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PROG
I

BEETHOVEN
,

.

Egmont, obertura.

BACH

DOBLE ÇONCERT,. en re menor
. ,,' per a' dos violins i orquestra de corda

,

(1.8 audició per l'Orquestra).
, I �

• ',I I .'
�,

'I.
'

'Vivace.
'.' ,

II. Largo non troppo.
III. Allegro.

Violins: ENRIC CASALS i EDUARD TOLDRÀ

• I
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RAMA
II

TSCHAiKOWSKY
SISENA SIMFONIA, en Sl menor.

(Patètica.)
I. Adagio. Allegro non troppo.
II. Allegro con grazia.
III., Allegro molto vivace.
IV. Finale. Adagio lamentoso. Andante.

(1.8 audició per l'Orquestra.) -

III

ZAMACOIS
Scherzo humortstic.

GARRETA
Sardana, 'transcripció del tercer

,. temps de la sonata per a piano.
'

Direcció PAU CASALS

3



NOTES_ AL PROGRAMA

SISENA SIMFONIA

(PATÈTICA)

PETER ILJI.TSCH TSCHAIKOWSKY

Es aquesta la op. ï4 de Tschaikowsky, una de les seves últimes
composicions, considerada com la més important i genial de les sis
Simfonies d'aquest autor i sens dubte l'obra que ha popularitzat
més son nom pel món musical. La gran Sin:;tonia Patètica'vingué a

ésser el cant del cigne de Tschaikowsky, car havent dirigit ell perso
nalment l'estrena de la seva obra a.Petrograd per l'octubre de 1893,
moria sobtadament tres setmanes després, víctima .del còlera,

El qualificatiu de Patètica -Ii fou donat pelgermà del compositor,
Modest Tschaikowsky, qui amb consentiment d'aquell I'mscrigué en

la partitura després de .I'estrena. No pas tota l'obra justificà prou
l'esmentat sobrenom, en particular pel que fa als dos temps centrals,
semblant doncs que s'hi avenen millor el primer i darrer, més que tot

l',Adagio lamentosa que clou magníficament l'obra. Altres han atribuït
/ ) ,aital qualificatiu a la ressemblança del seu tema inicial, amb la intro-'

ducci6 de la Sonata Patètica de Beethoven.

Malgrat no poder ésser classificada en absolut entre la musica
amb programa, hom creu endevinar-hi qualque argument a travers
de la Simfonia. Així el primer temp� ha estat considerat per alguns
com l'expressió dels dubtes i desficis d'una ànima heroica qui es veu

contrariada en ses aspiracions amoroses pel fat crudel. D'en t?-nt ,en
tant, vénen a consolar-la els radiants raigs de l'esperança, per acabar
amb un sentiment de resignacíó davant la desil-Iusió experimentada.
Tot aquest fragment- és d'un caràcter, niés aviat ombrívol i dramàti�



qrle no pas patètic, i presenta la particularitat de rio ésser' c�nstruït
en un sol moviment, sinó que el temps canvia fins a deu vegades,
sobretot al començ. Però d'un cap a l'altre sap l'autor amarar-lo
d'una certa unitat, mitjançant un magnífic' treball temàtic que el fa
una de les parts més remarcabres'de l'obra.

, I
El segon temps, amb el seu persistent ritme de 5/4 i la seva dolça

cantilena, fàcilment afalagadora a l'orella, sembla en canvi expressar
el passatger i tranquil gaudiment dels plers i delícies de là vida. El
moviment molt viu del tercer temps (un verita?le scherzo amb caient,
de tarantella, resolent-se després eIl; un aire' de marxa), caracteritza
mes aviat el retorn a l'activitat i la lluita, resolent-se en una gloriosa
victòria, emperò no definitiva, car bentost e¡ temps final- (adagio
lamentoso) ens porta els planys i lamentacions de L'heroi veient atan
çar-se la fí, i arribant en efecte la catàstrofe en els compassos finals .

./

SC�ERZO HUMORíSTIC

JOAQUIM' ZAMACOIS "

'La composició que avui executa la nostra; corporació amb e(títol
de Scberso humorístic es hl' versió orquestral del segon temps' de
l'esmentat Quartet, transcrit' per a petita orquestra. Segons maní
festa el propi autor, sense pretendre ésser essencialment descriptiu,
es basà, en compondre'l, en 'la següent suggestiva impressió:

',:', «Estic en el jardí llegint: quan una abella començà � voltin a

mon entorn; sa presència em molesta i excita ma nerviositat fins

que, després de no pocs esforços, aconsegueixo allunyar-la¿ Tranquil,
de moment, segueixo la lectura que m'impressiona fortament; però ...
heu's aquí altra �olta la maleïda abellar Elseu brunzir m'és odiós
'i fa germinar en mi una tenebrosa idea: la vigilo' atentament, i apro
fitant un 'moment oportú 'en què descansa sobre una 'pedra, tanco
el- llibre i el llenço amb força contra ella ... -L'he esclafadan r ,

•
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SARDANA

JULI GARRETA

Aquest tan icei�brat 'music català té composta i publicada una

Sonata per a, piano en do mener, que consta de 4 temps, el tercer
dels quals és la bellíssima Sardana que per consell del mestre Casals,
el compositor ba transcrit per a gran orquestra.

Malgrat no pertànyer aquesta obra, coin és natural, al gènere
descriptiu, bern volgut preguntar al mestre Garreta què era ço que
l'inspirà en compondre-la í, sobretot, el motiu d'haver-hi introduït
una Sardana. Heu's ací la franca i senzilla resposta del compositor:

«Ben poca cosa pot dir-se de la Sonata.

»Temps feia que el meu'esperit sentia la necessitat d'esbotza.r

ço que lentament s'hi anava madurant.

»Uns jorns vingueren,' vers l'any 192:!;, que bavent ja adquirit
una plena maturitat i no podent' contenir-se en els límits que l'en

rotllaven, eixí la Sonata com han d'eixir-ne totes les coses vives que
s'bi elaboren.

»1 com totes les coses que s'elaboren en el meu esperit tenen el.viu
regust de lo nostre i tot jo m'hi sento fos, forçosament en fer 'una
obra com la'Sonata havia d'introduir-hi un temps de Sardana per

.

universalitzar-la, per mostrar als ulls del món musical que aquí hi

batega una ànima pròpia, que sense emmatllevar res a ningú, pouant
en les seves pròpies fonts, pot provocar les méls pures emocions ell

la més excelsa de les, arts.t

"
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·

. amb la coóperació dels pianistes

CINQuB CONCERT
DIUMENGE, 2 DE NOVEMBRE

A LES' 5 DE LA TARDA

JOAN B. PELLICER i CARLES PELLICER

i deIa cantatriu

SUSAN METCALFE-_CASALS

BRAHMS:· Obertura tràgica,

MOZART: CONCERT en, mi bemoll,
per -a dos pianos i orquestra.

(1. a al!dici6 per l'Or-questra)

MAHLER: QUATRENA� SIMFONIA,
/'

en sol.
(I." auAfció per l'Orquestra)
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A LA PRESENT. SÈRIE DE CONCERTS

FEUP RODÉS - JOSE;!" SOLDEVILA - JOSEP GOMIS - GRAU SENSAT

EUSEBI BERTRAND - SRA. MENENDEZ - ÀNGEL BAIXE,RAS - SRA. l'LANÀS

iitQUEL ROCA - MARQÛÈS DE tABANES -LEANDRE CUCURNY - JOSEP MARIA

ANZIZU - VÍDUA DE PORTABELLA
•

JÇlSEP BIOSÇ:A-- SIle: V�RDAÇtJER - FERRlí:N R0JO·- JOA:N GRAU - VICENS

COMA - JOAN REIXACH - JOAN IRIZAR - SRA. GALLARD9 - JOAN Ñ. GARCIA -

ALFONS ESQUERRA - JOAQUIM MUÑOZ - SRS. ESPINÓS - ROMAN PERPIÑÀ

ISIDRE SICART -�NDREU MONTbLÓ - JOSEP' SOLÉ - JOSEP BORRELL - RA

FAEL POMÉS - ]O"SE:i'DURAN VENTOSA - ANTONI PAR - MIQUEL CASTELLVÍ

�P¥ CODINA -:-,:T()�SEP M",a AGUIRRE
- F,RANCESC ,ALSINA - JOS,EPA GASSOL -

JOSEP COROMINAS - PERE DOMINGO - VÍDUA DE FARGAS - FRANCESC VILU

MARA - JOAQUIM VILLAVECCHIA - IGNASI FONT - JOSEP M,a FONT - SE

NYORA NIELLA - FRANCESC BLASI - ÀNGEL ÂGUILÓ - MARQUÈS DE CAS

'TILLO TORRENTE -LLUÍ� LLATAS -LLVÍS SUÑÉ MEDAN-JOSEP ,RAV�NTÓS
T,OMÀS PALÀ - FERRAN GRENTE - JAUME GUARDIOLA - J9SEP VILASECA

j. RAVENTÓS - LLUís BERENGUER - JOAN CAPDEVILA - VÍDUI\. DE V1LALTA

- SR. ECHEVARRIA - GILBERT UTRILLO - SALVADOR VILAREGUT - SANTIAGO

MASFERRER

,

EMILI BOVÉ - ENRIC SAGUÉ - SALVADOR, TAYÀ - HANS WEBER '-" MARTÍ

MARTIN - FRANCESC LLORENS - RAMON CASAMADA - JAUME FiGUERAS

EMILI ROIG -'LLUÍS SOLÉ - JOAQUIM POU '- ANTONI CULí - JOAN BERGÓS

EMI�I DUMAS - ENRIC BROTONS - MANUEL MARQUÈS - F. NAVARRO

JORDI WILLEi\I - V'ÍDUA D'ALIÓ - JAUME JURNET - CARLES CARDÓ

CARLES DE SALAS - SR. UTZINGER - LLUís. TUCA - MANUEL HORTA - JOA

QUIM SEGuí -' JOAN TORRENS - JOAN GAYA - JOSEP M.a PUIG - JOAN

ESTELRICH - FRANCISCO PUJOL - JOAN ALIlERNÍ - AMADEU CARRERAS �

JOAN BAIXAS - VÍDUA DE F�¡;"IP - IGNASI JORDANA - WOLFRAM GRlESS

B4CH -SRA, 'NOBLE :- SR. ��ARAGALL -J. PADRÓ. - EDUARD COSTEJÀ - JOSEP

MORALES - OTHMAR FRETZ - EDUARD VIDAL RIBA":" PERE VALI-S - SR. SV

�CTOR GAY - JOSEP MARSAL -: ALFRED FUSTER - DOMÈNEC SUGRAÑES

JOAQUIM CABAÑES - LLUís TRÈSSERRA - JO <\.QUIM, PON - FREDERIC, CAS-

TELLS - JOAN SOLt - EDUARD DEGOLLADA -CASSASAYAS - SANTIAGO

F, ALFONSO - LLUís GUBERNA - JOSEP BARTOMEU - ARMAND CARAVENT-

JOAN CASAM.�i>A - JO�EP CASANOVAS - PERE CAÚÍS - FR'ANcÈSC MASSÓ.



BASES PER A LA INSCRIPCIÓ
.

� .

AL

PATRONAt DE L'ORQUESTRA PAU CASALS

'Les persones que ingressen en aquest Patronat s'obliguen a

contribuir- ¡;Il -fons creat per al sosteniment :de l'Orquestra amb
una de les quotes següents:

l.a Quota mínima anyal de CENT PESSETES, amb dret a un

seti numerat.

2.a _Quota .mínima anyal de DUES CENTES CINQUANTA PES"';'
SETES, amb dret a un silló de pati o amfiteatre, a elecció.

3.a Quota mínima anyal de CINC CENTÈS PESSETES, amb
.

dret a dos sillans com' l'a.nterior.·
.

;

. ,. ,

.
\

-
.. .

4.a Quota' mínima anyal de' MIL PESSETES, amb dret a una

llotja d'amfiteatre amb cinc entrades.'

5.a Quota mínima anyal de MIL DUES CENTES CINQUANTA
PESSETES, amb dret a una llotja de pati amb cinc eu"::
trades.

Els senyors Patrons tenen dret a la localitat : corresponent
per a tots els concerts públics, sempre que siguin organitzats pel
Patronat, comprenent les dues acostumades sèries de tardor i

primavera o en substitució d'aquesta última, una sèrie a la Qua
¡;-esma.

També tenen dret d'entrada als assaigs dels concerts i a altres
audicions privades que puguin ésser organitzades, en obsequi
exclusiu als senyors. Patrons.

'

Per a, fer efectiva la inscripció en el Patronat, .cal omplir ,;€1
butlletí que es reparteix: junt amb les Bases en l'Administració

'del Palau dé là Musica Catalana i del Gran Teatre del Liceu, en

tots els establiments de musica i en la Secretaria de l'Orquestra.
Via, Diagonal, 44?, pr!nçi,pal (Institut Casals).

,.

5903 - A�TS GRAFI QUES. S. 'A.t SUCCESSORS O'HENRICH I c.a - BARCELONA
.,', �



�)�{TJ'TATS--I PERS_9t��ES'
COOPERADORES DEL PATRON,At, �� I 11".:._

I ".

EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA

ASSOCIACIÓ DE «,MUSICA DA CAMERA»

,cíRCULO DEL LICEO'

cíRCULO DE CAZADORES

CASA, MUSICAL, WERNER

.(,.

;'1

Senyors ; ...... -:-
.... �

,- .-,-_ ,,' ',I

JOSEP SOLDj;:VILA '

ARTUR SUQUÉ _' ,
'

CARL� ,Y!!?AL.QUADRAS
RAFEL 'MORATÓ

FRANCISCA 'VIDAL, ,VDA. DE èAP"¡'

DEVILA

FRANCESC URIACH

GONZAL ARNÚS"

CA_RLES VALLIN

MANUEL MASSÓ I LLORENS

JOAQUIM M.a TINTORER

ISIDRE VALLS PALLAROLA

JOSEP SANGLÀS

JOAQUIM TORT MENSA

TOMÀS ROSÉS

ORIOL SALOM

JOAN MIQUEL (PALAFRUGELL)
'FRAKCESCO VON MENDELSSOHN

(ÀLEMANYA)

,''[

CLAl!DI: S�BADELL
G. SENSAT, FILLS -

J

LLUís GUARRO

JOSEP MOKEGAL NOGUÉS

MANUEL VIDAL-QUADRAS

RICARD TAYÀ

FRANCESC CAMBÓ

JOSEP GARi GIMENO

LLUís JOVER

PERE CALVET

JAUME CARNER

JAUME FIGUERAS

FERRAN VALLS TABER:--iER

FELIU MARISTA:-;Y,

PERE J. ARNÓ

PERE PALAU

JOSEP ,VENTURA

ENRIC LOSA�nos

JOSEP ROVIRALTA

FRAXCESC RECASENS

MANUEL ROCAMORA

EDUARD RECASENS

JOSEP ¡YL� GOMIS

JOAQUIM GOMIS

FORTIÀ VILASECA



JOAN FORT I ROMEU

FRANCE'SC FERRER MARISTANY

JOAQUIM PENA
,

"

RAFEL CAMPS PUJOL
ALFONS PAR

JOSEP MASSOT

LLUís RECOLONS

LLUís RIVIÈRE

JAUME MAS NIN

JOSEPA GASSOL

ENRIC BROTONS

CÈSAR CAMPMANY

RAIMUNDA PRESAS DE CAMPMANY

FREDERIC ?ANcTASUSA'NA

MANUEL CAMPS

GABRIEL TOMÀS

IGNASI FOLCH I GIRONA

CARME CULLELL, VDA. DE 'MATAS

RICARD !I;IATAS ,

JOAN FIGUERAS

EMiLIÀ' SOLER DE FIGUERAS

RO�SEND MONCUNIL¡:'

MARIA PARERA DE MONCUNILL

FRANCESC VIVES

ELISA MANAUTA DE VIVES

MARrA SERRA; VDA. DE MAS

ENRIC MAS
MANÙEL DE NADAL

ENRIC - RIBA
,_

JOAN "MILLET

JOAN PARÉS

RitJ;;tE::MÀY DE LUGAGNE

MARIA JESÚS CASTELLÀ
,'> ••

JOSEP M.a MONFORT '

CONCEPCIÓ BADIA 'DE' MÔN'FORT'
ROGELI PASOLA

MARIA LLUISSA E'ADIA'DE PASOLA

JOSEP M.a BONET 'GARÍ "



PATRONAT
)'

DE LA

ORQUESTRA
PAU -CASAES

BASES D'INSCRIPCIÓ

Demanin-se a �'Adtninistració del Palau de la Musica Catalana,

Gran Teatre del Liceu, Magatzems de Musica

i Secretaría de l'Orquestra, Diagonal, 440.

-.


