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PROG

I

MOZART

LES PETITS RIENS (Galindaines)
Suite de Ballet (La audició)

Obertura.

Suite: I. Andante.

II. Andantino.

III. Gavotte.

IV. Pantomima.

V. Gavotte.

VI. Presto.

VII. Adagio.
VIII. Gavotte final.

Direcció: PAU CASALS

RAMA
II

BEETHOVEN

NOVENA SIMFONIA, en re menor, op. 125.

I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso.

II. Molto vivace.

Ill. Adagio molto' cantabile.
IV. Prest,?: Oda a l'alegria, amb solistes ichors.

SOLISTES:

CONCEPCIÓ BADÍA D'AGUSTÍ
sop ran

CONCEPCIÓ CALLAO
contralt

BONAVENTURA DINI RICARD FUSTER
barítontenor

CHORS:

ORFEÓ GRACIENC

Direcció: PAU CASALS
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N'OTES AL PROGR'AMA

LES PETITS RIENS
(GALINDAINES)

MOZART

La Suite de concert que donem .avui per primera vegada és extreta
d'un Ballet-Pantomina al quall Mozart posà música durant la seva
estada a París, En una lletra que el compositor a.dreça al seu pare,
resident a Viena, li donà compte del seu pla, en colIaboracíó amb un
cèlebre coreògraf d'aquell temps anomenat Noverre. Aquest li havia
encomenat la composició de la raeitat de l'obra, consistent en sis nú
meros musicals, que alternarien amb altres sis números de la vella
escola francesa, amb miserables àries, contradanses, etc" ço que des
plavia a Mozart tement una mena de pasticcio coreogràfic.

Estrenada a París amb èxit I 'any 1768 fou després completada la
partitura per a representar-se a Viena, integrant-la l'obertura amb 13
números musicals. Amb el curs del temps, una obra que porta prop de
dos segles d'existència ha sofert diferents transformacions en la seva

part escènica, i successius coreògrafs han anat modificant a llur gust
l'argument del gènere pastoral. Així, una mestra de ball a Leipzig
hi adaptà altre argument del tot nou, d'altres han fet quelcom semblant,
i ara fa set anys la '

Companyia de Ballets vianesos, donà a conèixer
Les petits riens al nostre Liceu, en unes representacions fugisseres,
amb nova coreografis del seu mestre H, Kroeller.

Segons aquesta darrera versió, única que coneixem, la trama de
l'obra consisteix en les tradicionals amors d'una parella de pastors,
trencades per la intromissió d'altre pretendent més ric, al qual, com ja
es suposa, protegeix el pare de là noia. El pastor experimenta el natu
ral desesperament, mentre que, invisibles per a ell, intervenen en

l'acció uns amorets i un diabló que personifiquen respectivament els
dos contraposats sentiments que lluiten en l'ànima d'aquell: l'amor i la
gelosia. Arndós combaten, triomfa en principi el diabló, que pretèn
ensibornar el pastor" però a la fi és més fort el poder de Cupido, i els
seus genis alats reconforten el desventurat amant. El ric pretendent,
en trobar la parella abraçada, ha de desaparèixer enfurismat, el pare
malganós ha d'acabar per consentir-hi i una dansa final de tots els
pastors celebra el faust esdeveniment, mentre suren per l'aire els
benèfics amorets.

La música, seguint l'estil rococó de l'època, es una nova mostra de
la gràcia i inspiració mozartiana, que bé mereix ésser treta de l'oblit.
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BARÍTON

ODA A L'ALEGRIA
SCHILLER

Traduccio de JOAN MARAGALL.

RECITATIU

Germans, a fora tristeses! Altres cants joiosos entonats ara sien,
de joia ressonanta!

HIMNE

BARÍTON

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel,
vent de foc el Rit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

.f¡

"

CHOR

Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

SOLISTES

Si fortuna generosa
ens ha dat un bon company
o companya graciosa,
cantarem amb més afany.
Sols si un cor hem fet ben nostre

forta veu podrem lluî.
Prô més d'un, girant el rostre,
fugirà plorant d'aquí.



CHaR

Sols si un cor hem fet ben nostre
forta veu podrem lluî.

I· Prô més d'un, girant el rostre,

¡ fugirà plorant d'aquí.

j
SOLISTES

Joia tots voldriem heure
bo i seguint son pas florit,
i de joia tot s'abeura
de Natura en l'ample pit.
Joia és bes i primavera.
Joia bons amics ens féu ...

�
Goig fou dat al cuc en terra,
goig a l'àngel prop de Déu.

CHaR

1 Joia és bes i primavera..f

Joia bons amics ens féu ...

Goigfou dat al cuc en terra,
goig a l'àngel prop de Déu.

II

TENOR

Goig! Els astres canten glòria,
van pel cel rient triomfants.

f, Goig! Correm, rient, germans;
hèroes som cantant victòria.

CHaR ,/

Goig! Correm, rient, germans;
hèroes som cantant victòria.

III

CHaR

Joia, que ets dels déus guspira'
" generada dalt del cel,

vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen

que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.



IV

CHOR

Abraceu-vos, homes, ara:
un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi ha l'Amor immens d'un Pare.
Humilia't, oh món! ara:

·Criador de terra i cels,
dins la llum de mils estels
dins la llum cerquem-te encara!

V

CHOR I SOLISTES

Joia, que ets dels déus guspira!
Generada dalt del cel!
Si ajuntar-se els cors demanen

que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

VI

CHOR

Abraceu-vos, homes, ara:
un gran bes inflama els cels.

Germans! Sobre els bells estels
hi ha l'Amor immens d'un Pare.

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel.



PATRON AT DE LA- ORQUESTRA PAU CASALS
DIJOUS, 4 D'ABRIL DE 1935

RECITAL DE VIOLONCEL
per

-

PAU CASALS
amb acompanyament de la

ORQUESTRA PAU CASALS
{

dirigida pels Mestres

DONALD FRANCIS TOVEY i ENRIC CASALS

======== PROGRAMA ==========

PHILIPP EMANUEL BACH
CONCERT en la major, per a violoncel i orquestra,

1.' audició

DONALD F. TOVEY

CO�CERT en do, per a violoncel i orquestra,
compost expressament i dedicat a eAU CASALS.

La audició

Per a assistir a aquest Recital és indispensable estar inscrit en el
PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS. La inscripció dóna
adernés dret a tots els concerts d'orquestra i entrada als assaigs que
es celebren durant l'any. Adreçar-se per a inscriure's a Secretaria:

Diagonal, 440, pral., 2:" (Institut Casals),

0«««««««««««««««««««««««««<a



QUATRÈ CONCERT

Dijous 28 de Març del 19357 a les deu del vespre

Presentació en concert de l'eminent rnestre italià

ANTONIO GUARN_IERI
PROGRAMA

ROSSINI

Simfonia de l'òpera «La scala di seta»
(La audició)

VIVALDI
CONCERTO GROSSO, en saf menor.

(1. a audició)

11-

BEETHOVEN
SETENA SIMFONIA, en la major.

III

RESPIGHI
Arie e danze antiche.

l. Villanelle.
II, Gagliarda.

ELGAR
Variacions simfòniques.


