ ~~.·ntits. 
Les flors l'ren més :n·iat belles filles de penlil'ió, armes po!lero,;es qut· Klinp;sor 
afilaYn contra el.; l'aYallcrs de la muntanya santn. els quals Yolin dt•..;trmr 
fcJtt-los perdre la pnre::.a immaculada i molts tl'ells ja ha\'icn l'aic;nt a les 
urpe>. dt· la \'olnptuositat que mil nimfes els oferien i \'Í\'Í\:n al dos cm·an
tat sota (•I po1kr satànic del fetiller. El rei :\ mfortas, da \'ant <ll· la pcrfidia 
de Klin¡¡,;m-, ann~t els seus lleial;:;, empunyà la llança clcl Rt·ckmplor i au:\ 
a donar-li ln batalla per a anorrear-lo, però les lenihle.:: nnnt•.; d~.•l mng eren 
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<lc rdiuada :-cdueeíó lle la carn i la febk naturalesa humana (:::; incapaç cic 
n::-i:-tir-lc:;. 

Posà da\-aut d' /unfortas, el més sant dels ca,·allcn;, la flor mé:-; bella, 
la crosa dc l'infern» de bellesa incomparable. Era Kuudry.. . aquell ésso:r 
estrany, original, quo: ningú no o:;abia d'on haYia vingut i que, si c::'taut des
perla era la benfactora nlissatgcra del Gral, quan queia eu letargia era atreta 
pel mag amb fetilleries i transformada en enemiga mortal dels pi:ulo,~os ca
vallers. Era transformada en el compendi seductor de tols els encisos dc Ja 
don<l \'oluptuosa, 1:.! t~.:mvtadora eterna, que sedueix l'home irrcsistiblem~:nt. 
E11 els braçoo; dc Kuudry, Amfortas perdé la puresa inmlaf•nluda i Klingsor, 
tdomfant, li arrabassà la llança sagrada i amb ella el f.-d. 

El Rei p.-cador fugí humiliat i vençut i des <l'n les !tores plora la seva 
de~gr:'1cia ; Jà ferida és incurable i li donarà tunne11i perc)1t\: l'Spiï la SC\'3 
cul va, fins que nn ésser càndid i pur, destruint el malefici dc 1.:-Ji nl{sor, el 
rcchUlcixi 1 rcSl'nti la llança santa. 

Per nrt dinbulica d fetil1er sap que un predestiual ha dc sul \'nr ln vcue
mblc co111un i tot dc la ruïna total . Mitjançant l'espill mit gi e uHkvina e¡ uc 
ri c:'ln<li<l i pul íssim redemptor del Gral, caminant n la Yentura, hn entrat en 
els seus dominis. I tran,c;foruta i prepara tots els elements tlC' pcrfltlia i se
ducció. l~ling-sor es eren invencible; com caigueren nltres c·avallers c:-mrà el 
donzell. Cridn Kundry, la sorprèn dormint, vol transfonnur-la; dia rt•sistcix, 
p~,:1·ò ell In domina amb les seves fetlllerie-; fi11s a fer-nc nua fick l nliarb. 

Parsifnl lJa entrat en el primer cercle on ha trobat Ulta gruu rl·.:;ist~·ncia. 
Altres t'a\·allcn; Ycnçuts que hi estaven reclosos Yolen harr:u-li d pas, però 
J 'lwroi nconscg-nl'Ï x dl' Yènccr i arriba al jardí mà~ic. A li í lc;; flor-; encan
tades t•s <lesprl·ncn 1 prenen fonua de nimfes diYi ncs, seductores : s6n les 
belles filles de l'edèn. El rodegen, voleu seduir-lo i perdre'! pl'l' mnnnment 
de Kliug-sor, p!'rò Par-;ifal surt triomfaut de la primera batalla. L'innocl·nt 
donzell decideix d'anar-se'n : en intentar-ho sent uua ven dolcí~sima que 
pronuncia d seu nom ... Parsifal... i recorda que la scvn marc, en somnis, 
el cridava amb aque.c;t nom. La seductora, per fer-se pas eu d cor del 
doPzcll iu1u>ccut, li parla de la se\a mare i Parsifa1 s'l·nlclHlrcix pmfuncla
lll¿>nt pl'rC]IIl' porta 1'¡1nima plena del sen bell r\:'cord. 

o:Tu i~noraYe~ la seYa gran dolor- li diu- . Xit i dia t\:s¡wra,·a, pen\ com 
que no torna,·cs, Erzalaidc morí de dolor.• 

Par:-ifnl < tu abatut als peus dc KundrY. Plora umnr~am~·nt i l''q·lama : 
~!arC' meya !. .. marc dolça!. .. mare Yolg-mla i. .. com pne ohlitlnr-ll·? 
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cTn no lOIH~l \:IC" ,·ncara la dolor; has d 'espiar-ne la culpa i, l'i vols tro
bar <·on hort, hal' lk ·l·eJ-car-lu en aquella gran amor qnc ja < ;amurd Ya ;;,·ntir 
p.:r Er:t.alaitl\:', la que et n.:-à amb la Sc:\-a carn i tlc la s('nt ,.;a11g- i <: 11 morir 
t\mYiava Jn salutaeió cld seu cor i ... el be,; de l'amor. .. • Kumlry Hll embol
callar l'arsifal 1!11 k,., scn'" xarxes i l'abraça, :'ipropa ds :'l'Us llavis als de 
l':ulol6l'l' llt i hi po.;a nn hes diabòlic amb el malign-= :~rt de. la. sen~ualitn~ . 
Pro11ig-íosame al, l'ar.;ifal sc ,;ent trausfonnat: Ja o;eYa runoc,·nna s 11-hlllllll:t 

i li fw ('OIIlJll'l.:ttdn• tola la maldat de Kumlr.r. Es desfà d'ella i lk cop Y('ll 
da,·ant tlels st.:us ulls la yi-.ió amarga del sofrinwnt rl'.\mforta-; qu, plora el 
r;en pecat., El piadós l'arsifal sufrei:" 1~ mateixa dolor fins a.l pn nl <1~· neu re 
que tamlw 1.'11 pnrla al costat Ja fenda mcurable. El bes dc h.nnc!J y feu l'al! re 
aguell lh·i, pl·rt] l'i l-~Hmipat fill_ rl'Erzalajde no cm,trà. ja no és d .dt.l ~dHI, 

, l 'mnoc~:nt ; des 1! 'a \'UI st•ra l'herm dc la p1etnt, con.:;ç¡ent lk· la sc·ya mtssJo .. , •• 
dcmptora sobre lrr tcrrn. . , . , . , . 

Can clc genolls, iuYoca el. cel. 1 veu aparc1.:xer el C al z.l' l,)¡y¡ amb la .sn nJ! 
íuiTamndn; l'U la scYa cxa1tact6 h sembla senbr la \'CU th:l HaiYntlor qm•1 xo~a 
del pecat d':\ mfortn~ que co11tamiuà el Temple August. T ,' lwroi vol fug-ir pl.'r 
auar a rccli111ir la m nnsió santa, però Kundry no es dóna Jll'r n·nçmla , se li 
acosta amb uovcs insidies i l i demana pietat perquè clin lnmb(· <'Cl'l''' 1:1 seva 
salvació. «1:'\oln0s una hora tl'nmor 1 seré redi mi da ; t u, ta u <'Ompn¡e;sin, per 
q uè fuges ell' mi? .. Deixa que desfop;ui els meus plon; cit c·l te11 si ; t>l men 
ocs t 'lla il-lumiuat i 110 pot;; vol\!r que em cóJlStUncixi c•n la llll' \' H cnnclcmna
ci6 ... Per qnt· no \'nb \\llir-te· a mi per salvar-mc? neixa que t'<.1'\li111i i t'ell
senyaré el cnmí que cercaries en ,·a. Sj sabessis el t urment. Cjlll' mai no 
m'nh:mclona! Vaig é!;!;Cr culpable i la meva Yiòa éR d'expiació i l'l'I'CO Aquell 
que Ynig vi t uperar quan portaYa la creu i la sang ümoccnt l i CJllC'ia pel 
camí clcl CalYnri i vaig burlar-me'n 1 el vaig escamir ricut-nw ell' la se\'11 
dolor. m~ ~cus dolço~ ulls e!; clavaren en els meus i el:; \'eig de<; tk fn s.:glcs 
i em tnrm,·ntcn sense parar i el cerco per prostrar-mc als ,-;cus pt·ns i uo he 
pogut t.rohar-to enlloc. Si ets com ell un Esser DÏ\·í deixa que twhi en !!ls 
teus braços l'expiació del men pecat.» 

F.n\'l'stdx furio:;a, ,·o1 aferrar-se al cos d'ell i Parsifal, Sl'gur ck la seYn 
n•issió divina, n•.o;i:;tcix tota temptació; l'aparta i l'anomena dimoni, pèr
fida i cruel. 

cJ'nig de mi i deixa que coJTi a redimir als meus gl·nnan..; tk ;\lontsal
,·at que sofreixen per la tc,·a culpa : ensenya'm el camí que porta Yers l'li.; 
i et sah·arñs. ~ 
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Kuudr) crida ~al\'atge111ent i la sem desesperació uo té límits pcrqu\.- cn.:u 
que serà ,·euçnòa. lm·oca la pott:ucia malèfica perquè arros-;egui l'insensat ... 
batreu-li el pas perquè sigui meu! ... Parsifal intenta dc fugir, però li surt 
al da\'aul ~liugsor ~:mpunyaut la llança del Senyor, robada a Amfor
tas. •· \ mb aquesta arma et dominarà, i furiosament llança I 'acer sagrat 
sobre el co-; dc l'm·sifal per travessar-lo, però la llança queda pnxligiosa
meut susp\.·sa :;obre el cap de l'heroi. Parsifal l'agafa i amb ella fa. en 
l'espai c1 senyal de la eren : camb aquest :;igue de redempció desfaig tots 
els encant.-; dc l'infetn i destrueixo el teu poder malèfic». Dc cop !-1c sent 
w1 ~oroll i!'ft•rnal i tot és eudenocat ,5euse que quedi pedra sobre p1·clrn. L,cs 
arts del mal sóu Ycnçudes. Klingsor és sepultat o,;ota k:; ruïnes. El lloc 
queda transformat cu uu desert. Knndry, dc pcus, segueix nmh els ull~ 
Pa1sifal i arJill',.;L li clin : cSi vols Ja teva sah·ació jn ~aps on podrits tmbar mc.» 

ACTE TERCER 

D(.;!itrnïcla la púlència inie-rnal de Kliiigsor :i el s~:u meravellós cmltl·ll cu
cantat, l'heroi Par.;ifal va en cerca del Cml. 

.Tn 110 intentaren altres il-lnst:res herois, com Gauvaiu i G<lalhaz,, les 
grans gestes dels qnnls omplireu les cròniques d'altres temps pl.'r la lcme• 
t'it:-~t i la grandesa tle llurs actes, propis d'aqttelles èpoques cavalleresques. 

JJueh:, amor~, cucantmne11ts, batalles mnb gegants i monstres, etc., eren 
el corol-lari de llur vida; però e1 Gral uo pot ésser conquerit amb lc~ nrmes 
i _només hi arriharà l'home prede::;tinat, l'esco1lit dc Déu, pr<>dis¡¡osat a la 
pH:tat. 

,\lJIICl't t'-s Parsifal, l'ànima purissüua del qual ha auat il-himiu.mt-~c en 
contacte amb la realitat fins a enlairar-<:e a 1a gràcia diYinn. 

Conscient dc la seva missió vol córrer a redimir .\ mfortas que ::;ofreix 
de l'horrible ferida qtte el mag \a causar-li en pcndre-li la llança sagrada 
que ja 1111 dia obrí el costat del Diví mestre . 

. \ Parsifal li ha semblat sentir una veu celeste qne li ha rl'vdat que la 
f.:tida del Rei pecador només pot ésser gumida tocnnt-ln amb el mntcix acer 
que la \'a produir. Però l'heroi ha perdut la noció de les co~cs pn,;~ad~:s quan, 
errant, nn:n·a inconscient pel món corrent aveutw·cs, sen~e altre norma que 
seguir et guiatge del seu desti. En \a cerca ara el camí que ha dc <.'onduir-lo 
a la )forada !\ug-usta on vol portar el seu conhort. Es designi del cd que la 
seva peregrinació duri molts anys i ai.xi la seYa obra dc redempri6 serà taut 
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mé4 meritò ria \'Olll m(·;; hagi sofert per realitzar-la. Eu el l>cn llarg- ~·amí 
s'L-.;pt•,a a n11l perills i ;;osté cent combats ferotges, però com qn~· la llança 
saorrnc\a I 'ha tlo: tornar immaculada al s~mtuari no es desfcnsarà mai amb 
dl'; ; des del n:l Y<·tllc•H per ell i el preservaran dc tot mal. .\ l'al·abatlll'llt 
d'una lluita sa~nant rn:ont..:ix el seu geru;à Yaireficl, •el lkú <lc 7.anuuant·o•, 
fruil dels amt•r:-- dc Camurd amb la Rema negra Pelagaua, morta de dolor 
per la fug-ida tk l'espòs. S'abracen i es conten llurs a\·enturcs. Torna' a la 
Cort !l' \rtús i (·s arm:tt Cavaller, però ell YOl portar armadura negra, símbol 
de tlnlor, fins que hagi complert la seva missió redl,mptora. 1 per lot ou 
passa és anomenat el neg-re cavaller. A la Corl tlc Briti1nia una donzclla pu
rlssima, anC'tmc•mtda BlancaOor, li oferei.'X la seYa amor ¡·astíssima, pl'rò l'he
roi ha dc ccrrar d (;ral; fim; que el trobi 110 hi haurà pau en la s.:va ~nima 
i Yn f~o.nl l'I :<L'li t•ami traYcs~ant valls i nmntm1ye~. 

... Era l'riman·ra; un mali, descoratjat, caminant, a lhirn al lluny llllil 
mís<·ra h;:u rac-a al costal d'una Iont. Parsifal, meditnhnntl, amb pas le11t, ~'h i 
acosln; \'L'li un andà venerable dohlcgat pel pes tl'nnn vellesa cxln·ma. Cna 
donu d'n>:pN·lCI humil i trist sembla tenir cura d'aquella pobre llnr. L'<111tltl 
és Gn li1Cil\UIIZ, 411c, no podent suportar el gran dc misl•rin en qnl- hn 
cn i~ul 1 :~ ~nnta Comunitat del Gra!, s'h a retirat a aqudlrt cnbnllva esperant. 
lmnquil-l:lmcnt la mort. Fa vi <'la d'ermità, preg-a dia i nil, i i uvoèn 1à p1ctal 
de l ',\ llis..; im J'L'l' ;1 la uesYl'l1turada comu~uitat. La clona d'aquella llar austera 
és Knndry, refugiada alli, empesa pel remordiment, en és~t·r nllilJC'rntl;;t del 
poc1er malNk òd mag. Es recorda de les paraules de Parsifal i cerca la 
sah•at·ió ... ~~·r\'ir sempre és tot el que desitja ... ; fer d bé q1w pn¡tni pcrqu~· 
li sig-ui perdonat tot el mal que ha...-ia causat sota b innuènda del feti-ller ... 
L'a11eià l'ha recC'tllida amb la tendresa d'altres temps, quan l'ra la mis:-;atgera 
benfactora del Gral. Tot..;; dos s'egtaveu \ora de la font quan wicrl·n ;lpa
rèixcr 1111 c:waller cobert amb una annadura negra. Gnrnemauz :;'hi acosta i 
li diu : aBnlnt, guerrer 1 si ha..;; perdut el cami, \'Ols que jo te l'ellSl'llYi ?.-

El Yi:mnnt no conte.;;ta res i l'ancià creu que el eaYall,·r ha fet vot dc 
silenci. Però continua : · ~ 
· •Ei meu dcurè m'ordena que tt digui que aquest JIOL· t'!' ;;a¡::-ral i que 

mni no hi ha po!!nt entrar <'::tp home armat, i menys aYui que é,.; el dià august 
del DiYemln·,; Sant, en d qual el did Redemptor morí en la creu per a ln 
salut dels homes. Qni aYui porta armes l'ofèn ; si no d~ pagit, dcspr~·n-te'n.• 

Parsifal s'aix('ca flcl marg-e on s'bana asseg-ut cercant descans; el sen · 
cor balq~a tlc mística h.•Htlre.;;a'; agafa de...-otament la. llauça i la clnvn ('11 ll'l'fa; 
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<kixa ni:; pc.:us J'dla tot.:~ ]e,- seves armes; i descobrint-~e cau dc gu10lls 
amb els ulls fits l'I\ l'an:-r -;agrat i prega fcrvorosamt:llt. 

El \'clh:rablc al.tcià queda atònit; commòs c:n l'ànima, creu que d qu,• 
c-1Ht \cient és uu miracle; crida KundJT per dir-li que reconeix la llança 
santa i que en el gucrn:r li sembla reconèixer aquell adolcsel.'ut boig- .. aqudl 
que l'li altre temps matà d cirrne en el llac sagrat i del qual ha\·i:t creg·ut, 
per la candidesa que alcshor~ demostrava... que podia ~.;ser el futur re
demptor del Grat anunciat en la profecia. 

l'arsifal s'aixecà després d'ba\'tr pregat i va a saludar l'ancià en d qual 
reconeix (iurnunanz, el fidel amic de Titurcl, que n11 dia l'ha\'ia l':xpulsat 
tlt:l temple. El bou vell s'acosta a la llança i ;;'o.:xalta dl· Íl·n·or sublilll. Si ha 

- eslal, f111almt•nt, rescatada del poder infernal dc Klingsor (·s que el cd ha 
escoltat ll.'s seVl's pregàries adolorides. Conta a Par~ifal la història trio;tn dels 
tllrltll'tlls d' \111forta¡;; i la p<oSt.ració eu què vin la COllHIIIÍtat. l}hemi ~s 
counnon i Sl'lll una dolor tan profunda per no haver sabut trobar abans el 
cntui qui.' llavin lk cònchlir-la a la matlf3ÏÓ augusta, qt1c gain~bé defalleix. 
Gurncmnnt. 1.!1 sororn.: i> portant-lo al costat de la font, clin a K111idry : «l'uri
fiquctu-lo qnc Ell ~,.¡ l 1enYiat del Senyon. Li treuen la ve:-;tidilra g·uctTl'ra 
i I<nudry, com altra Maria de Magdala, el descalça, li rc11la els pells, els 
ungeix amb perfums i els eixuga amb els seus cabells. Parsifal mira ten
drn m.:ni la pcc:1llora i dirigint,se a Gumemanz li diu : u ú ng-c·i x-mc tn, fülcl 
amic dc 'l'iturch. Aixi bo fa bo i dient: «A tu, virtuós i sofert, .jo d cmJ
~agro Rei dc nlontsalv-ah. l'ar¡;;ifal ple d'unció bntcja Kumlry i li ch1'ig-l•ix 
paranlcs el~ conhort. 

e Vull començar el meu regnat purificant-te•. Ella plom amarg-ament. 
Parsifal la be"n al front, la conhorta i li recorda que, si tTCU en el Redemp
tor, serà "ahacla. Es migdia; sc f;enten, al lluny, les campam·s del Temple 
S11nt; criden els ravallcrs perquè rendeixin el darrer tribut d~· Ycneradó 
a l'august Titurd que ha mort de dolor perquè el nral- qUl' rch0 dels àng-els 
com a pn~mi de la seva virtut-ja no resplendeix 11i fot-tifica l'I~ cn,·all~.:·r~ 
piado;;os a calt'ia del pecat d' Amfortas. o: Anem al temple• -el iu r.urncmnnz. 
V.:stdx Parsifal amb el mantell de púrpura dels ca\'allcrs i, seo.ruits d~c Kundrv 
e-; dirigeixen vers el lloc sagrat. " ' 

)!entre feien carni, al temple es retmien els ca\·allcrs cutom del cadà,·et 
de Titurel i demanaven a Amfortas que els concedis la gràcia d'ensenYar-los 
el _C'al1.e de l'Amor divi; però Amfortas s'hi nega perqu(: sent cndn dia més 
.feiXuc el pes uel seu pecat; es creu indigne i viu con~nmint-sc en el seu 
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propi tunncut; s 'e:-qucixa les Yestiuures invocant la mort a fi d 'allibt.:rar-se 
de tanta esclavitud; s'acosta al cadàver de Titurel i c..'\:clama : cparc meu, 
tu que en la llum celestial veus el mateix Salvador, implora'! pcr9.u~ la seva 
sang divina sigui el nostre conhort i demana-li perdó per al teu filb. 

Els cavallers el preguen, amb mé¡s fervor, que descobreixi el Gral, però 
Amfortas els contesta: c ... :Mai! ~Iai! ... El vel de la mort ja m'embolcalla 
i vosaltres, homes sense pietat, no heu de voler que ";squi awb tanta dolor. 
Htrois, si sou compas.sius, apunten-me amb les vostres espases, tra\'Csseu el 
meu cos i n?ur.-u ah•shores resplendir la llum de la divina gràcia que us 
és negada per culpa me,·a• . 

En aquell instant entra Parsifal al temple, seguit dc Kundry i clc Gur
uctnauz ; avança vers on està A.mforta¡; i li diu : cAqucsta llança que un dia 
et va .ferir avui et curarà» . El rostre del Rei pecador s'il-lumina dc fervor 
celestial. Parsi.fal toca la ferida amb la punta de l'acer sagrnt i d Rei queda 
mit aculosament guarit. 

~:Jo beneeixo les teves penes que em clonaren la piclal sublim i d saber 
ptuissim. La llança del Senyor u,s és tornada. Mireu com rcsplcndeíx en 
senyal de perdó.» 

Pnr~ifal \le"cobrcix el Gral; uua llum del cel iJ-lumillft llO\'f"llllCnl Ja 
Snntn n·líqui:1 i la sang del Redemptor s'inflama. Tots es proslrcu i pre
guen. El non Rei del Gral, Parsifal, aixeca el Calze, tnctttrc un càndid colom 
baixa del cel i renova el pacte d'amor. 

Kundry, de genolls, fita els seus ull¡s en els de Parsifal, implora la seva 
snh·ació. lils lllls de l'heroi li diuen que està perdonada i Kumlrv mor. Al 
lluny se senten veus angèliques com si acompanyessin al cel la ¡;;éva ànima. 
Ompl.·u l'c"pai amb melodia dolcís.:;ima altres cants que glorifiquen el Creador. 

cAquest Divendres sant té un encant primaveral ; é,,. nn dia dc penedi
ment universal, de perdó i d'infinita alegria, en el qual les flor~ i les herbes 
el els prat-; i la naturalesa tota, pressentint el misteri diYí dc la n:tlcm p!'ÏÓ, 
son11 iucn dc fdil'itat daYant l'espectacle de l'home penedit i purifiraL Sal\"t: 
Redemptor! 

e A. F E .v B A. R <PLANTA BAIXA> 

RESTAURA.NT I CAFÉ DEL LICEU 

"OM NIA" 
E111preao Anunclader• 

Tipografí11 Lli Académicll 
E. Ortmedos, 112- Tel. 77452 

I 

.. 

PAVIMENTOS DE G-OMA 

COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda Unive reidod, 18 
BARCELONA 



• 
6 

Si es Vd. aficionada a la música? 

Si es Vd. amante del cine sonora? 

¡ ¡ Esta de enhorabuena I! 

la marca de maxima garantía te ofrecera a 
partir del próximo dia 2 en el cine FANTASIO 
de Barcelona 

Vuelan m1s Canciones 

c¡EI trlunfo definitivo del cine sonorol• 
(lnformaciones~Madrid} 

c¡Una obra clnematografica-Musical 
que el público aplaude con entu
siasmo!» 

(Ahora) 

c¡Una pelicula excepcional, un pro
digio de armonfa, ritmo consta nte 
entre todos los elementos; libro, 
música, interpretación, decor.ados, 
fotografías, dialogo, escenarlos 
natura les!• 

(ABC) 

c¡La sinfonfa es la "Incompleta" de 
Schubert, en cambio podemos 
decir que es un film de pureza y 
de perfección completa!» 

(El Sol) 

c¡Un sueño musical del que el espec
tador no qulere despertar nuncal, 

(fferaldo de Madrid) 

e 1 Preferf vol ver a ver, y a oir, un a y 
otra vez esta poéllca cinta musical 
y repetir en ml una intensa y honda 
emoción doble eslétlca y senti
mental!» 

(Fe/ipe Sat~sone) 

Con estos juicios de la Prensa Madrileña y las opiniones que 
mils abajo reproducimos de las personalidades mils destacadas, 

Vd. juzgara 

Vuelan m1s Canciones 

un trozo de la amarga y poélica vida del inmortal SCHUBERT, 
la historia novelesca de su sinfonfa en "Si menor" la inacabada, 
con una interprelación magnífica de Martha Eggerth, Hans, 
Jaray, Orquesta Filarmónica de Viena, Coro Infantil de Viena 

Cual es la opinión que le ha merecido el film "Vuelan 

mis Canciones" inspirada en la sinfonía 

del inmortal compositor 

incompleta 

Schubert? 

El film inspirada en cpiaodios de la oida de Schubert me ha producido una exce
lcnte imprellión. Ea una pelfeu/a muy hermoaa, que no '.ólo merece mi aprobación, 
por eu belleza como film, alno lambién por la importancia que tiene el /ornen~ 

en la masa del pública el guafo por la buena múaica, acoatumbróndole a intereaarae 
por la personalidad de los grandea macatros del arle.-Firmado, PAU CASALS. 

He admirada tanta la preaenlación del asunto y la formidable realizac::ión de lae 
personajea, estupendamente oioidoa, como la espléndida sonorización lograda, con
dición éata que, para noaotroa arliatas, constituy.e el mejor atractioo y la m<Í.s poder084 

eoococión de la figura del tublime autor de la "SINFONIA INACABADA". 
Creo tinceramente que esta cinta ha Bido un acierto clc/initioo de la "Ufïlma", !F 

me complazco en hacer constar que todas mis preoencionos fueron oenciw por la 
magnificencia de eate film, el cua/, inferesanclome de«l.e el primer minuto, fué adue
ñóndose de mi sentibilidad hasta emocionarme pro/undamente. 

Es para mÍ un placer y un c/eber de gratitud felicitar entusióstioamente a la "Ufi/ms" 
que ha sabido producir una oerdadera obra de arte, que tal ea "Vuelan mis cancionea" 

y dcseo sinceramente que el pública sepa apreciar y sentir el tono de alto s,eñon"d 
artística que ella revela en aua productorcs.-Firmaclo, j. LAMOTTE DE GRlCNON.-Bar

celona, 2-Xll-33. 

Film magnífica. Uno de los mcjores que ~ he oialo. Muy fino, muy autil y al 

miamo tiempo lleno dc emoción. Para la música, toda ella a base de obras de 
SCHUBERT, huelgan los elogi<». No recuerdo olro film con música de tan alta 

calídad. Les auguro un gran éxilo.-Firmado, F'RANCISCO CoSTA, Barcelona, 3-XII-33. 

Como artista amante dc toda belleza mc ha producido un e/ecto insuperable.. 

(Firmada, AC.APITO CASAS ABARCA.) 

Ea para mí de feliz rccuerdo lo que me parecieron instantea en la proyección de 

esta película, gracias a la gcntileza del señor Director de esta casa. Sentí gran admi
ración par el director artfstíco que supo clar vida romantica a lla.Y per80ttajcs, siempre 

dentro el justo carócter del Jugar. Ojaló sepan uer las caaas eclitoras españolas lo 
que se debe a un director, a un buen director artístico.-Firmado, PEDRO CAs.~s ABARCA. 

La película VUELAN MIS CANCIONES la conaidero de un gran artista de sen
llibilidad estéfica sorprcndentc, tanta por la delicadeza de todas sus escenas, qae¡ 
se sucedcn clentro de una absoluta lógica, como por la oeraciclad histórica de. los 



hcch~ que sirven de /undamento para deaarrollar la trama. Todas las esccnas o/recen 
una simpólica y s;ngular oibración eapiritua/ que atrae poderosamente. La dignidad 
del ambiente que en todos moment~ rodca la figura de Schubert, el música inmorla/, 
la11 cualidades del dialogo, la música utilizada, así como las accione11 tq:la11 de cat/a 

uno de los personajes, .son elementos e11cogido11 y seleclos que concurren a la /or7tUI· 

ción dc un Iodo admirable baja todos loa aspectos. 
Mi felioílación bien aínocra a los autore• y a los productores de cale film tan 

delicada y tan bellamente obtenido·-1-Ïrmado, jost. BARBERA·-Barcek>n~. ld'¡ci.em· 

bre de 1933. 

Todas las po.sibilidade11 artí11tlcas de la expresión musical y plóstica que ae ois
lumbraban en la cinematografia sonora, sin que ha.sta el pre11ente /uesen meí3 que eso, 
posibilidadcs inde/inidas, me han aparecido resaeltas en pcrfección conscientemenle 

/agrada en el film VUELAN MIS CANC/ONES. En él la.s imógcnea nacen del la 

música y éa!a, a sa oez, es un /eliz resultada del ambiente en que /aé creada. Tod'o 
esta en eate film perfectamente /agrado, pero de sus eacenas, mc complaee de11taoar 
por su ímportancia mu11ica/ y au cxcelencia interpretativa, el bellísimo coro infanti•h 

y la ejecución magistral de I~ fragmenlos de la Sin/onía Incompleta, por la "Orquesta 
Fllarmónica de Viena". 

La vida de Schubert, tan incompleta en llU juoentud malograda, como su mara
oi/loSQ Sinfonía en "si menor" y tan admirable como ella, so noa o/rece en VUt:.LAN 

MIS CANC/ONES en plenitud de emotioidad. Admirandolo, me he aentido compon· 
sado de la falta de calidod arlfalica y oun de dignidad musical dc mucllas de /011 
habitua/ell producciones sonoras.-Firmado, ANTONIO CAPDEVILA.- 8arcelona, 22-XJ/-33. 

He de felicitar a UFILMS por el acierto que supone la pre11entación en Barcelona 

del film VUELAN MIS CANCIONES, inspirada en la sin/onfa inacabada de SCHU
BERT. Bajo todos l011 punt011 dc vista, 11 en especio/ el mu11ica/, el film es un01 

maraoilla, 11e hermanan en él el arte, la belleza, el senlimiento, la técnica, etc., sin 

que el espectador pueda juzgar cu6/ de estos factores es superior. Creo que estè 
film indico lo oerdadera dirccción del orle cinemotogró/ico. De nueoo mi sincera\ 

/elicilación, tanto a UFJLMS como al señor Rabinowitsch, reallzador dc dicho film.

Firmado, CfSAR DE MENDOZA LASALLE. 

Presentada por la "AGRUPACION DE 
PERIODISTA$ CINEMATOGRAFICOS" 
y bajo el patrocinio de la Orquesta del 
maestro Pau Casals. 
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