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de la seva part en el Concert de Bach el pianista
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PROG

J. S. BACH

CONCERT-DE BRANDENBURG, n.? 5, en re majar,
per a piano, flauta, violí i orquestra de corda.

1. Allegro¿
Il. Affetuoso .

Ill. Allegro.

Piano: RICARD VIVES

Violí: E)'iRIC CASALS Flauta: ÈSTEVE GRATACÓS

II

GRANADOS

GOYESCAS, fragments de l'òpera.
a) Interludi del quadre 3.eri ària:

«La maja y el ruiseñor»,

b) Escena final:
«El. amor y la muerte'.

Rosaria: CONCEPCIq BADIA D'AGUSTÍ

RAMA

PAU CASALS
.

Sis Cançons, per a sopran amb piano.
z- (P audició pública)

1. No t'ha. travat.
Il. Que curtes, son les hores.

111. En ei mirall canotant, ..

IV. En l'enterrament d'un nin.

V. Absència.
VI De cara al mar.

Soprano: CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ

Piano: PAU CASALS

III

BRAHMS

QUATRENA SIMFONIA, en mi menor.

I. Allegro ma non troppo,
Il. Andante moderato.

Ill. Allegro giocoso.
1 V· Allegro enèrgica e passionato.

Piano BLüTHNER, cedit per la casa RIBAS

DIRECCIÓ: PAU CASALS
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"EL SOMNI D'UNA
NIT· D'ESTIU"

El meravellós es

pectacle de l'any

,

SHAKESPEARE

ME N DE LSSOH N�__;;.¡

MAX REINHARDT
Estàtua erigida a Mendelssohn

o Düsseldorf

ïiauesta adatuacio cinematoçràüca d' <EL SOMNI
D'UNA NIT D'ESTIU}> ua acomtianuada de la música
immortal de Fèlix MENDELSSOHN, stncronùeada
sota ei coturot de l'eminent cotntiosiior E. W. Korngold.

la Direcció del e I N E M A M A R Y l A N D té el privilegi d'anunciar que la

WARNER BROS-FIRST NATIONAL ha escollit aquest Cinema per a presentar
"El SOMNI D'UNA NIT D'ESTIU" amb caràcter de gran exclusiva.
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La famosa òpera G6�escai}ú¡ti�à prodltcd6 eSèèñiÜ'del malaurat ar

tista català, és dividida en tres 'quadres 'que 'es 'representen en dos actes,
i precedeix al segon el ja populat'Interl1lezM,' qué' lí:èm -executat en altres
concerts. El tercer i últim qrtildrè' consti de 'ttes 'ésceñes, Aue l'autor titula

respectívament: -La maja y el'ruisetfò6; «Dúo deamor en la reja. i «El
amor y la muerte'. Heu's ací el téitt,.orígtnaldel llibt�tjs't'a J. B. Periquet,
de les dues que figuren en aquestprog'rama.
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¿Porqué entre, sombras el ruiseñor .,,, ',' ,� ,

,
.

"h,

entona su armonioso cantar? ."';"""

¿Acaso al rey del día guarda rencor .. '; ,,.:,,C, ¡

i de él quiere algún agravio vengar? ,

¿Guarda, quizas, su pecho oculto tal.dolòr.v-c
que en la sombra espera alivio hallar e

triste ento�ando c�nto's de amor?

'¿Y tal véz alguna flor,
temblorosa del pudor de amor, ..

es la esclava enamorada

:-'
. .,.,

d,e s u _can tor?

[Misterio és e1 cantar

que entona envuelto en sombras él ruiseñorl

Son los amores como flor

a merced de la mar.

No hay cantar sin amor

Ah, ruiseñor
'himno de amort
[Ohruiseñorl



t,

lÉS un sueño!

¡Ah, es cruel fatalidadl

lEI destino es ciego y es falaz!

¡Sí! ¿No ves mi afán?

¡1;<'ernan�o_mío! ¿Por qué adiós dijisteê

,t
,

Más ¿qué temes si aquí está
quien por tí cien vidas diera;
la que no olvidó ·iamás;
la que sufre sed de amarj , ..
[Habla y siente, vida mia':' '

que el silencio es un .doga!! ...

,to h���·��·¡;�'s�', 'q:�� ��'��;'�s' '.'
" '

«, '

'; •

'c�mo en mi� la'bios fuerza hailarás.'
'

¿Vis'te.mis pios verter ja�ás "

así'mÚlanto por tu çÍesdéll'?
yó soy tu' amor, tu sostén .: ,

ven a tu Rosario'::, ¡Ven, ¿Ii". venl

� ! ...

:,.,

.
OJ ,\ .

Más ¡Diós mío! Ese mirar

que nada ya ve, .. [Nada vel. ..

y el labio que besé,
mudo ahora .... Y el rostro .yerto .. ,

¡¡¡Muerto .. , muerto!!l.

[Perdí, Dióssan to,«: ,¡,

todo el encanto

de que fui en pos! .

¡Amor,·amor, amor .. , .'

por siempre adiós! .

'.

Es la vida un cautiverio, -:: .' .

mas la muerte ... [Oh! [Misterio! ¡Oh!

.
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No sé si de despit o d'enyorança
s'ha tornat a amaga�, .

i trist el celha nat ennuvolant-se
-··r

CANOQJ'JS'
PAU CASALS
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Nb TiRA'TROBÁT .

'

APáES '¡'¡�ST!ŒS; r

- ...
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Eu despertar-se avui, a matinada
el sol prou t'ha buscat � .

. r

prou t'ha buscat per tot -oh mà estimada,
però enlloc �ha' trobat,

. t •

;_ 0,.,

Al travers de laclosa persiana,
sos primers raigs .de sol s'han .ñjrat,

atrevits com dits degrana '.

en lloc no t'ha. trobat.

i ha romPJ�t à plorar! .

I·

QUE' CURTES SÓ\[o LES HORES
APELES MESTRES :1

'Que curtes, vid� meva, són l�s hores,
les hores d'avui

,..".. u

Que cur-tes i que dolces sentint.barre ..
sobre mon cor, ton cor, =s

Que blau era el cel blau aque sta tarda!

Que resplendents i purs èls raig s de sol!

Que perfumad a ton alè ardorosa

penetrant mos pulmons! ",

No t'ha sembla.(�v�i',·n·o imaginaves.
que més énllà dels vidres' el balcó,

tot el món era amor, 'calma, harmonia
, i era tot nostre el món?'

Oh, nô; no ho has pensat. Quèsó n tres hores

passades junts tors dos
.,

per-sentir el cervell demanar aies
.

quan el cor se les v�l?
.

Si el temps ens hà faltat per repetir-nos
lo que enshem dit tants cops, "

com recordar que h·i ha m és món encara
més enllà. del' balcó?
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DE CA�A' Al:;. MAR
J?AN LLONG��RES

"."

Espurneig d'escuma blanca

que vas fen! el teu camí..
perque 'vols besar la platja
amb aquell. dêsIiIaï ;ens fi.

.T'esperona el vent i corres �"

follament sense desdî; " ,,'i.

ran del blau com la gavina," ".

blau endins c?m ",I delfí, , ..'

Des de Ilunyque vaig seguint-te,
.

,

des de lluny que et veig venîl '," 'c',: j

Brincadora en mig de l'aigua'
'"

saps jugà a brillar i morir.

Ara et fons. ara apareixes
.entremig del blau marí,
a cavall de Iesonades

,

amb el sol que et fa lluî.
,

.
- '. :

" i .

, .Com tu fàs, les mil germanes
totes f�n el s�u c��í.

'.

I Van teixintJa randa 'fina
mentre torna' a desteixí,'

.;

,

Vanteixint l'eterna .randa,
,

>;. ,; ·j·C}
amb l'argent.més nacarí,
tot cantant de.niti dia, , -:
a], ca.p;v�spre [-al matí. t ».

Les onade;'a,Ia'pIathi �-' ,'� ,

se'n van totes 'a dormi;
. ,

els lI�guts pér capçalera �
i li sorra per coixí.

¡
Espurneig d'escuma blanca
que vas fent-el teu camí,'
ets la imatge de làvida

pel desert del seti desti. If:

El repòs que tu. somnies

no el podrem mai assoiL,
La cançó que se'ns emporta
mai tampoc no sabrem .dî."
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EL MfRALL CANVIAT

APELri<Í!�-S'¡;RES ., '.'-
En el mirall canviant de là '�ár-biâva;
tot s;ljl �efect'a'igÙai,'tt>ts"h¡ �'¡¡(mi�áiia:
Què diferent m.ón éor' �hïná e�tiih"!lda!
Lo bÍau hermós del cel, la turbonada,
els focs delsol ponént, lli Iluua-pàlIida.L,
Què diferent 'm'on Got, oh ma.estimadà!

,
EN L'ENTERRAMENT D'UN NIN

......�, i·

•

�: .
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A l'eÍltrœr: ai cemeñ'i:fri
be sentit olor de lliri;

,'o e no n'hi ha cap de-flerít:
sols al 'cloure's una fossa
obirí la testa rossa .

d'un noiet petit, petit.
Lliri blanc de I'innocència ,"
'Jò 'he' sentit la teva 'essèncià
quan pujava cap al cel,

,

deixant sols aquí a la terra

-de }lor 'mústia, la'desterra1
d'on l'abella lia tret ta mel.
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1\BSENCIA ".:".l

MATTHI¡¡¡¡ ARNOLD I

.
En l'espill d'uns bells ulls grisencs
-tos ulls, oh amorI-m'esguard'.
Tremolocar el: jorn present
.de tu em deu lluny trobar.
És el destret huma! No fos

.

.que un'noble obrar serè ' •

nevés de nostra pensa i' cor

l'afany que emboira el seny.
Mes, tol jorn duu un poquet de-pols
per cobrir el las esperit,



i si oblidem, per força és sols,
no pas per lliure albir.

-

Jo em friso perla llum, i tu
maldaves per l'amori

Si en.mig fa llum jo haver no et puc,
de'perdre't ja em consol.'

.

Jà erri friso per la llum, mes "il
que és ara freda nit;
.rera elmal temps .el bo vindrà,
doncs roman, cor dolç, amb mil

(TRAD. DE L'A..>¡GLÉS PER J. P.)

QUATRENA SIMFONIA",' en
.

MI�MENOR op. 98

JOHANNES BRAHMS

L'última Simfonia del Mestre hamburguès, és tinguda com una de .ses

produccions cabdals. Fou executada per primera' volta a Meiningen l'any

1885, sots la batuta del seu_ autor.
-

,

I. ALLEGRO NON TROPI'0.-è9mença el primer. temps sense preparació ni

preàmbul de cap ruena. exposaut el tema principal, que fan els violins primers

i els segons en vuitenes, sobre. uns arpegiats de violes i víoloncels.Œs un

tema dolç i acaronador que es deseni'otlhlrit amplament. Després d'un petit

passatge de -transició ,
fet en terceres pels instruments de fusta, ve l'exposi

ció d'un seguit de temes, tots de marcada i cantable melodia. És, de primer,
una delitosa melodia dels' violins, als que fan de contesta tot seguit la fusta

i trompes amb una frase de caràcter heroic. Segueix un altre bell tema

cantable pels violoncels i trompes sobre un fort staccato dels baixos. Passa

després als violins primers, essent ben tost trencat per una reproduoció del

tema heroic, i donant pas a una frase en unissó, repartida entre la corda i la

fusta, per a amenar un tercer tema cantable que entonen flauta, clarinet i

trompa sobre un acompanyament staccato de la corda. I amb uns acords

sostinguts de les trompetes en pianíssim sobre altra dolça frase melòdica

dels violins, termina l'exposició del material temàtic.

Segueix el període de desenrotllament de les diverses frases melòdiques
ans presentades i que són objecte d'un llarg treball vcontrapuntístic, barre

jant-se sovint fragments dels diversos p.eríodes expositius. La melodia

cabdal del començ, la delitosa frase acaronadora dels violins, es reprodueix
sovint essent objecte de les més variades modulacions, i de tant en tant, el

procés d'evoluciómusical presenta unmarcat caràcter beethovenià. I
clou tan

important temps un període de recapitulació de tot lo abans exposat, pre

dominant sovint les repeticions transformades de l'inspirat tema inicial.

f
I



II. ANDANTE MDDEI/ATO,-El segon temps és introduït per una enèrgica
frase de les trompes, reproduïda tot seguit pels fagots, oboès i flautes, que
produeix grandiós efecte, Açò condueix al tema pri ncipal, inspirada frase del
clarinet sobre un pizzicato de tota la corda. Després d'ample desenrotlle,
essent el darinet doblat pel fagot, apareix un segon tema format per dolça
melodia que entonen els violins, i després d'un passatge de transició n'apa
rei x una altra de més bella encar en els violoncels, altament expressiva
i rublerta d'inspiració sobirana. Una i altra s reprodueixen en delitosos
passatges, modulant la darrera en mi major, entonada aleshores pels violins
en frase talment celestial. A faisó de coda es reprodueix el començ del
temps en forma breu amb les inspirades frases de les que ,són respectiva
ment prutagoni -tes la trompa i el clarinet. Es un andante que vessa a dolls
la inspiració, bastant per a fer amar aquest gran músic dels qui encara no

IHn sabut compendre'l.
III. t�LLEGRO GIOC060,-Un delitós temps, que presenta notable contrast

amb l'anterior, com anuncia el seu títol, i és una acabada mostra de l'humor
de Brahms. Es un scherzo, gairebé ell forma de rondó; compost d'un tema
principal, que ataca tota l'orquestra d'entradaen fortíssim, i que constitueix
la base d'aquesta part, amb les més variades transformacions. Entremig
"podem remarcar tres frases subsidiàries: una graciosa dels violins, sobre
pizzicato dels baixos; altra també graciosa dels mateixos violins i en la
pròpia forma d'acompanyament; i la tercera composta de dos dibuixos en

que alternen les violes amb els instruments de vent, Cal remarcar així ma
teix una bella frase en moviment poca meno presto que entonen les trompes
i arrodoneixen els oboès, Poc després es reprodueix el temps del començ,
i es desenrotlla amplament el periode amb tot el material esmentat.

IV. ALLEGRO ENERGICO E PASSIONATO.-Es aquest darrer temps de nota
ble novetat per la forma que pren, molt semblant a una Chacona i que es
desenrotlla en nombroses Variacions. El tema cabdal és exposat d'entrada,
consistent èn vuit compassos que fan en acords plens tots els instruments
de vent. Ens fóra gairebé impossible seguir la contínua meta'mòrfos.
d'aquest tema, que arriba a constituir una sèrie d'una trentena de Variacions
Es un temps ple d'en riny i que produeix el major efecte, resultant el més
escaient final de tan grandiosa obra que, com ,més la sentim més belleses
hi haurem d'e descobrir.



t1llpremta Borrüs, Escudellers Blanca, 3 DIa. Barcelona.



PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

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

organitza el Patronat.

2.0 Entrada als assaigs de l'Orquestra.
3.0 Dret exclusiu a les AUDICIONS EXTRAORDI

NÀRIES de violoncel que el Mestre PAU
CASALS dóna generosament com ofrena

especial als senyors Patrons i únicament
per als matei xes.

Es oberta la inscripció per a l'any musical de 1935-36
en la Secretaria de l'Orquestra: Diagonal, 440, pral.

(Institut Casals) Telèfon 73975

Demaneu Bases amb butlletí d'inscripció en els establi
ments i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau
de la Música Catalana, Associació Obrera de Con-

certs, etc., i en el domicili social



CINQUÈ CONCERT
Dijous, 7 d e novembre de11935, a tres quarts de 10 del vespre

dirigit pel Mestre

VOLKMAR ANDREAE

PROGRAMA

I

WEBER

Obertura de El franc tirador.

VIVALDI

CONCERTO GROSSO, en re menor.

II

HAYDN

SIMFONIA n.? 12, en si bemoll major.

I I I

STRAUSS·

Les trapelleries de Till Eulenspiegel,
scherzo simfònic.

BERLIOZ

El carnaval romè, obertura.

,
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