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PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

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

organitza el Patronat.

2.8 Entrada als assaigs de l'Orquestra.
3.8 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, Assòcacíò Obrera de Concerts, etc.,
'jc,en, 'el' 'domlcilCsocial: Diagonal; 4'40, pral; (Institut, Casals)
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AUDICIÓ CCXC

DE L'ORQUESTRA DIRIGIDA PEL MESTRE

_p A U e A s A·'L S
#

arn b la cooperació del pianista

ALFRED CORTOT

19 ABRIL 1933
.



PRO G R A'M AI

I

j .. S. BACH

SUITE en re.

I. Obertura.
/I. Aria.
III. Gavota I i 11.
IV. Giga.

II
SCHUMANN

CONCERT en la per a piano i orquestra.
I. Allegro affettuoso. Andante espressivo. Allegro.
II. Intermezzo. Andantino grazioso.
III. Allegro vivace.

CHOPIN

Andante spianato i Polonesa, per a piano
.

orquestra.
(Orquestració d'A. Cortot).

(1. a audició)
Piano : ALFRED. C,ORTOT
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III

BRAHMS

SEGONA SIMFONIA en re major.

I. Allegro ma 170n troppo.
I I. Adagio non troppo.
Ill. Allegretto grazioso (quasi andantino).
IV. Allegro call spirito.

Direcció: PA U CASA LS

Piano PLEYEL, cedit per la casa IZÀBAL
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en tm brillant creixent orquestral. Successius i variats passatges de
transició amenen a.la represa del tema principal en el piano, fins que
el temps entra en 'un període de calma preparator¡ dun nou tema
episòdic. Aquest, exposat a solo pel clarinet en la tonalitat de do
major, no és sinó Una modificació del primer, ornat amb noves figu
racions del piano per a obtenir un enginyós efecte de contrast. Mentre
aquest nou material és exposat amb amplitud, va excelIint de la
massa sanara altre nou tema incidental, que acusa també reminis
cències del primer i pren gran relleu en altre grandiós crescendo de
l'orquestra.

En acabar aquest, entra el temps en el període de lliure fantasia,
passant al to de la bemoll amb qualques comentaris melòdics del
primer tema, i intervcnint en son desenvolupament el piano i el cla
rinet alternats. Ben tost canvia el temps per tornar a l'A llegro, repro
duint-se el brillant passatge amb què començà 'l'obra repartit ara

entre el piano i I'orquestra, després del qual entra de ple el període
de desenrotllament pròpiament dit, en forma d'extens i apassionat
crescendo basat en el segon terna. Després va apagant-se a pleret la
sonoritat, preparant així la reexposició del primer tema en els instru
ments de vent, com principi de la recapitulacio. Aquesta COnsisteix
en una repeticíó de la primera part amb les modificacions tonals de
costum, enllaçant a la fi amb una difícil cadenza del solista i seguida
d'una brillant coda derivada d'un fragment del tema primer.

L'Intermezzo, en ta major amb moviment andantino graeioso, és
en síntesi una romança que revela la característica de l'estil de Schu
mann, pàgina d'extraordinària bellesa melòdica, que té per elements
essencials un singular tema, de reduïdes proporcions, exposat en

començar el temps, seguit duna ampla frase melòdica que fan els
violoncels, ornada a.mb passatges arpegiats del piano. Acabarla l'ex
posició d'aquest tema, reapareix el tema inicial esvanint-se en' una
bren coda, la. qual enllaça sens interrupció amb el temps final.

L' allegro vivace és compost en la maj or, i COITl el temps primer, té
la forma ele Sonata. Després d'un breu preàmbul entre piano i or�
questra, aquell presenta amb tota esplendor el seu primer tema i
enllaça amb un difícil passatge que acaba amb un dibuix descendent.
Els instruments ele corda enuncien el segon tema que tot seguit passa
al piano per a ésser tractat en llarg desenvolupament. t ':

Segueix altre període ele lliure fantasia, consistent en tractar ara
en estil semifugat el primer tema. i amb brillants passatges esmerçant
materials de la primera part del temps, 'p"r arribar a la recapitulació
on tornem a sentir el tema principal en l'orquestra. Reapareix opor
tunarnent el segon, ara en la major, i en ·aquesta tonalitat acaba
l'obra amb una llarga coda, de grandiosa soñor itat.
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.\ SEGONA SIMFONIA EN RE MAJOR
BRAHMS

Sabut és que les Simfonies de Brahms Són obres de 12. seva madllresa, essent considerades com 12. maníïestacío més enlairada i personald'aquest artista, car foren compostes quan el Mestre, lliure ja de totainfluència, havia assolit la plenitud d'expressió de sa pròpia personaIitat.
Lé' Segona Sirnforiia és numera.ja com op. 73 i fou cornposm l'any1871. Alguns li han denat el qu'tlifi.catiu de Pastoral de son autor,car de ses quatre Simfonies és tal volta la més tendrament concebuda i de menys sonoritats potents i ritmes vigorosos. Després delsaccents altament patètics i el caràcter èpic amb què acaba la Primera SimfO:lia, se'ns presenta la Segona més aviat amb uri caràcteridílIic, la placidesa del qual és trencada a voltes per a convertir-seen idilIi tràgic.
Des de la pi esentacíó del tema inicial del primer temps, encomenat al corn, un ambient de suau i íntima tendresa brolla de I'orquestra i embolcalla d'exquisicla poesia tot el llarg desenrotllament,a través del qual van presentant-se, dins la més severa unitat de forma,tilla varietat de temes tots delicats i encisers, expres"ant una calmatendra i melangiosa. .

La melangia s'accentua força en el segon temps, un delitós Adq,gioben inspirat i de nobles línies, particularment en cl bell tema cabdalque entonen els violoncels amb accents tristos i punyents.Ell canvi el graciós Aliegretto, el'incomparable frescor, ofereix unmarcat contrast i ve a constituir una de les pàgines més ingènuesd'aquest pregon compositor.
El darrer temps és d'una estructura més beethoveniana, l'orquestra s'eixampla i la música pren un caràcter més apassionat i romàntic,oferint així un palès contrast amb els temps anterior".L'obra, en conjunt, és rubler ta de grans belleses melòdiques ih2.Imòniques, q9-e la fan ben digna d'ésser assaborí.ja i compresaentre les grans creacions delseu genial autor.
Weingartner, en son important estudi La Simfonia després deBeethove1'z, senyala la Segona de Brahms com una de les milIars simfonies de tendència neoclàssica i la posa per damunt de les quatresimfonies de Schumann, ·2.fegint que és una de les obres de BrahmsOn la inspiració brolla amb més frescor i originalitat i que en poquesaltres es troba un tan admirable tractame¡::t orquestrn 1. '
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PAtrOIJAt de l'OrquestrA PAU GAs�ls
DIMARTS, 2 DE MAIG DE 1933

I Recital d�rViololJcel I
I Pau Casals I
� ª
ê acornp ..."yat aLpia"o l'er - ê
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I Blai Net I
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� PROGRAMA �
� SU ITE en do menor de j. S. BAni. �
i �
:: SONATA de WEBER (1.a audició). ::

I SONATA de BRAHMS I
i í altres selectes composicions. �

1=======' �e,p�;����� af,�'tL·��g�����'���bl�A�l�sin'��i;:: 1=======cripció dóna ademés dret a tots els concerts d'orquestra i entra-

da als assaigs que es celebreu durant l'any. Adreçar-se per a

inscriure's a la Secretaria de l'Orquestra:
ª Diagonal, 440, pra1., 2.a §
:: (Institut Casals) ::

ª §
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CINQUÈ CONCERT
DIUMENGE 23 D'ABRIL, A DOS QUARTS DE SIS TARDA

dirigit pel Mestre

ALFRED CORTOT

amb la cooperació del

ORFEO GRACIENC

PROGRAMA

COUPERIN: Concert dans le goût théairal (orques
trat per A. Cortot).

(I.a audició)

II

SCHUMANN: Obertura, Scherzo i Final.

(I. a audició)

'III

LISZT: Simfonia' FAUST, amb èhé{r�i1hal.-i';'

19521. - ARTS GRÀFIQUES, S. A., SUCCESSORS D'HENRICH y c.1l. - B,\RCELO�A


