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PROG
I

MENDELSSOHN

SIMFONlA n.O 3, en la mener (Escocesa).

l. Andante con moto. Allegro un poco agitat� .

.. I I. Vivace non iroppo.
't 11. Adagio.

"

IV. Allegro vivacissimo.

(1.a audició per 1'0, P. C.)

I I

J. S. BACH

CONCERT DE BRANDENBURG, nO. 4, en
sol, per a violí concertant, dues flautes,
instruments d'arc i continu.

J, Allegro.
I l. Andante.

I I l. Presto.

Violí: ENRIC CASALS.-Flautes: ESTEVE GRATAC�S iJAUME POCA

Piano: JOS,EP M.a ROMA

RAMA
I I I

BLANCAFORT

El rapte de les sabines, ballet, suite (n.v 1);

ESTRENA

DUKAS

La Peri, poema dansat, fragments simfònics.

WAGNER

Entrada dels déus al Walalla (final de "L'or

del Ren ").

Direcció: PAU CASALS

Plano BECH�TEIN, cedit per la casa_ Ribas
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NOTES AL' "l:e,R'OGR'AMA
.'

"

SiMFON"íA ESCOC�ESA,
r,:;:.,_,

MENDELSSOHN ',J "
I

"'De-les cinc Simfonies que compongué Mendelssohn, 'no' hi.s ha •

dubte que la més popularrnent, coneguda i apreciadaésvla ncO 4, en

la major, designada amb el subtítol dUtaZiana, Ve després Ia n,P 3,
en la. mener, que: duu ql sobrenom cl:EJsco6esa,1 per haver. manllevat
alguns -dels .seus principals. temes.jal.aie, tresor de .cançons populars
de la pàtria- ,de .Maria -Stuart.. segons declara.iel propi Mendelssohn
en. una de ses lletres.

,

' ,
':,\�

"

Comença I'obra amb un 'ex1Jen� períocl�',cl'introclucci0,sobre:un
tema de caràcter melangiós en Andante, La ,�uelodia que I'micia era

una de les més estimades de l'autor, fins al punt de reproduir-la
amb variants en altres de les seves obres, entre elles els Oratoris
Paulus i Elies,

'

Després d'aquesta ampla Irrtroducció canvia el temps en A llegro
un. poca agitato, a 6/8, i. el seir tema cabdal es; troba estretament

emparentat amb els primers compassos de la Irrtroducció. La melodia

plena d'encís, és entonada pel clarinet en sa regió baixa i acompa
nyada pels alts de la corda. Després es desenvolupa en la fusta i
corda amb moviment assai ,a1$imato en en.èrgic fortíssim fins q\le es

clou el ternacabdal tornant 9- la calmar del començ, Un segon .tema
es presenta; de caràcter més apassionat, ,i,la' çontraposició d'��1;J"
dues frases, amb llurs accents melangiosos i �èrgics" constitueix
la base del primer temps. Es digne d'especiar esment, després .del
període transitiu, la) represa .de: la frase, cabdal pels violoncels, en
lairada en, magnífic cantàbil, i ajuntant-s'hi 'després ,els violins,
a tall de duet amb aquells. I en el període final, _la. melodia tempes
tuosa de l'A llegro apareix, transformada, amb accents dolços, i suaus,
tornant a I'Andante d'Introducció,

"

El segon temps, Vivace non trappa, és un veritable,Scher�Q men

delssohnià .. Ve a ésserjin acabat quadre de natura pastoral,: esmer
çant-hi un temavdirectament tret del ric folklore escocès. .Després
de vuit compassos d'introducció, el tema és pl'esen�at .pel .clarinet
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1 -després amplament' desenrotllat pels instruments de fusta i corda

ensems. No hi trobem l'acostumat periode central a Trio del Scherzo,
sinó 'que el moviment és sempre elmateix sobre "el terna "bàsic del

temps. ,

L'Adagio, què ocupa el tercer temps, és format d'una magnífica
frase cantàbil que entonen els violins després de breu introducció.
Es un cant noble i patètic, al qual s'hi oposa bentost un segon tema
més punyent, amb caràcter de marxa fúnebre, i amb aquest material
temàtic és construït tot el temps, contraposant-se ambdós temes

amb notable color dramàtica.
.

Contrast palès amb l'anterior presenta el temps final, Allegro
vivacissimo. El caràcter romàntic de l'obra s'esfuma ara per a donar

pas a un Allegro guerriero, on els temes es presenten abrivats i tem-
.

pestuosos, expressant sentiments d'heroic braó i d'alegria desfrenada.
L'extens període es desenvolupa -amb ric material temàtic, format
per cinc diferents frases melòdiques amplament combinades. Cap
al' final del temps, després d'un calderó, canvia el moviment en

Allegro maestoso, en el qual trobem encara una nova mostra de I'ele

ment popular .escocès que informa la Simfonia, i a tall d'himne ve

a constituir la seva conchisió.

BLANCAFORT
ru, RAPTE DE LES SABINES

La partitura d'El l'apte de les Sabines fou començada sota la

idea d'un ballet -imaginat pel novellista Francesc Trabal. Esmentar

aquest nom ja és tant com dir què es tractava d'una fantasia humo

rística, de manera que la llegenda romana no hi era més que com

a punt de partída.
Davant les dificultats que necessàriament haurien sorgit en voler

muntar el ballet, el projecte s'anà refredant: els primers apunts
musicals foren reformats, i la partitura, començada-per tal de formar

un tot amb una realització escènica, fou adaptada al concert. Resten,
no obstant, les línies generals del primer programa, que poden ésser

resumides així:
Calma en una prada i aparició de les Sabines, les quals arriben

carregades d'atuells i van a rentar-se i pentinar-se a la font, entre

tenint-se amb jocs,
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Tot d'una s'ouen sorolls .misteriosos 'de mal averany, que van

apropant-se fins que s'endevina ja clarament un toc de guerra de
l'enemic. Les Sabines resten espaordides i es fa un silenci enguniós
durant el qual es veu com traspassa l'escena un terrible drac. Tan
bon punt ha desaparegut la fera, les dones surten dels amagatalls
on s'havien refugiades i a tota pressa comencen a recollir els estris,
corrent, donant-se empentes i ensopegant, essent promptament aju
dades pels seus .hornes que arriben. anunciant la batalla propera.

. L'escena pren una gran animació, i els. Sabins, refets 'del primer
espant, entonen cants bèlIics, marxant a preparar-se i deixant en

calma la prada plena de sol.

_
Ací fineix el fragmert que estrenem avui. En prescindir de l'acció,

l'autor ha pogut donar al desenvolupament musical Una major am

plitu.i, deixant de banda tot el que hauria hagut de subratllar els
detalls coreogràfics.

LA PERI

DUKAS

Là Peri, poema dansat, fou representat en I9I2 als interessants
Concerts de dansa donats al Châtelet per Mlle. Trouhanowa, amb
Ull, magnífic decorat de René Piot. Heu's ací el poema que motiva
la música de Dukas:

«Esdevingué que a la fi dels dies de sa joventut, havent observat
els Magicians que son astre ernpalIidia, Iskender reconegué l'Iran
en cerca de la Flor d'Immortalitat.

El sol sojornà tres vegades er, ses dotze mansions sense que
Iskender trobés la Flor desitjada, fins que arribà als confins de la
terra, allà on s'ajunta amb la mar i els núvols.
I allà, damunt la graonada qui mena als atris del temple d'Or

muzd, hi havia una PERI ajeguda, dormint, abillada de pedreries.
Una .estela lluïa damunt son cap; un llaüt reposava damunt son
pit i' 'a la mà duia la Flor' cobejada.

Era un lotus semblant a l'esmeragda, onejant com la mar al sol
del matí.

Iskender s'acotà sense fer remor envers la Dorment i, procurant
no desvetllar-la, li prengué la Flor.

La qual es tornà sobtadament; entre els seus dits, com el cel de
migdia damunt els boscos del Ghilan.
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. .Mes.Ia Peri, obrint els ulls, picà de mans i.féu un gran crit,
.

" Car ella no podia, des d/alesbores, enlairar-se envers la llum

d'OrJrlUzd.
'En' tantIskender, esguardant-la, admirà la seva cara que era

Inés' (lelitosa .encara .que la de·'Gurdaferrid
, . .I Ja .desitjàison cor.' :

I ;,1 .la Peri- conegué.el pensament del .Rei, car-en la mà dreta d'Is
kender rel lotus, s' emporprà i. esdevingué com la faç del desig. '

.

. Així; la Servent dels Purs conegué que· aquesta flor -de Vida no

li era, destinada. ,c,{.

.

I per heure-la dé nou s'avençà, lleugera com I'abella, mentre

qu,e ell Senyor Invencible .apartava el lotus d'ella, dubtant angoixós
entre- i¡:¡, .setcd'arnmorta.litaf .iJa delectació dels. seus ulls .

. :, Més-Ja. 'Peri .dansà .la.idansa 'ele les Peris, anant-se atansant, fins'

que son rastre sofregués el rastre dIskender.
A la fi, ell' li retornà la flor sense enuig.
Aleshores elJotus semblà ele neu i d'arcam el cim ele l'Elbourz

al sol clel vespre.
Després la silueta de la 'Pëb!sembÎà fondre's en la llum emanada

cle la flor i aviat no es vegé més que una mà" sostenint el lotus ele

llum, que s'enlairava i es perdia,
Iskender la vegé desaparèixer.

.

l çomprenent que això significava la seva pròxima fi, sentí com'
I'pmbra ,l'aIl,ava ymb�)lçallant,)l , .. .:
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PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

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

organitza el Patronat.

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

DINÀRIES de violoncel que el Mestre
PAU CASALS dóna generosament com
ofrena especial als senyors Pa lrons i
únicament per als mateixos.

- ¡

Demaneu butlletins d'inscripció en els

Establiment? 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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QUATRÈ CONCERT
DIUMENGE, 23 D'OCTUBRE, A DOS QUARTS DE SIS DE LA TARDA

dirigit pel Mestre

.
JOAN LAMOTE DE GRIGNON

AMB LA COOPERACIÓ DE LA SOPRAN CARME GOMBAU

I DE LA PIANISTA ISABELLE MART 1-COLIN

I- PROGRAMA
I

HUMPERD INCK: Hansel & Gretel. Preludi.

A. ROUSSEL: El testí de l'Aranya, ballet (fragments sim

fònics).
(l.a audició per 1'0. P. C.)

II

CÈSAR FRANCK: Variacions simfòniques: per a piano i

orquestra.
EUGEN ZADOR: SIMFONIA TÉCNICA.

I. El Pont. (Allegro moderato.)
I I Els fils telegràfics. (Anâante.)
II I. La turbina. (Scherzo.)
IV. La fàbrica. (Allegro.)

(l.a audició a Barcelona)
III

RICARD LAMOTI;: DE GR-IGNON:
Ouaire estances de Kayyam, per a sopran i orquestra.

(l.a audiciò.)
.. Dos petits poemes per a sopran i orquestra.

a) Si ja fos lluny l'hivern glaçat...
b) No respiris, caseta

(ESTRENA)
WAGNER: PARCIVAL: El jardí de Klingsor. (Les Noies-

Flors.)
..

GRANAÇ)ÜS - j. LAMOTE DE GR IGNON:

Dues danses espanyoles: a) Oriental
b) Rondalla aragonesa.

(I.a audició per 1'0. P. C.)
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