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ELS PROGRAMES
DE L'ORQUESTRA

PAU CASALS
El repertori de les obres que seran exe- i

cutades en la vinent sèrie de concerts pre
senta un gran interès, ensems que una va¬
rietat ben eclèctica. S'hi troben combina¬
des^ amb traça, les més oposades escoles, I
i així satisfà el grust del públic en les se- j
ves diverses varietats.

Constituiran la base dels programes qua
tre erans simfonies (Haydn, Beethoven,
Mendessohn i Brahms) i quatre importants
concerts (dos de Bach i altres dos de Mo- '
sart) per a orquestra, piano, violí i violon- j
cel. Si a això afegim altres composicions j
de Corelli, Mozart, Beethoven i Wagner, |
és indubtable que el repertori consagrat i
ja com a clàssic tindrà una representacié
plena i escaient.

Altre tant podem dir de la música fran.
cesa; s'hi troben anunciades importants
produccions de Cèsar Franck, Paul Du
kas, Albert Roussel i Florent Schmit; els
italians tindran una digna representació '
amb el magnífic poema de Respighi^ «Fon.
tanes de Roma», i entre les obres alema¬
nyes figura el cèlebre poema «Don Qui¬
xot», de Strauss, del qual poema hi ha
grans desigs de tornar-lo a sentir després
del llarg temps que no ha estat donat.

Al costat del repertori tradicional, l'Or-
questra Pau Casals executarà per primera
vegada un bon nombre d'obres, com són:
la «Sarabanda», de Corelli; unes exquisi¬
des «Aries» de Mozart; la Simfonia Esco.
cesa de Mendelsohn ¡ un fragment de Pac¬
te segon de «Parsifal»; el preludi de
«Hansei und Gretel», de Humperdinck ;;
els poemes «El festí de l'aranya», de Rous
sel, i «La tragèdia de Salomé»^ de Schmit
A més ens farà conèixer una de les dar¬
reres i més sensacionals produccions moder¬
nes, la «Simfonia tècnica», del compositoi
hongarès Eugene Zador, completament des¬
conegut fins ara de nosaltres.

Els compositors patris tenen també la
important representació amb els noms d'Al-
bèniz, Granados, Falla, Pahissa, Ricard
Lamote i Blancafort. Conegudes són los
magnífiques transcripcions orquestrals que
de la producció dels dos malaurats pia¬
nistes catalans han fet, respectivament _ els
mestres Fernández ¿Xrbós i J. Lamote de
Grignon; ¡aquests dirigiran personalment
Ies obres esmentades en els concerts que
tenen a llur càrrec, i també el mestre P.i-
hissa col·laborarà en una altra audició per
dirigir dues de les seves composicions més
importants. Finalment tindran lloc dues
estrenes d'autors catalans: uns poemes per
a soprano i orquestra, de Ricard Lamote,

i un quadret simfònic, «El rapte de les sa-
bines», de Manuel Blancafort.

. En aquests concerts col·laboraran com a I
concertistes la soprano Concepció Badia
d'Agustí, els pianistes Miecio Horzowski i [
Isabelle Marti-Colin, el violinista Enric Ca¬
sals i el violoncel·lista Gaspar Cassadó, lo
millor lloança dels quals es troba en llurs |
magnífiques actuacions de temporades an¬
teriors.

* * »

Per a diumenge vinent a la tarda, anun¬
cia l'Orquestra Pau Casals el primer con¬
cert, sota la direcció del seu mestre fun¬
dador. El programa ofereix l'especial atrac¬
tiu de col·laborar novament en aquestes au¬
dicions el cèlebre pianista polonès Miecio
l·Iorszowski, tan estimat del nostre públic.
Aquesta vegada l'esmentat artista inter-1
pretarà un magnífic «Concert» de Mozart,!
rares vegades executat, i que constitueix I
un dels seus més grans èxits. Entre lesi
altres obres que s'executaran trobem crea-l
cions tan importants com el «Tercer con
cert de Brandenburg», de j. S. Bach, ¡|
la «Simfonia Pastoral», de Beethoven.
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ORQUESTRA PAU CASALS
■ Per al proper diumenge a la tarda,

atmnda l'Orquestra Pau Casals el primer
concert sota la direcció del seu mestre

fundador. El programa ofereix l'especial
atracció de col·laborar novament en aques¬
tes audicions el cèlebre pianista .polonès
Miecio Horszowski, tan estimat del nos'

tre públic. Aquesta vegada l'esmentat ar¬
tista interpretarà un ma'gnífic "Concert"
de Mozart, rares vegades executat i que
constitueix un dels seus més grans èxits.
Entre les altres obres que 'executaran,
trobem creacions tan importants com el
"Tercer Concert de Brandenbourg" de
J. S. Bach, i la "Simfonia Pastoral" de
Beethoven. Amb aquests alicients no és
aventurat augurar un ple complet en
aquesta solemnitat inaugural dels impor¬
tants concerts amb què inaugura la tem¬
porada l'Orquestra Pau Casals.

Música
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DEMUSICA
"Orquestra Pau Casals"

Para el próximo domingo por
Ha tai de anuncia la "Ornuistra
Pau Casals" cl primer concierto,
bajo la dirección de su in.ieslro
fundador. El programa ofrece el
especial atractivo de colaborar
nuevamente en estas audiciones
el célebre pianista polonés Mie¬
do Horszowki, tan aplaudido de
nuestro público. Esta vez dicho
artista interpretará un magnífico
concierto de Mozart, raras veces
ejecutado y que constituye uno
de sus mejores éxitos. Entre las i
demás obras que se ejecutarán
hallamos creaciones tan impor¬
tantes como el "Tercer onn nerto
de Brandcnburgo", de J. S. Bach,
y la "Sinfonía pastoral"', de Bee¬
thoven. Con tales alicienles no
es ^venturado augurar un lleno
completo en esta solpnlnictx'd

] inaugural de los importantes
conclertoc con que inaugura la
temporada la -"Orquestçía Pau
Casals".



OFICINES D EXTRACTES DE PERIÒDICS

JAUME MARILL I FORNS
Rambla St. Josep, 15, pral. - BARCELONA - Tel, 15897

LA NOCHE
Data ..6..0C.5.r1'^34 BARCELONA

'K^ida Musical
«OBQUBSTBA PAU CASAUS»

Para el domingo, por la tarde,
anuncia la Orquestra Pau Casals el
primer concierto^ bajo la dirección
de su maestro fundador-

El programa ofrece el especial
atractivo de colaborar nuevamente
en estas audiciones ©1 célebre pia¬
nista polonés Miecio Horszowki, Es¬
ta vez. dicho artista interpretará un
magnífico concierto de Mozart. En¬
tre las demás obras que se ejecuta¬
rán, hallamos creaciones tan im.
portantes como ©1 «Tercer Concier¬
to de Brandenburgo»; de J- S. Bach,
y la «Sinfonía Pastoral», de Beetho¬
ven. Con tales alicientes no es
aventurado augurar un lleno com. \
pleto en esta solemnidad inaugural:
de los importantes conciertos dg^jl* 1
temporada-
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MUSIGALER
"ORQUESTRA PAU CASALS"
Para el próximo domingo por la

tarde, anuncia la "Orquestra Pau
Casals" el primer concierto bajo la
dirección de .su maestro fundador.
El programa ofrece el especial atrac¬
tivo de colaborar nuevamente en es¬
tas audiciones el célebre pianista po¬
lonés Miecio Horszowski, tan idola¬
trado de nuestro público. Esta ves
dicho artista interpretará un mag¬
nífico concierto de Mozart. Entre las
demás obras que se ejecutarán figu¬
ran el "Tercer Concierto de Bran
denburgo", de J. S. Bach, y la "Sin
fonía Pastoral", de Beethoven.
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CONCERTS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

'ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS

Orquestra Pau Casals j
El primer concert del present curs i

de la ben simpàtica Associació Obre- |
ra de Concerts íou confiat a l'Or- |
questra Pau Casals i al pianista Mie- [
cio Horszowski. El mestre Casals
dirigí l'obertura de «Les ruïnes d'A¬
tenes», de Beethoven, ei Concert de
Brandenburg», niim. 3, per a instru¬
ments d'arc, de Bach, «Els murmuris
de la selva» (de «Sigfrid») , «Entra¬
da dels déus al Valalla» («Or del
Rin»), de Wagner. Tot fou tocat de
manera acurada, perfecta. 1 ens im¬
pressionà principalment el concert
de Joan Sebastià Bach, obra bellissi-
ma, pletòrica dh musicalitat.

Però el gran èxit de la sessió de
música de la qual parlem, l'assolí,
sens dubte, .Miecio Horszowski en
executar el Concert en si bemoll,
núm. 27, de Mozart. Heus ací una
execució absolutament mestrívola.
Horszowski és, decididament, un
gran pianista 1, a més, un ver ar¬
tista. Tècnicament, el pianista que
ens ocupa ba arribat ja a l'alt grau
de maduresa vençut, dominat el
qual, tot sembla fàcil, natural. Però
quanta complicació, quanta comple¬
xitat, dins l'ap.arent senzillesa de la
dicció i de la execució de Miecio
Horszowski! Un pur encís! Dubtem
que es pugui ja tocar, cantar, dir
amb més gràcia, amb més fervor,
amb més malícia, l'admirable Con¬
cert ja esmentat, de Mozart.

El públic fou ben sensible a l'exe¬
cució seriosa, intel·ligent, d'Hors-
zowski i acollí el gran artista amb
ferms aplaudiments.

I ja no cal dir que el nostre Pau
Casals dirigí delicadament, espiri¬
tualment, la seva orquestra, en
acompanyar el Concert de Mozart.

I beus ací, doncs, una sessió inte-
ressantísslma.

F. LI.


