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SESSI·O TURINA
CONCEPCiÓ CALLAO. caatatria

FRANCESC COSTA. vioU

JOAQUIM TURIN A.• plaao

J
El Poema de una SanluqueÎÍa

Violi I plaao

. Extitaclón
Evoeaclones (estrena)

I. Palaaje.
. -n. Mar.

-

_ .-.
IU. Sardaaa.

Pi_o

Nunca ólvlda
Cantares

Lo mejor del amor (estrena)
Rima

.
Farruca

Las locas por amor
. C_tipl_o

CONCERT PRIMER·

·AS
dirigida pels mestres

JOAQUIM TUl!lNA
JOAN LAMOTE DE GRIGN-ON
. . �

P�U CASALS·

Exclaalvameat per ala aocla

PALAU D� LA MÚSICA CATALANA

Dlmarb, 23 d'octubre de 1928
il"Je. deu del vespre

ExéLUSIVAMENT PER ALS SOCIS
"'"

La decoraeíó dels programes del Curs 1928·29 lla estat confiada a l'emínent artbta catillà Pere Pruna

Oliv.-de Vilanova, imp,ellor



L mestre Casals ha volgut
ampliar el seu homenatge al
mestre Turina interpretant,
al violoncel, a l'acabament de

la segona part, JUEVES SANTO A
MEDIA NOCHE (desfile de una

Cofradía por una callejuela) amb la
col'laboració al piano del seu autor

Mestre Turina-.

ASSOCIACIÓ DE
MÚSICA DA CAMERA
DE' BARCELONA



RI T M s
Hem demanat a l'eminent mestre Turina u'_es note,
referents a I'o»>ra amb l'estrena de la qual honora el
nostre concert d'a1fui, i ens ha fet unei manifesta
cion., que li agraim, com li agraim fervorosament ei
�eu-gest de'res_érvar-nos les primícies d'aquesta obza.

, seva. Heus ací el que ens, ha dit el nostrë' U·lustre -s

host. respecte �'a ;, Ritmo�-ft ,:'
,

"

'

;Crear una obra purament coreògràfica, 'rèpresenta-.
bl!.�, a la vegad��que pugui ésser execgtada en eon-'
certs. Aquest� ,és la idea, generatriu de ''oRitmos ft.,
Un cop resolta àC¡iiestà idea, va .o�gir' u� nou plan
di�àmic .que podríem,>�ir-ne ascendent, segoDs el

quáI, ftRitmos�' presenta un pas progressiu de les
tenebreS" a la" IIUQi. � �,

'-+ ,;' •.
�

Un Preludio molt �I'eu ¡ d'ambient te�ebrós serveix,
de preparació a la Danza lenta en ritme de farr,a
ca, però en compàs,ternari. Sègueix u� Vals�trági,co
de relleus molt acusats, una mica apachoe, agre a

-evegades i m'és, ta:a:d; supl!�.aÍlt. �s el,to de pen��bra,
, que serveix de pas at típiC Garrohn, molt mes clar,
i optimista. Un Inte'rmedio, gairebé' un idiU amorós,
ve a ésser el pròleg de la Danza-'exótica; desfer-

,

mada i altívola, dintre dels ritmes americans de Iâ'
"

, qual sorgeixen fÓl'Dlules genuinament espanyoles,
: ',� ,::" .', \" entre Ies- qU,aIs hom perceb els accents

_::>�;",,,,:;��, "i-.
.�:..:

'
-

, suplicants del Vals'. És la
'

- ' ,

,

':

plenitud de la llum.�

.��"
.�
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-,

�\:;�.. �. ;; -1_'":"
,�� 't_q:'ëVprograma de la. sessió Turína (segon concert) publicarem

,

�,'

el seu retrat, així com unes notes biogràfiques.

,
,

SESSIÓ EN ,HON"OR DEL MESTRE

J9ÂQUIM TURINA-

A M'A
I

" ..

CATALA. La Processó de Sant
Bartomeu (sardana)

DIrecció: MESTRE CASALS

.
-

.
�
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LAMOTE DE GRIGNON. Andalucía (de la sui
te "Hispánicas!')

En Homenatge al Jliestre Turln,a, s'ha encarrégat del e solo»
de violonçel d'aquesta obra'l'exlmi ,mestre PAU CASALS, I
de la _direcció-de�la 'mate.xa, el seU' U�Ju�tre ªutor, mestre

,

Lamote 'ae Grignon.

•

I

• ¡
Ri�mos (estrena)
P;eludlo:"DlIInz. leut•• Val. trágIco.

"". .-. GarrotfD.bdermedlo. DlUlZa exótica.
-..;.

Orgía
'

Direcc:ló : L'AUTOR.

•

Il,
•

'v

Suite empordanesa,
-en sol

• • •

Intro!luceló, Temps primer.
DaDsa. S_dana. .

,scherzo.
Fillal.

Dlre�cló I "MESTRE CA�ALS

ADdició CLXXIX de l'

"ORQUESTRA PAU CASALS"


