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PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges de la inscripcio
1.a 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 Patrons i
únicament per als mateixos.

Demaneu butlletins d'inscripció en els

Establiments i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau
de la Música Catalana, Associació Obrera de Concerts, etc.,
i en el domicili social: DiagonaI, 440, pral. (Institut Casals)

Telèfon 73975
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AUDICIO CC.XCIV
DE L' ORQUESTRA DIRIGIDA PEL MESTRE

PAU CASALS
amb la cooperació de

.

CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ'
sopran

CARME GOMBAU'
sopran

EMILI VENDRELL
tenor

VICENTS M.a. DE GIBERT
organista

.ORFEÓ GRACIENC

que dirigeix el mestr e

JOAN BALCELLS

30 ABRIL 1933
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PROG
I

BEETHOVEN:

SEGONA SIMFONIA.

J. Adagio malta. Allegro con brio

J J. Larghetto
J J I. Scherzo

IV. Allegro molto
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RAMA
II

Primera audició de l'Oratori

DAVID PENITENT
Text italià anònim, 'música de

W. A. MOZART

Traducció adaptada a la música de J. PENA

Sopran I. . . . . .. CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ

Sopran I I . . . . .. CARME GOMBAU
Tenor. . . . . . . .. EMILI VENDRELL

Chors: ORFEÓ GRACIENC

Orgue: VI CENTS M.a DE GIBERT.

Direcció: PAU CASALS



CHOR i Sopran I

CHOR
ARIA: Sopran II
CHOR
DUET: Scprans I i II
ARIA: Tenor
DOBLE CHOR
ARIA: Sopran I
TERCET: Soprans Tenor
CHOR i solistes

NÚ M-EROS MUSICALS

NOTES AL PR.OGR.AMA 1

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

Andante moderato ..

Allegro vivace.

Allegro aperio.
Adagio.
Allegro moderalo,
Andante. - Allegro.
Largo.
Andante - Alleqro .

Allegro.
Adagio.-Allegro (Fuga).

DAVID PENITENT
MOZART

El geni precoç de Mozart produí fruits meravellosos en totes les

branques de la música, i així en matèria religiosa ha deixat també
abundants mostres de la seva fecunditat sens límits. L'infant que ja
a l'edat de sis anys sorprenia amb composicions ben correctes, es

crivia als Onze una obra religiosa important, la Cantata de Passió,
de 'bella factura i rublerta de sentiment piadós. Fullejant el volu
minós catàleg de la producció mozartiana, trobem en aquest gènere
una vintena de Misses i nombrosos Motets, Lletanies, Vespres, Can
tates, etc. Entre les últimes excelIeixen dues que per la seva impor
tància i dimensio¡ls han estat classificades com Oratoris, ambdós
amb text italià: Betulia liberata, sobre un poema de Metastasi i Da
vidde penitente, que avui donem a conèixer, obra ben poc executada
malgrat la seva gran vàlua, digna per tots conceptes del nom de son
autor.
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No és pa,s aquesta una obra de jovenesa de Mozart, sinó composta
en la plenitud del seu geni, l'any 1785, i per tant coetània de L'es

noces de Fígaro, Es .tracta d'una obra d'encàrrec, mes no pas en el

sentit pejoratiu amb què apliquem aquest terme. A la primavera de

l'any esmentat, la Societat de Músics de Viena demanà a Mozart

que compongués una obra .ímportant, que podria ésser un Oratori,
per a donar-la en ,un festival a profit de la Caixa de Pensions per a

les vídues i orfes dels associats. D'altra banda, el compositor es pro�

posà en escriure-la donar ocasió per al lluïment de Ia famosa cantant

Katherina Cavalieri, considerada com un dels millors virtuosos d'a-

quell temps. "

,

Res no consta referent a l'autor del text. Hom suposa, veient el
títol de l'obra, què el propi Mozart, empès per la pressura de temps,
prengué ça i lla qualques' passatges dels Salms de David i en féu una

traducció italiana, que després ha estat vertida a l'alemany i l'anglès
i que avui podem sentir en nostra pròpia parla. Sense que puguem

assenyalar-hi una connexió precisa amb cap Salm bíblic rleterminat,
es troben sovint .frases exactes a semblants d'altres disperses per

aquelles sublims poesies líriques. I sobretot, l'esperit de l'obra és el

mateix que informa els planys a lamentacions del rei profeta.
La música d'aquest Oratori fou en bona part aprofitada d'altra

composició del propi autor, degut a què el temps de què disposava
per escriure'l era limitat. Dos anys abans (I783) havia Mozart com

post una Missa votiva en do menor, en acció de gràcies pel restabli
ment de la seva muller, Constança Weber, i la pròpia esposa fou qui
en cantà els solos de sopran, plens de dificultats extraordinàries,
Doncs d'aquesta Missa n'aprofità part dels «Kyries) i «Gloria) i escri
vint expressament per a l'Oratori algunes altres Aries deixà enllestits
els eleu números de música que integren la partitura.

Comença l'obra amb un magnífic choral a quatre veus, en andante

moderato, bella pàgina de pura contextura clàssica que ens recorda

la forma d'algunes obres chorals de Gluck i àdhuc, potser, del gran

l S, Bach. Contrast amb aquest" char de caràcter llòbreg i accents
,

planyívols, forma el següent ple de vida i vessant alegría per a cantar

les glòries i lloances del Senyor.
El tercer número és una bella Aria en fa major, per a la sopran

segona, de força sentiment expressiu, seguida el'altre choral a cinc
veus que es desenvolupa en inspiradíssim adagio, un clam de pietat,
elels més punyents accents.

Ve a continuació un esplèndid Duet, on apareixen mestrívolament
combinades les veus d'ambdues soprans, les quals deuen vèncer pas
satges de dificultats extraordinàries, com les que sovintegen en tota

l'obra.



Per fi, Ja entrada la veu del tenor entonant una Aria de ben ins
pirada melodia, i subratllada per un delicat acompanyament on pre
dominen les artístiques combinacions dels instruments de fusta.
Segueix un Doble Chor, grandiós choral a 8 veus que adoptant Ia
majestuosa forma de Haendel es desenvolupa en un sever Largó, ple
d'inspiració i dolcesa. Altra mestrívola Aria de sopran, la més impor
tant de l'oi¥a, conté passatges de virtuositat extraordinària per a

posar a prova les facultats de l'intèrpret:
Les tres veus solistes s'ajunten després en inspirat Tercet, de forma

força original, i així mateix de veritable.prova per als cantants. Segueix
el darrer número, un gran choral, el més extens de l'obra, iniciat
amb un magnífic adagio preparatiu de I' allegro que es desenvolupa
en grandiosa Fuga, considerada com una de les méo¡ importants d'a-
quest gènere.

.
.

Tota l'obra és amarada d'un pregon sentiment que respon p3r
complert a l'esperit que l'informa, així és que després de conèixer
una partitura per dissort tan poc divulgada, no dubtem a posar-la
entre les grans creacions fines del diví geni de Mozart.

TEXT DE L'ORATORI
Traduccíó adaptada a la música de JOAQUIM PENA

N.O 1
CHOW i Sopran I

Oh, nostres veus contristades alcem a Déu!
Alcem a Déu les veus contristades
pels mals qui ens opremen!

N.O 2
·CHOR

Tots cantem les glòries-i lloances del Senyorl
Rediem-les sempre, en centenars de formes!
Cantem les glòries, les lloances del Senyor,

nostre amorós Senyor,
nostre Déu tresor d'amor!

N.o 3

AmA
Sopran II

Lluny tota pena ingrata,
ahl respireu amb goig.
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Si el cor batega fort,
ja és hora de gaudir.

N.o 4

CHOR

Sigue'ns, doncs, sempre- benigne, oh Déu!
Nostres pregàries et moguin prest a la pietat!

N.o 5

DUET

Soprans I i II
Vina, Senyor, i esbarria els enemics teus!
Vina, oh Senyor, i fes-ne pols dels enemics teus!

Fugi el qui t'odia ...
Tothom qui t'odia, fugi de tu!
Vina a esbarriar tots els teus enemics!

Fes-los pols!
N.O 6

ARIA

Tel_1or
En tu, de tantes penes
pietat, Senyor, cercava;
que has vist prou dins mon ànima
i bé en coneixes, doncs.
Mos. precs fervents sentires,
i el goig portant-me a l'ànima,
per tu han trobat la calma
les tempestats del cor.

N.o 7

DOBLE CHOR
Si et plau, -punir-me pots,
prô abans, oh Senyor meu!
deixa que almenys desboti,
que s'apaivagui
la teva ira,
la teva furor I
Mira el meu rostre!



Mira les meves pàl-Iides galtes,
com són malaltisses!

'

Senyor meu, guareix-me prest!
Envia'm ton socors, ton ajuda!
Senyor, pots fer-ho,
.dóna'm, doncs, ajuda!
Guareix-me prest!
Envia'm ton socors i ajuda!

N.o 8

ARIA

Sopran I

Dins la fosca ombra funesta

per al just lluu el eel esplèndid;
serva encar dins la tempesta
dolça calma el cor fidel.

Oh bella ànima, esbargeix-te!
Cap audaç no deu torbar-te

eixa joia i eixa calma

que tan sols de Déu obtens.

N.o 9

TERCET
-

Totes les meves esperances,
totes les poso en tu.

Salva'm, òh Déu meu, d'enemics ferotges
qui em segueixen i m'encalcen;
Oh Déu, salva'm prest!
�ies esperances totes
les poso en tu, Déu meu!

N.o 10

CHOR i solistes

Qui en Déu tan sols espera,
de tals perills no té temença mai.

Qui en Déu sols espera,
no tem jamail

19568. _ ARTS GRÀFIQUES, S. A'I SUCCESSORS n'HENRICH I c.n - BARCELONA
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CONCERTS DE TARDOR
,

SERIE XXVI

Commemoració del centenari
de la naixença de

Johannes Brahms

C0111111enl0ració de la tercera centena

de les nostres audicions

CONCER1' NÚM. 300
de la

ORQUESTRA PAU CASALS-"'-'

OCTUBRE DE 1933
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I
Patronat de l'Orquestra Pau Casals I"

DIMARTS, 2 DE MAIG DE 1933 I
RECITAL DE VIOLONCEL

PER

PAU CA£ALS
acompanyat al piano per

BLAI NET

PROGRAMA

BRAHMS: SONATA en ja, per a violoncel i piano.

II

SU ITE en do menor, per a violoncel.J. S. BACH:

III

SCHUMANN: CANÇÓ DEL VESPRE.

SCHUBERT: MOMENT MUSICAL.

Id. L'ABELLA.

WEBER: SONATA en la, per a violoncel i piano.

Per a assistir a aquest Recital és indispensable estar inscrit en el PATRONAT DE

L'ORQUESTRA PAU CASALS. La inscripció dóna ademés dret a tots els concerts

d'orquestra i entrada als assaigs que es celebren durant l'any.

Els que s'inscriguin des d'ara per al curs musical de 1933-34 podran assistir a aquest
concert. Adreçar-se per a inscriure's a la Secretaria de l'Orquestra: Diagonal 440,

pral., 2." (Institut Casals).
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