
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Sèrie xxv.

TERCÈR CONCERT DE PRIMAVERA
9 Abril 1933



PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges de la inscripcio
}.II Localitat fixa per a tots els concerts que

organitza el Patronat.

2.'" Entrada als assaigs de l'Orquestra.
3.a Dret exclusiu li les AUDICIONS EXTRAOR- .

DINÀRIES de violoncel que el Mestre

PAU CASALS dóna generosament com
ufrena especial als senyors Pa trons i

únicament per als mateixos.

Demaneu butlletins d'inscripció en els

Establiments i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau
de la Música Catalana, Associació Obrera de Concerts, etc.,
i en el domicili social: Diagonal, 440, pral. (Institut Casals)

Telèfon 73975
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PROG
I

BERLIOZ

Obertura El carnaval romà.

FAURÉ

PEL' LEAS I MELISANDA, suite per a

o rq uestr a.

1. Preludi.

11. Filosa.

111. Molta adagio.

STRAWINSKI

Focs artiïicials, scherzo simfònic.

, :,
.

2

RAMA
II

BEETHOVEN

SETENA SIMFONIA.·

I. Poco sostenuto. Vivace.

11. Allegretto.
Ill. Presto.

IV. Allegro con brio.

III

"WAGNER
.

Parcival.· Prel udi.

Els Mestres Cantaires. Fragments de l'acte 3.er:

preludi, dansa dels Aprenents i entrada dels

�estres.
'

Arranjament per a concerts.

Direcció: L. HASSELMA N S
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NOTES 'AL PROGRAMA·

CARNAVAL ROMÀ

HÈCTOR BERLIOZ

Entre les vuit grans obertures de concert que produí el genial
compositor francès, excelIeix notablement la intitulada Le Carnaval
romaisi que l'autor assenyala com op, 9, Data de l'any r842 i fOLI
composta durant Ull dels nombrosos sojorns que Berlioz féu a Ale
manya. Els temes d aquesta obra :£oren per l'autor manllevats de
la'seva òpera Benvenuto Celli-ni, l'acció de la qual transcorre a Roma
durant el carnaval. Més tard, Ia composíció, concebuda originària
ment per a concert, fou ajuntada a l'esmentada òpera com segona
obertura, executant-la al començament èlel segon acte.

Un fogós i brillant tema d'introducció ens pinta de mà mestra
l'alegria' i .e l bullici del carnaval, en moviment d'allegro assai con
[uoco. Amb' aquesta primera frase contrasta Ia següent, inspirat an-··

dante en què el corn anglès entona dolçament una sentimental melo
dià, ca It d'amor tret del duo de Teresa i Cellini en Ia susdita-òpera.
La melodia és cantada després per les violes i a contínuacíó.represa
en Una magnífica combinació, en forma de canon, entre. els víoloncèls,
violes i fagots d:.una banda, i els violins, flautes, Oboès i corn anglès
que, responen' a la vuitena alta. Ensems ho acompanya una figura
rítmica en els al tres instruments cie vent i de percussió, evocañt :

amb .són mogut ritme l'alegre festa.
Després dun magnífic desenvolupament d'aquesta tranquilla fra:"

se, canvia el temps en allegro vivace, introduint-nos de ple enel brogit
tumultuós de les.màscares. Dos combinatsvtemes-descriuen el car
naval, l un en la corda 'i l'altre En la fusta: la mascarada. llunyana
l'à atansañt-sè i f'Qrquestra ho descriu en una graduació del píaríís
sim al.fortíssim, esclatant. amb aquest el tema primer de l'obrà.iírase
êabdal què és ara desenrotllada en tota sa esplendidesa. . '.' _."
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G, FAURÉ

Noves colles de màscares vall arribant i barrejant-se amb les altres,
descrivint-ho "magníficament l'orquestra amb el material temàtic
expcsat , en les més ardides i brillants transformacions. La gatzara
es perllonga bona estona, ve després un període de transició en què
el tumultes'apaívaga uns moments, com per a prendre nou alè, Lla
vors, sobre un ritme misteriós dels violins, entona el fagot una gro-

.

tesca frase, paròdia del tema d'amor abans exposat, al qual li fan
de contesta els trombons i oboès en canon de sisenes. El còmic episodiacaba ofegat per les rralfades de les màscares i es reprodueix la gresca, •

d'abans, emparant-se de tota l'orquestra en grandiós esclat de sono
ritats que no minva j a un sol moment fins arribar la mascarada al
finaL

Tota la composició és d'una riquesa de sonoritats i de ritmes que
sorprèn, més encara considerada l'època en què fou escrita, consti
tuint notables ardideses d'Invenció en el terreny instrumental. Pot,
doncs, ésser considerada aquesta feliç creació ele Berlioz com una
veritable obra mestra.

PEL-LEAS I MELISÁNDA

El cèlebre mestre francès Gabriel Fauré ha compost vàries obres
de música escènica, o sia fragments d'orquestrà per a obres teatrals,
glossant determínats moments de l'acció dramàtica, però sense in
terrompre-la. Així deixà escrits números musicals per al drama
Caligula d'Alexandre Dumas, per al'Shylock de Haraucour-t i per a

Pel-leas i Melisanda de Mseter linck,
Aquests darrers foren executats per primera vegada ell una re

presentació de I'esmentat drama mœterlinckià feta a LondresLany
'18g8 i, de' consegüent, són anteriors al drama musical del mateix
títol que serví a Debussy per a produir la seva obra més important.
Recordem també I a important obra de Schœnberg sobre el mateix
tema que el propi autor ens féu conèixer l'anterior primavera,

Commogut per la pregona emoció que dimana d'aquesta tragèdia
amorosa, pogué Fauré sense gaire esforç, mercès al seu temperament
refinat, compondre aquesta suite que conté tres números de concises
dimensions, en "els quals sintetitzà mestrívolament els sentiments
que li inspirà la'cèlebl'e obra de Mœterlínr-k.
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FOCS ART! FICIALS
STRAWINSKI

(Comentan segons el propi autor)
Es una de les primeres composícions de Strawinski per a gran

orquestra. Constitueix una' mena de fantasia orquestral que ha estat
SOV�l1t interpretarla erradament. L'autor 'diu .qne no es proposà gens
ni mica, en compondre-la, fer una imitació dels focs artificials, com
li han atribuït. Ço que es proposà fou constrni r amb el material sonor
una peça instrumental que doni la impressió que ell fa una piro
tècnia musical asemblança de la que fan els pirotècnics amb els ele
ments dels focs. No cerca, doncs, cap mitació de la imatge. ni de
l'efecte acústic d'un coet o una piula, sinó.un treball personal que 'deu
provocar a l'orella Una impressió semblant a laque els focs produe.xen
als ulls, però i ndependentrnent de tota imatge ni remembrança.

Aquesta, obra d'un sorprenent efecte per les seves ardideses i
irrvencions, fou composta com present de noces a la filla d'en Rimsky
Korsakow, l'any 1908 i és la primera obra ele Strawinski que conegué
nostre públic. Podem qualificar-I a com el pòrtic ele la nova forma stra
winskiana.

PRELUDI DE PARC/VAL
V\!AGNER

(Comentat per l'autor)

(,AMOR - FE: ESPERANÇA?»

PlUMEE TEMA: (,AMOR»

«Preneu mon Cos, preneu ma Sang per la Gràcia de llostra Amor h
(Es rep-tit per veus d'àngels, esvanint-se.)
«Preneu m'I. Sang, preneu mOD Cos, en recordança meva.')

(Es repetit també, esvanint-se.)

SEGO]\"" TEMA: (,FE.)

Prometença de Redempció per la Fe.
Ferma i plena s'amostra Ia Fe, sempre creixent i ben disposta,

àdhuc enmig Ja pena.
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Es renova la prometença, 'i respon ]30 Fe des de les més dolces alçà
ries, davallant com portada per les ales de la Coloma blanca, pene
trant sempre més plena i més forta en 'el cor dels homes, omplint el
món i la natura tota amb Ia puixança més grandiosa i retornant vers
les etèries alçàries suaument apaivagada,'

.

,

; :Aprés" Una volta encara, ,d;eilmig les esgarrifànces de la+solitud
brolla ,t¡-emolós el plant de .la Compassió amorosa, remembrant

t

la
'temença, 'l'angoixa de la suor divina en el Mont dels Olivers, els divins
martiris 'del Gòlgotha..

.

-El . cos s'esblaima: la sang s'escola i, 'aplegada dintre el calze,
resplendeix amb un fiam de benedicció celestial, espandint per da:
munt de tot ço qui viu i pateix les delícies de la Gràcia de Redempció
per l'Amor.

Envers aquell qui - oh terrible penediment del cor! - deu con

sumir-se pel càstig diví, endin .at en. la coritemplació del :Gría:l, envers
Amfortas, el pecador qui té la cura del santuari, ens sentim propicis:
hi haurà redempció per a les dolors qui 'corsequen la seva ànima?

Altra volta r.ncara oïm la prometença i", es,perem!

le

'li
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i Per a assistir a aquest Recital és indispensable estar inscrit en �
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Q u A T R È C' O N e ERT
DIMECRES 19 D'ABRIL, A LES DEU DEL VESPRE

amo la cooperacIó del pianista

ALFRED CORTOT

PROGRAMA

J. S. BACH: SUITE en re.

CHOP IN: Allegro spianato i Polonesa per a piano
i orquestra (orquestració d'A. Cortot).

(l ." audició)

II

SCHUMANN: CONCERT en la per a piano i or
questra.

III

BRAHMS: SEGONA SIMFON JA.

Direcció: PAU CASALS

1948r. - ARTS GRÀFIQUES, S. A'I SUCCESSORS D'HENRICH y Con - BARCELOXA


