
- )

ORQUESTRA
PAU CA-S,ALS- �'-

SÈRlE VIII

_ PRIM-ER CON,CERT DE TARDOR
- ,

_.

15 OCTUBRE D� I9�4
AL VESPRE

PALAU DE LA MUSICA CATALANA



'. JtJNirA D�, "�{\TRONAT
� .,'

\ ' �').�,E;" ,;
?

l'ORQlY�S'ViRA"':(PA:U èASALS
'(i ,.. _) -\ ..

- q ,

'; �' ./

, .;,f.� -._�

P�E: A/IJAN�{.,J 9�4-Z 5'
'

:, r
CI! ���,r.;e;i 1" � .

'':' -{ .r, \

-� �" I�. :�,:", .b: �,� f. '

;��...;,�:¡> Pr-es1,dent:.-�" ", " .. "';-'
'.

J> '

•

,:::J�� '.
Or

_"

- c.:._
...J�..

EN C.�tES VIDÁL-QUADRAS'I VILLAYECCHIA
·-���·��t -

�t

�

.

�

"
l :.� .: ':

� ,

Vis President: . ,"',' ("'-
i":, r ',_ ,·:t '

EN MANUEL CA�S 1-MIQUEL>' .. ;
,

:��$���!q�-rJ' ':���'�"/, ,�

EN JOSEP _DE MONTOLIU I �.C(')_GDRES
_.;;." .

.

�
"

-

Tresorer:

EN FRANCESC FERRER I MARISTANY

Vocals:

'EN LLUís GUARRO I CASAS

N'ANTONI PUIG GAIRALl-
EN FRANCESC URIACH I URIACH /

- EN FElŒAN VALLS I TABERNER

,N'ENim:; RIBA I G1\RçíA, \ .

Secretari General {te l'Orquestra: -

�
\

EN JOAQUIM PENA I COSTA

•

. ,



r ,

AlJDICIÓ-'LXV

DE L'ORQÚESTRA DIRIGIDA
_

PEL MESTRE

P A U e A s A L·S ."



PROG

I

BEETHOVEN

La consagració de la llar, obertura.
f

(1.8 AUDlCIÓ)

BACH r

CONCERT de Brandenburg, n." l, en fa,
,

pe!" a dues trompes, tres oboës.Tagot, violí, con-

certant i orquestra de cordà.
,

(l," audiciÓ per l'Orquestra)

I. Allegro.
II. Adagio.
III. Allegro.
IV: Menuetto.
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STRAUSS
I '

,

SIMFONIA DOMESTICA�

(I, a audició per l'Orquestra)

Introducció.

'Scherzo.

Adagio:
Final.

Sense interrupció.

ORQUESTRA NOTABLEMENT AUGMENTADA

Direcció: PAU CASALS
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NOTES AL- .PROGRAMA

O'BERTURA
PER A

LA CONSAGRACIÓ DE LA LLAR

BEETHOVEN

Ben poc coneguda i executada és aquesta obra, no mereixent·
sens dubte "tal oblit, malgrat q�e no assoleix l'enlairat nivell de les

grans obertures beethovenianes. Data dels darrers.anys de vida
de son autor, car fou composta l'estiu de 1822 i duu com nombre
.d'obra el. 124, essent per tant la composició immediatament abans

.

de la Novena Simfonia.
Aquesta obertura, escrita en do maior per a gran orquestra, li.

fou encarregada a Beethoven per a la inauguració del teatre de
]osephstadt a Viena, justament e13 d'octubre de l'any esmentat,
festa de l'emperador/ d'Austria. Es una composició de força des
enrotllades proporcions, i amb jin estil que recorda a voltes el de
Hœndel, Dos motius hi predomínen, que després Íle repetides apa
ricions, es resolen en una fuga. La. conclusió és .assats extensa. i gran
diloqüent.

I
CONCERT

�
.

EN FADE �RANDENBURG,

J. S. BACH

Seguint el nostre ferm propòsit ,d'anar executant paulatinarnent
tota l'obra instrumental de Bach, i havent donat en programes pas- /

sats, a més de vàries Suites, els Concerts de Brandenburg núms. 3,
4, 5 i 6, és aquesta vegada el torn del Concert núm. I en fa. No
cal reproduir un cop més l'origen d'aquests Concerts Brandenbur
guesos, ja explicat, i, circumscrivint-nos al que ara. ens ocupa, cal
notar la importància ben manifesta del mateix en el conjunt de la

�èrie, tant per ses dimensions, com per ses grans dificulta'ts dexe-
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cució. Es una gran ardidesa fer servir de concertino els instruments
de vent gairebé en tota l'obra, obligant així a dur la veu cantant
a les trompes, els oboès i el fagot, a més d'un violí, i essênt aquest
el motiu de que ben poques vegades les orquestres s'arrisquin a

executar tal composició. Tota l'obra és d'una gran inspiració, oferint
a més la novetat de consistir el darrer temps en un Minuet amb un

moviment de Polacca cap al final. Es, en resum, aquesta obra un
dels més preats joiells de l'aplec de Concerts Branderiburguesos.

'SIMFONIA DOMÈSTICA
OP. 53

R. ,STRAUSS
/

Es aquest elvuitè dels grans poemes simfònics de Ricard-Strauss,
posterior a Vida=d'heroi (9p.-40) i anterior a la Simfonia dels Alps
(op .. 64.). Composta la Simfoñi7i Dcmèstica a la fi del 1903, fou es

-trenada pel seu propi autor I'any següent durant el seu sojorn a

Nova York, on feia una tournée de concerts. Tot seguit i a l'ensems
que s'escampava pel món musical la nova del gran èxit -del'obra,
hom atribuïa al seu autor lés més absurdes intencions en è<yinpon
dre-la, arribant a afirmar-se que Strauss �questa vegada ho havia
volgut descriure tot.. àdhuc. els més petits incidents de Ia vida do
mèstica. I així, compàs per compàs, hom volgué descóbr;r-hi tota
mena d'escenes de família, còmiques i tràgiques, davallant, fins a

la més ridícula trivialitat· casolana. Tan mateix el propi autor es

vegé obligat a desautoritzar-ho, i quan donà, pocs mesos després,
la primera atidició d'aquesta obra a Francfort, permeté sols Ta in
serció en' els programes d'un petit comentari, basat del=tot en; la
concepció poètica que .engendrà l' obra "musical. Consisteix aquell en
uns quants senzills ëpígrafs, posats dintre parèntesi' al costat, del
títol de cada �enips, que reproduïm a continuació:

r, Introducció. (Desenrotllament dels tres g;ups de temes eabdals.)
,�,,__

II. -Schereo . (Felicitat conjugal. Jocs infantívols. Cançó de bres
sol. Sonen les -7 del vespre.)

III. Adagio. (Creació i coírtemplació. Escena d'amor. Somnis i
angúnies. Sonen les '7 del matí)

,

'

�-

lV. Final. (Desvetllament i disputa humorística (doblé fugat).
Conclusíó joiosa,.)

-
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Malgrat la divisió en quatre temps, Ia Simfonia es desenrotlla

tota sense interrupció, constituint sols quatre grans períodes mu

sicals, encadenats .întimament, a profit de la més perfecta unitat de

conjunt. Anem, doncs, a donar una succinta idea del contingut mu
sical de cada una d'eixes parts.

El primer fragment conté l'exposició temàtica de l'obra. L'es
sència d'aquesta és més que la descripció material d'escenes de fa
m.ília,' l"expressió sentimental de la vida en comú dels tres perso
natges - marit, muller i fill - amb les diferents modalitats carac

terístiques de cadascun.
Dos temes d'entrada encarnen lapersonalitat de l'home: el primer

és entonat pels violoncels amb un caràcter còmode, de benestar real,
'i a seguida fa el segon l'oboè amb frase somniadora, d'aspiració ideal.
Els clarinets clouen la frase amb un esforçat de' caràcter neguitós
i tot seguit entra el tercer tema cabdal, una magnífica frase fogosa i
ascendent dels violins, de legítima marca Strauss. L'home plàcid

.

i idealista amostra també un temperament, i per fi un gai toc de Ia

trompeta proclama el seu caire [oiôs,
Seguidament apareix la dona. L'orquestra canvia. de to, i el pri

mer tema que caracteritza aquella el presenten molt animat i graciós
la flauta, l'oboè i violins. Tot lleuger i bellugadís, amostra el seu ca

ràcter contraposat al de l'home, i després de varis graciosos dibuixos
condueix a un segon tema. més afectuós (entonat pel violí sol) com

una fidel interpretació de la sensibilitat femenina. Prompte se li

contraposa enfellonit el terna de l'home, i en un extens període mu

sical es desenrotllen ambdós diferents caràcters amb el material
temàtic exposat.

Per fi apareix un tercer personatge: .el noi. Sobre un trèmol dels
violins canta l'oboè d'amor (o el saxofon) una senzilla i dolça me

lodia, primer indecisa, com un pressentiment que bentost es con
verteix en realitat, mentre els trinats dels instruments de fusta pro
clamen el gran jai de la bona nova: un nin és arribat.

Amb això queden exposats els temes cabdals de l'obra. Ara, com
a coda, el compositor és permet una broma, única que apareix' escrita
en la partitura; és el comentari que fan els parents en veure el nou
nat: les ties troben que s'assembla al pare i els oncles més aviat
el troben semblant a la mare. Els clarinets i trompetes comenten

amb frase xisclant l'exclamació de les dones, i els hi fan de contesta

els oboès, trompes i trombons portant la veu dels homes: «Ganz der

Papa!» �Ganz die Mama/» diu bromejant el propi Strauss, i clou
així la primera part introduint tot seguit el Scherzo.

Descriu, com va dit, la segona part, els, 'jocs de l'Infant. i la ven

tura dels pares en contemplar-lo, El compositor encomana principal
ment a l'oboè d'amor.Ta descripció d'aquells amb una delitosa trans

-formació del tema del nin (staccato). Els altres instruments de.fusta
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s'hi barregen, descrivint totsplegats graciosament els jocs infantívols.
Fragments dels diversos temes dels pares apareixen ça i llà reflectirrt
el goig que en ells' produeix aital espectacle i el conjunt ens dóna una

pàgina musical de grans belleses melòdiques i més encara d'una
tècnica sorprenent. /

Per fi el tema del noi es va esmortuint. La fadiga natural és
arribada, l'infant cerca repòs, i la mare corre afanyosa-a procurar-l'hi
amb un nou i inspirat tema: el violí cantaamb delicada frase l'amor
matem, El pare també s'hi atança, i la fantasia de l'oient té ample
camp per imaginar-se l'escena dels pares duent alibressol el nin ja
las de tants jocs. Les darreres exclamacions de l'infant mig adormit
són glossades per la fusta i les trompetes, i segueix al punt una .deli
cada cançó de bressol, entonada pels clarinets, amb tot el caient d'una
barcarola de Mendelssohn. En acabant, set tocs de rellotge asse

nyalen l'entrada de fosc i amb un llarg disminuint' de l'orquestra
el nin s'és adormit a pleret. Tot aquest final és d'un ambient poètic
incomparable.

La tercera part és formada. per un grandiós període en què el
music aboca tots els tresors de sa exuberant fantasia per a cantar
les delícies de la nit d'amor. Comença serenament, amb la reaparició
dels temes de l'home, mentre aquest contempla orgullós la seva

obra. Bentost s'hi ajunta Ia dona amb el seu tema propi, que apa
reix ara apassionadament en els violins i s'inicia tot seguit la gran
diosa escena d'amor, inspiradíssim i extens episodi que pot posar-se
al cimal de tot quant de bo ha produït el geni d'aquest compositor.
Els temes d'ambdós esposos s'entrellacen apassionadament en les
més variades combinacions, impossible de descriure-les punt per
punt. Un crescendo .formidable amena al punt culminant. Aprés els
sentits van adormint-se a pleret, i entre les boires del somni van

apareixent en-fantàstiques visions els afanys i inquietuds _de la vida.
Sembla com si un vel s'és estès damunt l'orquestra; els temes d'abans
es reprodueixen trencats, boirosos, fins que de sobte una delicada

reproducció .del tema del noi pel corn anglès indica ben clar quin
és el principal objecte dels afanys i angoixes dels dorments. Respon
el tema de la mare, sempre alerta; l'orquestra canvia de color corn

començant a descriure ja l'arribada del nou jorn; sona el rellotge
les set del matí) acaba així aquest suplim passatge, del qual sols
l'audició pot fer capir tot son immens valor.

El Final és un fragment que constitueix el més ple contrast amb
l'anterior. Comença amb el crit del noi, qui desperta, i tot seguit
ve el desvetllament del's pares. El tema de l'home pren arjl un caràcter

intranquil com disposant-se a la lluita per la vida' i al punt esclata
amb tota força una Doble Fuga, iniciada per fagots i trompes i con-
tinuad¡¡. per l'orquestra plena. I

El segon tema d'aquesta baralla divertida és format pel de la
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dona, com oposició al primer. Tots els incomparables recursos de la
tècnica de Strauus s'aboquen aquí per a produir una formidable

pàgina' instrumental, de dificultats que semblen verament insupera
bles. La musica devé tota d'un realisme insospitat, contrastant amb
la poesia del fragment anterior, i el tumulte segueix pei: llarga 'estona.

Cal, amb tot, no extremar massa la interpretació d' aquest rea
lisme, ni voler endavinar que la parella conjugal arriba a tirar-se

els plats pel cap, com hi han volgut veure alguns comentaristes. Es

una discussió més de paraula que d'obra, un núvol d'estiu, amb tot

el consegüent terrabastall, però que sortosament aviat s'esvaeix, com
esdevé sovint en la vida real. Fet i fet: el principal objectiu de Strauss

ha estat cercar el més oposat contrast a l'inspiradíssim idil'li prece
dent, fent gala un cop més, potser millor que rimi, del seu meravellós,

domini de l'art deIs sons.

Com ja hom pot suposar, és l'infant 'qui ha de posar fi a aquell
desacord. El tema que el caracteritza ressona més potent en els
trinats de la fusta, i tot va apaivagant-se a poc a poc. Els temes

dels dos esposos van endolcint-se per mo¡:nents i ambdós retroben

el ibon humor entonant plegats una cançó popular (instruments de,
fusta). D'açò en deu pervindre la més joiosa conctusiô, Els temes

d'home i dona es transformen amb caràcter cada cop més gai i me
lodiós.j combinats amb el del nin clouen l'obra amb una brillant pà
gina orquestral, en la què els ritmes van devenint més i més gran
diosos i variats i la riquesa polifònica assoleix. el seu major aujol
cloent-se de faisó esplendorosa tan admirable creació musical.

ADVERTIMENT

Essent ja ben nombroses les Notes als/programes dels Concerts
donats des de la fúndació de nostra Orquestra, o sia de l'àny 1920

ençà, d'aquí endavant no repetírem cap de les esmentades notes,

ocupantenos sols de les obres que s'executin per primera vegada. ,

Els senyors col-Ieccionistes a qui manqui algun dels dits pro

gra�es, podran adquirir-Ios{ si no estan exhaurits, en la Secretaria

de l'Orquestra, essent gratis per als nous inscrits en el Patronat.

¡.
r
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5827. - ARTS GR.\FIQUES, S. A'J SUCCESSORS n'UEN'RICH I c.a - BARCELONA
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SEGON; .CONCERT �
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OIUMÉNGE, 19 D'OCTUBRE
I. \

A LES'5 DE LA TARDA

PROGRAMA
MENDEl.SSOHN: SIMFONIA ITALIANA.

STRAUSS: SIMFONIA- DOMÈSTICA. .
ro)

.

_DIMECRES, 2.2 D:OCTUBRE
AL VESPRE.

,PROGR�MA
j
I'
l·

RAMEAU: Castor f Pollux, suite.

SCHUBERT: SIMFONIA en do major. '-

.

,

DEBUSSy: Preludi a la migdiada, d'un jaune.

ZAMACOIS': Scherzo humoristic. (Estrena.) <>

GARRETA: Sardana. (Estrena.)

..
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BASES: D'INSCRIPCIÓ

Demanin-se a l'Administració del Palau de la Musica Catalana,

Gran Teatre del Liceu, Magatzems de Musica

Secretaria de l'Orquestra,
.

Diagonal, '440 .
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