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p R o G R A,M

WEBER,. Obertura de PRECIOSA.

(1. a audició).

HAYDN .. S I M F O N I A en si majar,
<LA REINA».

I. Vivace.
II. Romanze.

Ill. Menuetto.

IV. Finale. Presto.

II

J. S. BACH CONCERT en mi majar, per

a violí i orquestra.
I. Allegro.
II. Magio.

III. Allegro assai.

Violi: L L E Ó A L e A L A y

Preludi i final de TRISTANY
/

�I ISOLDA.

�========�-
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A
·1

l

f



�
I

NOTES AL PROGRAMA

LLEO ALCALAY

Nascut a Sofia el 1905, demostrà des de la seva infantesa condicions
excepcionals per al conreu de la música. Als tretze anys donà el seu

primer concert a la capital de Bulgària. Va continuar els estudis musi
cals a Praga, amb el cèlebre Sevcik, del qual esdevingué ben aviat el
deixeble predilecte. Treballà encara ala «Hochschule für musik,» de
Berlin, amb els mestres Karl Flesch i Georg Kulemkamff, sempre amb
el màxim resultat. A més, ha estudiat la composició i el piano a Berlin
també i amb el professor Paul Juon.

Ha realitzat llargues «tournées» per les principals ciutats d'Europa,
que li han valgut grans triomfs. Es recent encara ola seva actuació a.

Barcelona, interpretantamb l'acompanyament de la nostra Banda Mu
nicipal, els «Concerts» de Mozart i Mendels�ohn.

La premsa de tot arreu ha dedicat a Lleó A1calay els elogis més ca

lorosos i li ha estat reconeguda una tècnica depuradíssima, un só mag
nífic i la més intensa musicalitat. LIeó Alcalay és, per tant, un artista
complert.

OBERTURA DE .. PRECIOSA"
WEBER

La producció musical del gran compositor alemany Karl Maria von

Weber és, en general, ben PQC coneguda malgrat la seva vàlua extraer
dinària. I és de plànyer que el nostre públic no tingui d'aquest mestre
meritíssim gairebé altra coneixença sinó la de la seva formidable creació
El franc tirador (Der Freíschutz), òpera que malauradament es repre
senta ben d�tard en tard, i les obertures de dues altres grans òperes,
Euryanthe i Oberon, úniques pàgines d'aquestes popularitzades en els
concerts. Però en el catàleg de la música weberiana trobem un gran
nombre de composicions que seris dubte ha d'interessar de conèixer,
Ulla de les quals és la que ofereix el present programa,
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A part de fes tres esmentades grans òperes, Weber compongué mü- �

sica per a alguns-drames i comèdies, tals -com Turandot de Schiller,
El rei Ingurd de Müllner, Enrie IV dë Gehe, Sapho de Grillparzer, i

duesde temes clàssics espanyols: la comèd-ia Doña Diana de Mòreto
i la popular Oitanilla cervantina que portà a l'escena alemanya el dra

maturg Alexander Wolff. Per a aquesta ob-ra escrigué Weber l'obertura'

que donem avui, músJca_ produïda immediatament a la terminació 'de

Der Freiscliùts, j- a més -deu importants números musicals, marxa, chars
i dances, qualIificats pel propi compositor de "dificil i important treball
sobre UIl'S mitja òpera». .

-

Ell una lletra de Wëber al seu drarnaturg, datada l'any 1820, diu que
està treballatjt en l'obertura de Prêciosa, començant-la amb lin fragment
de caràcter-espanyol; segueix altre període format amb uña melodia
auténtica de marxa teigona, i després desenrotlla un- fugós Allégró
amb joiosa conclusió. -

- - -

- --

La música fou considerada com obra mestra, però el llibre resultà
un treball de_diletla!}ti, q-ue motivà l'escàs èxit de_!,obra. Més tard l'e_s-_
çríptor O. .Sternau tractà d'aprofitar aquests 'númeroa musicals per-a

conce-rts, _escrivint-hi un altre text, sense-reeixir gaire més ni millorar
l'èxit de l'obraque ha restaf força ígneradà.:



 



Exposició --�.
Durant el concert d'aout i el vinent, en

el vestíbul del Palau de la Música

-Catalana, es trobaran exposades la

cPALMA D'OR DE L'ASSOCIACIÓ
; OBRERA DE CONCERTS, >

atorgada al Mestre Pau Casals él dia

del seu Recital; el

<PERGAMÍ>

amb l'acord de junta creant i atorgant
l'esmentada Institució Honorífica; el

c VOLUM DELS 100 PROGRAMES

DEL PRIMER CENTENAR D'AUDI

CIONS MUSICALS DE L'ASSOCIA

CIÓ OBRERA DE CONCERTS,)
i el

<LLIBRE D'OR DE L�ASSOCIACIÓ
OBRERA DE CONCERTS,>

obert pel Mestre 'Paa Casals amb

motiu de la memorable audició 100.

.. �
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En el vestíbul del Palau de la Música

Catalana, abans de començar el CO!l

cert i durant el descans del mateix,

podran adquirir-se al reduït preu

II de 0'50 pessetes.

�.�===li1

tlPau Casals"

H�vent�se esgotat, el dia de l'audició

lOO, el Iiibre monogràfic» Pau Casals> J

escrit per Joan Llongueres, Joan Ra

mon i Maria Carratalà, el Mestre,

desitjant que el major nombre possible
de consocis posseeixi un bell record

d'aquella memorable festa musical,

el concert d'avui, un darrer lot d'exem

plars de l'esmentat llibre, cedits igual
ment pel senyor Josep M. a de Junay.



�=================================�

Sisè Concert 17 febrer 1935

.

Orquestra Pau -Cas als
Direcció:

Mestre PAU CASALS

Palau de Ia Música Catalana Onze del matí

Dies 10, 17, 24 i 31 de març i 7 d'abril

CICLE BEETHOVEN -

AUDICIÓ INTEGRAL

DELS XVII QUARTETS DE CORDA

pel �

Quartet de Corda
'de Batcelona

1M,.. TORAES � Valli,." .. 14 tS. e.)


