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Obertura rde Festa Acadèmica,
(La audició per 1'0. P. C.)
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Allegro,
Romanza, A;dante.,
Menuetto. Allegretto,
Rondó. Allegro,
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MENDELSSHON
CONCERT en mi mener, per a violí i orquestra.

I. Allegro molto 'apassionato.
11. Andante,
III. Allegro molto vivace.

Vi�lí: SIGMUND FEUE�MANN
¡
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DIRECCIÓ: PAU CASALS
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TOLDRA

SUITE, música per al drama cfAdrià Gual,
«LIONOR,O LA FILLA DEL MARXANT».

I. Introducciá i escena .

II, Dansa.
III. Monòleg de Lionor .

IV. Interludi,
V. Les ballades.

(Estrena pública)

DIRECCIÓ: EDUARD TÒLDRÀ



NOTES PROGRAMAAL

OBERTURA DE FESTA ACADÈMICA
BRAH:vtS

Aquesta obra fou, com qui diu, la dissertació doctoral de johannes
- Brahms. El músic la compongué per a la Universitat de Breslau, i li en feu

present amb una expressiva endreça, amb motiu "d'haver rebut en aquella
Universitat la investidura de doctor en Filosofia. ,Tma la composiçió és

d'una. claror i alegria poc frequents en el seu autor, i té per base

un enfilall de cançons populars estudiarrtils, combinades i glossades pel

compositor amb l'enginy que Ji fou peculiar. Mes, en el procés orques

tral s'és de-cantat de les formes rutinàries, per a seguir la seva pròpia
via, Tot amb tot i malgrat el caràcter festiu d'aquesta Obertura, els

s'eus tons gais no fan desaparèixer del tot la gravetat habitual en

Brahms, que hi traspua de tant en tant, oferint un bell contrast la

s-eriositat acadèmica amb la gatzara estudiantil.

L'Obertura comença amb una ombrívola. frase, sotta voce, dels violins,
sobre rnisterioses harmonies' dels fagots .i de la corda baixa. Tot seguit
s'hi ajunta una frase episòdica dels corns; les violes fan a continuació

una altra frase, de contrast amb e1 tema inicial, que és repetida primer
pel corn i després pel fagot, i per fí,' l'orquestra plena introdueix un

altre episodi de caràcter més bulli�iós.
Després d'un breu passatge de transició, les tr-es trompetes entonen

una de les més populars cançons alemanyes, predilecta dels estudiants :

"Wir hatfen gebaut ein stattliches Haus" (Havíem bastit un superb

casal). La fresca melodia és repetida per flautes i oboès, mentre li fan

la base harmònica trombons, trompetes i violoncels, seguits dels baixos

de l'orquestra.
Finida la cançó, apareix una altre Irase melòdica, emmotllada en

el tema primer de l'obra, presentat ara en fortíssim maestoso. Bentost

és trencada pels corns, que reprenen el tema segon, al qual segueix altre
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cop el primer, en ample desenvolúparnent, amb ,Ja írase abans esmenta
da que .entorten els violins primers i és repetida 'per fla�tes i oboès.

Amb aquests .materials' segueix el ple de I'orquestra; fins que apa

reix, entonada pels violins segons, una altra bella cançó popular: "Lan

desva ters" (pare de la pàtria; cerimònia patriòtica entre estudiants),
Represa pels primers, cedeix tot seguit el 110è a una nova mel;dia: ben
típ:ica i popular "Fuchslied " (cançó de la guineu); introduïda pels I fagots,
als quals' S'iaj unte;1 altres instruments de' vent en un període de caràcter

. força humòrísti<;,,, -,
Sucoesivarnent és represa .aquesta melodia per tota l'orquestra, des

.

filant sorollosa en alegre bacanal ¡ barre] ant-se. amb reminiscències dels

períodes. �'llteriors, Altre cop encara es, destaca potent a la fusta i al

'metall la C�nçó de l'a guineu, que a la fi es, ofegada en gran maestoso

a plena:� �.rclue'st;a�'Pel 'pop�lar' G(/)i�de(/J1nus' estudriantiL Els vioÍi��: en brun

zents escales, de 'fuses fan voleiar la melO'dia bàquica, mêntre que els
baixos en amples 'intervals li ·fan el contrapunt, I amb aquest bell epi
sodi fineix 'bri'll!lutment la festiva Obertura,

I,

SIGMUND FEUERly1ANN

Aquest notable violinista, que es presenta- avui per primera vegada
ai nostre públic, n'à,sqüé a+Kolomea J'any I900. Rebé Ia primera edu

caeió del' .seü par.e i, més tard, del professor Ottokar Sevcik. Ben jove
i

encara anà a ,residir a V iena, on donà a 8 anys son primer concert

públic a Ja salà Bôsendorfer. La critica vienesa descubrí en ell grans

',",' qualitats, ço que I'impulsà a perfeccionar les seves facultats innates.

Tres anys més tard, es' presentà a Ja Filarmònica de Londres, donant

'un concert" sota el pat·ronatge' del, rei -d'Anglaterra, en el qual executà

el Concert, en, re major de Brahms,

Aquell primer gran' èxit, del qual ja fa més de 25 anys, li aplanà
la via artística a través de tota l'Europa, llevat d'Espanya ori actua

ara per primera vegada. Els seus èxits han anat creixent sympre,
fins a conquerir-Ii una anomenada internacional

ne I92.S a I930 exercí la seva' carrera d'artista i també- de professor
als Es-tats Units i al Canadà, on aconseguí igualment repetits triomfs.

E11 tornar d'Amèrica, ari fa tres anys, fou invitat a col.laborar en
, i
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la fest� commerríorativa de l'estrena del Concert de violí de Beethoven,
i en aquell. concert h�,s,tòrï.c Feuermann executà I'esmentada obra al
mateix rlloc on se'n havia denat .la primera aud-ició l'any r806, o sia
al Theater der Wien de Viena. La 'seva interpretació .íou considerada
per la critica CO)Jl absolutarnent fidel a 1" gran tradició violinista.

Sigmund Feuermann ha' denat recitals en totes. les grans ciutats
,'eur-opees'i ha actuat en concerts d'órquestra sota la ',di'recció dels· més
.grans Mestres com Nikisch, Weingartner, ,\Valter, Lowe, étc.

� f ,: LIONO"R'O LA" FILLA DEL MARXANT

I
� TOLDRÀ

.: ,:
. Formen la "Suite" que avui donem a conèixer dnc dels .íragmentsniJUsicals escrits per' a acorrrpamyar la representació del drama popular

I' i,;'ooit, en tres ades, d'Adrià 'Gual>, "Úonor o La Filla del rnarxant",
. e, <aquells I'audició dels quals, per llnr's1grüfi.c¡Ci"Ó intrínseca i Uu'r'natllraJesa,

� ., },
,

simfònica, 110' requereix per a llur cornprensió la-presentació .escénica 1

constitueixen uha
.. unitat musical amb substància pròpia, Així ho estimà

..
ei .mestre Pau Casals en conèixer Ja partitura, i aconsellà' Eduard 'Tol

.'-drà que 'fes aques-ta selecció, per tal d'incloure-la als programes de l�.', �

.sèrie immediata de cÔnc.ent� de Ia seva Orquestra,
.; .. :.: . La iústrumentació és relativament , 'reduïda, çn previsió de les difi

.cultats de disposar d'una gran. orquestra a les representacioris teatrals.
I. Introducciá i escena. Som al port d'Alexandria, al segle XV�IL

. Nota de color i 'moviment. evocats amb, discreció -. per l'orquestra. Des
.prés d'una' breu: escena muda (el 'pas d'un turistès. a;'g.1esos). i Ia pas
sada d'una caravana -de' joglars, dansatrius i titellaires, episodis degu
dament ·'a:cusa1s .per I'orquestra (aquest darrer- amb-:u,n caracteristicrterna
"i alla marcia ")" torna el. moviment i cp19r' del' por] "amb una rerrunis:

....'¡., cência . del tema' principal. En. 'entrar en escena UllS'mariners catalans,.' '

.. , que inici.en 1<1> �part p'<l!riada de l' obra,, la mú�i,ca' va decreixent gra"i' -:': dualment fins al pianíssim j' extingint-se.

j .II. Dansa. La caravana ofereix un breu espectacle. Una de les
.. ' 'd�nsair'E!s executa uo ball ,éxòtic, mig popular, mig irnprovitzat en aquell

.;� 2,cl11oment, que ens ofereix _l111a vaga evocacióde Núbia, el seu país remot.
.,«
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, III. Monòleg de Lionor. El personatge principal de l'obra VIU

uns moments d'intensa desventura. Lienor se sent completament desem

parada. Els mes negres averanys omplen Ia seva ànima de doloroses

tristors. Una escomesa brutal sembla inevitable. La música expressa

aquests sentiments de plany i de temor. Es de remarcar en aquest Irag
ment I'única menció que fa Ja "Suite" del tema de la cançó popular
"La filla del marxant", molt esfumada encara, com una vaga recor

dança.

IV. Lnterludi. El tercer acte del drama és dividit en dos quadres,
als quals serveix d'enllaç l'''Interludi'': un scherzo, dintre de les nor

mes clàssiques. El trio acusa U11 ralentirnent tan assenyalat, que, arriba

a assolir el caràcter de rêverie. El fragment, amb aquest contrast, glossa
la proximitat de la festa que donarà ambient al darrer quadre de l'obra

i, per altra banda, la joia de l'ànima de Lionor per veure's alliberada

de temences i enfront, d'un avenir manyac.

V. Les ballades. El poble en festa. Pavordes i pavordeses executen

llurs ballades rituals davant. Ia curiositat i l'alegria del poble.
El fragment és dividit en tres seccions: a) entrada; b) clàssic movi

ment de ballet. en 3/8; c) ritme de contrapàs, i es clou amb la reexpo

sició de la secció a).

Impremta Borràs, Escudellers Blancs, 3 bis, Barcelona.



TERCER CONCERT
Dimecres 31 octubre, a les 10 del vespre

dirigit pel Mestre

PAU CASALS
amb la collaboració del Mestre compositor

GEORG DARMSTADT
i presentació a Barcelona del violoncellista

PIERRE FOURNIER

PROGRAMA

I

J. S. BACH-G. DARMSTADT
De «L'ART DE LA FUGA», transcripció orquestral

conclusió. '

1. Canon,
II, Fuga final (inacabada), completada pel transcriptor.

DIRECCIÓ: G. DARMSTADT
(l.a audició)

A. CUSCÓ
II

Dos preludis.
(ESTRBNA)

LALO

CONCERT. per a violoncel i orquestra.
Violoncel: P. FOURNIER

Direcciò: PAU CASALS

III

SCHUMANN

QUATRENA SIMFONIA.'
t'

Direcció: PAU CASALS


