
ASSOCIACIÓ DE MÚSICA
"DA CAMERA"

Dimecres, '3 Novembre
CONCERT EXTRAORDINARI de la

ORQUESTRA PAU CASALS
sota la direcció del mestre E D UA R D TOL D R À
i amb la cooperació de l' O R F E 6 GRA C I E NC

que dirigeix el mestre JOAN BALCELLS

Valorar els artistes catalans - en el present cas, una de les
nostres personalitats joves de més sòlid prestigi: el mestre Eduard
Toldrà - i per conèixer els autors més represerrtat.ius de la nostra

època, són objectes de principal atenció per part de Ja nostra enti
tat. Hn aquest concert donarem dos noms Que en els programes
barcelonins són desconeguts encara, tot i tractar-se de dues figu
res reconegudes entre els grans mestres compositors actuals:
Ernst Krenek, austriac i Jeromir Weinberger, txec. I donarem,
a la vegada, dues primeres audicions de música catalana, d'autors
de mèrits tan positius com Josep M." Pagès i Agusti Grau.

PROGRAMA
r

Fideli, obertura
El Triomf de la sensibilitat. mú
sica per a 7a com i-di fi rle Goethe

Primera audició

BEETHOVEN.
K.RENEK.

II

AGUSTÍ GRAU . Laia, Ia poncella, fragments d'
una obra escènica en hoes aetes

Primera audició
JOSEP Ma PAGÈS. Jocsdemainada,l'oemasi"!{ònic

en tres actes
Primera audició

J. BRAHMS.

WEINBERGER

III

Nènia, poema per a cori orques-
tm, text de Schiller

.

Primera audició
Schwanda el cornamusntre, suite

Primera audició

Mes de Desembre
En estudi, una novetat .mol t interessant:

RECITAL DE DANSES
a càrrec de dos artistes els noms dels quals han figurat en les

sales de concerts de més prestigi d'Etu'apa i Amèr-ica.

r Resta del c u r s

FRITZ KREISLER
el més famós vi.olinista de la nostra època

PIERRE FOURNIER
gran víolonce l'Hsta francès

LOTTE LEHMANN
considerada Ia més gran intèrpret actual del "lied"

MARIAN ANDER'SON
Ia sensacional cantatriu negra, revelació en el darrer curs,

a 1'« Assoctació de Música Da Carn era »
.

LEOPOLD QUER,OL
gran pianista valencià, creador del "Concerto" de Ravel.

NOMBROSOS CONCERTS D'ORQUESTRA

I
i parttcípacic- amb un .gran festival, als actes de la

I SOCrEl'AT INTERNACIONAL DE MÚSICA CON

TEMPORÁNIA.i del C,ONGRÉS DE MUSICOLOGlA

�===

AUDICIONS ÍNTIMES
CASAL.... DEL METGE

INAUGURAL DE CURS
Recital de Música Romàntica pel gran pianista

ARTHUR DE GRE E F
PROGRAMA

I
MENDELSSHON
SAINT-SAENS

Variacions serioses.

Caprici i Fuga d'Alceste, de Gluck.
Petit descans

Nocturn en rr b.
Vals en la b.
Cançó polonesa. .

Scherzo en si b. menor

CHOPIN

Il
LlSZT
SCHUMA!\N
LISZT

de l' e minent pianista
GREEF

XII Rapsòdia .

Arabesca .

Polonesa en mi .

ÚNIC RECITAL A BARCELONA

ARTHUR DE

Les sess-ons d'AUDICIONS INfIMES són verl tables {estes de l'esperit.
Un criteri de selecció i interès dóna un caracter propi a aquestes sessions

Mes de Novembre
Sessió dedicada al

CANTE ¡ONDO
nrnb comentaris i evocacions ptt" l'eminent poeta andalús

FEDERICO GARCÍA LORCA
Nombrosos exemples de CANTE JONDO

Els concerts d'AUDICIONS INTIMES no són un concert més.

Són sessions d'art, cadascuna amb un tema generat del més viu interès

Mes de Desembre
Presen tac'ló i uruca audícto-representacío a Barcelona dels

admí rab les art istes de Ja

OPERA ÍNTIMA, de Londres
Obres de J, S. Bach, Henry Purcell, Carey i Pergol es¡

Pertànyer a AUDIC10NS INTIMES és estar al corrent d'obres i artis

tes, de Ia més pura selecció

Mes de Gener
Dos únics concerts del fa-mós

Q U ART E T GER TL ER, deB r u s s e I· I e s

Qualificat del nou Pro -.drle

Dos programes de Quartets i:-:teressantlssims

A les sessions d'AUDICIONS INTIMES no hi poden concórrer mé s

que les persones que formen pari d'aquesta entitat

Mes de 'Febrer
TRIO BOC Q·U E T

Un dels millors conjunts de música de cambra que han existit a

Barcelona, amo un programa especial per a
AUOlCIONS INTIMES

Els socis de I'Associació de Músiça «Da Camera» poden gaudir de les

sessions d'AUDICIONS INTIMES, pagant la quota Infima de 3 pte.!

A finals de e1Lrs

Sessió comentada per I'ílIustre literat francès

GEORGES DUHAMELII
t .ut;« I7798

-Música Catalána
Inscripci�ns i detalls
Durant el concert d: avui, a

Via Laietana, 46,'5,è, 3·a
la Secretaria del Palau de.' la

l ..

Heliogr, Ins. Graf. OLIVA DE VILANOVA.



ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA"
DE BARCELONA

Curs XXIII: '935-36 CONCERT PRIMER

Dilluns, 28 d'octubre de 1935, a les deu del vespre

ORQUESTRA PAU CASALS
sota la direcció del mestre

PAU CASALS
Amb la cooperaciô de

ARTHUR DE GREEF
piano

r
I

IIPROGRAMA

I
BEETHOVEN. Egmond, obertura

Orquestra
GRIEG. . .. Concert en la mener, op. 16

Allegro molto moderato. - Adagio. - Alle

gro moderato molto e marcato,

Piano i orquestra

ARTHUR DE GREEF

oli de RAMON LAPORTA-ASTORT

L'atmosfera d' entusiasme i admiracio que
ens deixava aquest gran artista del piano, en
el cinquè concert del curs passat, es manté viva
a 1"" memòria de tots aquells que tingueren el

goig d'assistir-hi. Mentre De Gree] hauria de

qualificar-se de Príncep de la música, perquè
és a la música pura a qui ell serveix, música
en el ritme, música en la sonoritat exquisida,
música en la seva àmplia concepció de les
obres posades sota els seus dits, dels quals en

surten perfumades amb les millors essències

Uriques que feren la glòria dels grans inter

pretadors de l' època romàntica, amb Liszt,
mestre d'Arthur de Gree{, al davant. Un deis
nostres crítics musicals deia: «creiem sincera

ment que s'acaba la raça dels executants, dels

pianistes, deis artistes, com De Gree{». Per
això l' « Associació de Música"Da Camera" »
ba volgut honorar el present concert d'inau-

guració de curs, amb aquest artista
eminentlssim,

BEETHOVEN.
II

IV Simfonia en si bemol, op. 60
Adagio .. Allegro vivace. - Adagio. - Allegro
oioace, - Allegro ma "O" troppo.

Orquestra

LISZT
III

Concert en la maJor, n." 2

Adagio sostenuto assai. Allegro agitato. Tem
po del andante, Se"'pre allegro. U« poco
piú ",osso. Allegro animato, Stretto (molto

Iaccelerando j. Sense interrupció,
Piano i orquestra

_JIPiano PLEYEL, cedi, per la Casa IZABAL

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
EXCLUSIVAMENT PER ALS SOCIS DE L' cc ASSOCIACiÓ DE MÚSICA DA CAMERA I)

A la portada: Dibuix de Ramon Casas, de la colleccíé del Museu d'Art de Catalunya. Palau Nacional

L'AMISTAT DE DOS GRANS

ARTISTES (I)

En ocasió d'un concert Grieg, hom havia col-locar en el piano una

corona de llorer en honor de l'eminent pianista belga, mestre Arthur
de Greet. El gran virtuós no volia pas retenir-la, i va posar-la en mans

del propi Grieg. Una lluita amical esdevingué damunt l'estrada entre

els dos artistes i per li quedà coronat De Greef. En la sala, plena a

vessar, va ésser el deliri. Milers d'aclamacions solemnitzaven aquest
moment d'emoció inolvidable.

Q�in havia estat el punt inicial de l'admiració mútua dels dos grans
artistes? En la liquidació d'un magatzem de música a Brussel-les, De
Greef va trobar un exemplar de la suite del .. Peer Gynt". Ningú no

coneixia aleshores a l'estranger el nom d'aquest compositor. Ëntusias
mat per la lectura d'aquesta música, d'inspiració lIuida, el jove pianista
va cercar altres obres del compositor que acabava de descobrir, i uns
dies més tard té a les mans el Concert per a piano i orquestra. Entu
siasme de la joventut! En el.primer vapor surt De Gree] vers els
paíssos del nord, a la recerca del compositor noruego Grieg, sorprès,
encantat de la interpretació magistral del jove concertista, renuncia
a la interpretació personal de les seves obres, en favor de l'artista

que acaba de revelar-se-li. Cada vegada que el compositor és invitat a

dirigir la seva obra, demana la col-Iaboracíó d'Arthur de Greeí, Vint
anys de profunda amistat uneixen els dos músics. La millor prova de
l'admiració del compositor norueg per al seu intèrpret belga, és la
lletra que Grieg adreçà a un dels seus amics, Alexandre Bull, el vio
linista norueg: "Quan parleu a De Greef, digueu-li; però, nó, no li
digueu, puix que és superflu de fer als artistes del seu talent, el seu
elogi; però digueu d'" ell" que és el millor intèrpret de les meves

composicions per a piano. Es sorprenent com comprèn les meves inten
cions! Tant si m 'enlairo als cims de les muntanyes, com si baixo a les

profunditats de les valls; tant si soc lleuger, pesat o lins i tot norueg
rústec, ell em segueix sempre per un instint meravellós que cerco en va

d'explicar-me. En tot moment, cal dir a De Greef que em sento en

cantat i altament honorat per la simpatia que té per al meu art. Es un

veritable mestre - n'estic cada dia més convençut - un d'aquests
que hom pot cercar amb una llanterna, talment com Diògenes cer

cava un home ". - (De la revista" Soirées ", d. Brussel-lee],
(I) El fet de figurar avui en programa e] Concert de Grieg, creació suprema

del mestre De Gred, fa oportú reproduir aquesta nota.

UN PREC:
ÉS MOLT DE DOLDRE QUE, EN APA

RÈIXER A L'ESTRADA ELS ARTISTES,
ENCARA HI HAGI PERSONES PELS

PASSADISSOS. LA JUNTA DIRECTIVA
PREGA ALS SENYORS CONCURRENTS

QUE VULGUIN OCUPAR EL SEU

LLOC NO MÉS TARD D'HAVER SONAT I
EL TERCER A vis. _JI


