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PROG RAMA
I

BEETHOVEN

Obertura de Fidelia.

Direcció: D. F. TOVEY

D. F. TOVEY

CONCERT en do major per a violoncel orquestra.

I. Allegro moderato.

II. Larghetto.
III .. INTERMEZZO. Andante teneramente con moto,

quasi allegretto.
IV. RONDÓ. Allegro giocoso, non troppo presto.

Violoncel: PAU CASALS

Direcció: D. F. TOVEY

:1 II

HAYDN

CONCERT en re major per. a violoncel orquestra.

I. Allegro moderato.

Il Adagio.
III. Allegro.

Violoncel: PAU CASALS

Direcció: ENRIC CASALS
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NO,TES AL PROGRAMA

Sir DONALD FRANCIS TOVEY

'Aquesta eminent personalitat musical és prou coneguda dels
nostres filharmònics, per haver actuat amb l'Orquestra Pau
Casals en diferents ocasions. Recordarem que fou presentat per
primera vegada en els nostres concerts pel mes d'octubre
deí 1927, fent-nos admirar la seva magnífica composició per
a completar "L'Art de la Fuga", de J. S, Bach. En succesives

temporades ha tornat a triomfar davant del nostre públic com

pianista d'enlairat estil; i- darrerament també com compositor
amb el seu Concert per a piano i orquestra. Reproduirern ací
la nota biogràfica del concert' de presentació.

Nat a Eton (Anglaterra) en 1875, rebé l'ensenyança del pia
no de Miss Weisse i la de composició d�l� mestres Parrat, Higgs
i Parry, .. De molt jove, a 19 anys, féu amistat amb el cèlebre

violinista Joachim, qui, reconeixent el gr�'n,' talent de Tovey,
s'interessà de bo en la seva educació .musical i el prengué com

col.laborador dels seus fa�osos concerts.

En 1900 donà concerts 'de música de cambra a Londres,
Berlín i Viena, i es féu cèlebre amb una sèrie de recitals histò
rics de tota l'obra pianística de Beethoven, A l'ensem�, son nom

es, popularitzà en la Enciclopèdia Britànica' escrivint nombrosos

articles musicals, com també llibres de critica i anàlisi per
als programes de concerts. L'any 1917 fundà sota sa direcció
una orquestra a Edimburg, i' fou, a més; nomenat professor
d'aquella Universitat, on segueix exercint l'ènsenyança musical.

'L'anomenada de Tovey coni' compositor és semblant a. la

que té com pianista i rnestre. Ha produït dos trios de piano i



corda, i altres dos per a piano, clarinet i trompa; un Quintet
i un Quartet per a piano i corda; tres Quartets per a instru

ments d'arc; una Sonata per a violoncel, tres per a violí, altra
per a dos violoncels, altra per a piano i clarinet i diverses So
nates per a piano i altres instruments. Per a orquestra té com

post un Concert de piano, una Simfonia, les il.lustracions mu

sicals per a l'obra de Maeterlinck Aglavaine et Selysette i l'òpera
La núvia de Dyonisus.

La seva darrera producció és el Concert que donem a co

néixer avui, compost amb "el pensament fixe en Pau Casals 1 a

ell dedicat.

El mestre Pau Casals considera aquest
músics més importants que ha conegut
presentar-lo sovint en nostres concerts.

artista com un dels
es sent orgullós de

CONCERT EN DO MAJOR
PER A VIOLONCEL 1 ORQUESTRA

D. F. TOVEY

(Comentari del propi autor)

1. ALLEGRO MODERATO. - Es en forma de eencerto clàssic,
amb gran ritornello d'orquestra. Però el tema principal es pre
sentat com introducció pel violoncel, qui executa sempre el rôle

pacífic (Ille regit dictis animas et pectora mulcet) contra una

orquestra tràgica, els temes de la qual són a voltes violents

sempre apassionats.
Per exemple, la segona melodia lírica, destinada a ésser

desenvolupada amplament pel violoncel en mi major, es fa sen

tir primer en el ritornello en re bemoll (de faisò abrupta, des

prés d'una crisi en sol menor) i es desfà en una caiguda súbita

i completa. Torna a entrar el violoncel amb tó de retret planyí
vol, restableix la calma des d'el seu començament i desenvolupa
llargament èls temes en forma simfònica.
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II. LARGHIETTO. - A guisa de Marxa fúnebre 'en fa menor

amb ritmes irregulars {principalment 2/2 amb encreuaments

de 3/2 entre les estrofes). Represa, amb nou contrapunt. Inter

ludi, tantost triomfal, tantost patètic. Represa final, marenda.

III. INTERMEZZO. - En la major a 6/8. L'acompanyament
és expressat per l'orquestra de corda amb sordina. El violoncel

exposa la melodia lírica; segueix un episodi curt, però modu

lant. En forma de canon, ve la represa entre els violins primers
el violoncel i tot és finit breument.

IV. RONDÓ. - En do major, a 2/2. A tall de comèdia

que acaba en farsa un xic grotesca. Intervenen dos "complexes"
(com diuen els psiquíatres): el burlesc i el sentimental. El vio

.loncel és l'esperit del primer i es presta de bon grat al segon,
àdhuc donant-hi el sò inicial. Però no vol comportar l'estil

predicaire; al moment mateix que l'orquestra fa senyal de voler

predicar, el violoncel es posa furiós i mofeta, amenant la dis

cusió a un nivell rudament burlesc.

Mes, el "complex" burlesc i el "complex" sentirnenal es

mostren (com els psiquíatres haurien d'endevinar) dispostos a

combinar-se en contrapunt.

Preguem d'apreciar el conjunt exacte dels, acords conven

cionals que clouen l'obra. No és pas cap defecte d'execució
si sentim el violoncel un moment encara,' després que l'orques
tra ha acabat. Té raó el violoncel.



SISÈ I ULTIM CONCERT

DIUMENGE '7 D'ABRIL
a un quart de sis de la tarda

dirigit pel Mestre

PAU CASALS
amb la collaboració de

Sir DONALD FRANCIS TOVEY
pianista

BONAVENTURA DINI VICENS M," GIBERT
tenor organ ista
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BRAHMS

PRIMERA SIMFONIA, en do,
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BEETHOVEN
,

CONCERT en sol majar
per a piano i orquestra,

III

KODALY

PSALMUS HU GARICUS
per a tenor. char mixte, orques tra i argue
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