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FROG
I

K-ORNGOLD

Obertura per a un drama.

STRAUSS

SUITe, amb temes dedansa d'e Couperin,
per a petita orquestra i piano.

I Introducció i Pavana.
-

II Courante.
III Carillon.
IV Sarabande.
V Gavota.
VI . Remolí,
VII Allemande.
VIn Marxa.

Violí solista: ENRIC CASALS

.Piano: FREDERIC LONGÀS
. Celesta; JOSEP ROMA
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RAMA
II

GASPAR CASSADÓ
CONCERT en re menor, p�r a violoncel

y orquestra. (ESTRENA)
I Allegro .più tosto moderato.
II Andante con variazioni,
III Allegro finale.

Violoncel: GASPAR CASSADÓ
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RESPIGHI
ELS PINS DE ROMA, po-ema simfònic.

. I Els pins de vila
-

�org1iese.
II Pins vara una catacumba.
IU

.'

EÎs pins del Gianicolo,
-

lV . Els pins de Ia Via Appia.
-

.
,

Piano: fREDERIC LONGAS

-

Direcció: PAU CASALS
.

..

Piano Grolrian Steínweg, cedit Pêt: la casa Werner; -

Grnmofòf I disc dé la màrea «La voz de su amo"._ceâits :pei·.lâ casa
. Guillem-Puig (Pelai, 14)- .•
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NOTES AL PRO,GRA,MA

G,ASPAR 'CASSADÓ
COMPOSITOR

El nostre jove i ja cèlebre violoncel'lista, en tornar a sa pàtria
després de llarga absència, -se'ns presenta sots un altre aspecte:
el de gran compositor: Gaspar Cassadó, tan aplaudit del.nostro
públic com concertista de violoncel, ha. volgut també desplegar
ses facultats artístiques ert el camp de la producció musical,
sentint sens dubte en son interior una .îorça creadora que, per
là mostra que -avui ens ofereix, està cridada a produir excel-lents
fruits.

.

.

Després de,verificar els estudís d'al'l1!.0,Jiia i composició sota

l'entesa direcció del seu pare, l'acreditat mostre en 'Joaquim
Cassadó, començà nostre vínloncel-Iista ja fa alguns anys els .seus

primers assaigs amb qualques petites composicions de- violoncel,
sentint la necessitat d'escriure per a aquest instrument, la lite-

""ratura del qual resulta reduïda per a tot gran concertísta: Co

.mençà amb sa' Rapsodia caraiana, a .Ia que seguí la petita faula

El rellotge, la filadora i el galano Animat�pe'is primers _èxit� ob

tinguts en aquest gènere, la seva fantasia jovenívola es llençà
a produir abundosá.ment, j així trobem que' a, la jove edat de

29' anys aquest artista ha produïdes, 'més .a -més de.l�s esrnen-
'

tartes, les següents compòsíeions:
'Variacions per a orgue, sobre un., tema orlginal..«
Sârdañes� Vilassar Íle Mar, Ilàlica, etc.

'

Cançons per a una veu i piano.
'

Pecés per a plano sol. ,

Sonates de .víoloncel, una de les quals l'executà pel setem
bre darrer a Venècia,_,eíi els Festivals de musica, moderna,

,'Sônat:i per 'a violí i piano, sobre_temes catalans (en im-

pressió a la Vniversal �.dJtion de Viena).
'
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Trio per a piano, violí i violoncel (imprimint-se ri. là pròpia
.,editorial).

Diverses peces per a violí i piano.
Suite per a violoncel solo.

Dansa del diable verd, per a violí i piano que és sa darrera

composició i acaba de publicar-sc impresa.
Actualment ha començat la composícíó d'una Simfonia per

a gran orquestra.

CONCERT EN RE MENOR

PER A VIOLONCEL I OHQUESTRA

(ENDREÇAT A EN PAU CASALS.)

Aquesta obra, fins avui inèdita, car en Cassadó ha volgut
reservar _les primícies de l'estrena per a la nostra orquestra i el

nostre públic, començà a escriure-la a Londres pel juny de l'any

passat i l'acabà a Striano (Itàlia) al començ d'agost, essent doncs

produïda en poc menys de dos mesos. Tot. seguit l'envià al seu

nleS-tre de víoloncèl amb una expressiva endreça i aquest l'acollí

del millor grat prometent-li executar-la amb la seva orquestra
tantost el concortísta, llarg temps absent, tornés a la seva pàtria.

L'intent d'en Cassadó ha estat produir, no un poema sim

fònic, amb un instrument solista, sinó un Concert, una obra

concertant, que conservés en el fons l'estructura, la�forma clàs

sica per considerar que és la millor, amb les varíaoions que im

posa l'orquestració moderna.

·EI primer temps és construït amb dos temes originals, d'Ull

caient català i aragonès respectivament. Ei primer_ tema té el

caràcter un xic litúrgic, és com una variació del cantsde la Salve,

que' pren son màxim relleu en els conjunts orquestrals. Es iniciat

.

en els baixos de l'orquestra, amb un breu iuiii, i tot seguit l'ins
trument concertant el desenrotlla de manera .fantasíosa.

-A aquest primer període segueix un altre, eanviant .la tona

litat original per la de�sol, i presentant-nos el segon tema, qu�
és el de caient aragonès, mes, amb tot, original. L'inicien els dos

clarinets, en unison agut, produint la sensaçió de cosa un xic

bàrbara, estrident, una impressió assoleiada de vida primitiva



Bentost s'en empara el violoncel, i el fa objecte de les més ca

pritxoses evolucions, acompanyat de tota l'orquestra en un

petit desenrotllament..
Torna el primer tema, i així mateix el segon, però aquesta

vegada en la tonalitat fonamental de re, d'acord amb els cànons
tradícionals. I clou el temps una petita coda.

El segon temps és un Andante amb varíacíons. Inicia el tema
la trompa, acompanyada dels fagots i baixos de la corda en for
ma d'acords. El víoloncel va descabdellant les varíacíons en

formes fantasioses, fins al nombre de sis. Mereix especial esment
I'avantdarrera, on sobre l'armonia orquestral el violoncel entona
una dolça melodia que remembra força la popular cançó El noi
de la mare. Acaba amb un petit tutti, del pianíssim al fortíssim,
el qual serveix per a donar entrada sense interrupció al temps
final.

L'allegro final adopta també en son desenrotllament la forma
clàssica. El primer tema, tot original i de ritme força .capritxós,
és una barreja de sentimental i humorístic. Després un petit
passatge epis.òdic remembra, esfumada, una cançó molt coneguda
i molt catalana. Uns quants compassos serveixen de transíció
.al segon tema, que pren el moviment de sardana i glosa la

popular cançó VEstudiant de Vich. Es objecte d'un petit desen

rotllament, adaptant-se sempre als procediments clàssics, i quan
va per acabarse, un cant del clarinet reprodueix altra' volta
amb la més gran dolcesa l'esmentada cançó popular. La con

elusió, breu i brillant, és un ardit passatge de violoncel.
En Cassadó, lluny de la pàtria, ha sentit l'enyorança d'a

questa, i el seu temperament artístic l'ha plasmada en Ja pro
- ducció que avui ofereix al juí dels seus compatriotes.

ELS PINS DE ROMA

POEMA SIMFÒNIC

OTTORINO RESPIGHI

Es una de les últimes composícions orquestrals de Respighi.
Estrenada fa poc més d'un any, ha donat ja la volta al món,
essent executada en els principals concerts d'Europa i Amèrica.

L'assumpte altament poètic que inspirà a Respighi:fa pendant
amb Les fontanes de Roma, que donà a conèixer aquí la nostra

orquestra per la prímavera de 1922.
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Donem a continuació l'argument que posa el propi autor
davant de la partitura:

1. - ELS PINS DE VILA BORGHESE

Juga la canalla a la píneda de Villa Borghese; salten, ballen,
fan sardanes, fan els soldats, juguen a batalles, i amb una forta

cridadissa, com les orenetes al capvespre, fugen a colles. De cop

volta l'escena canvia -.

II. - PINS VORA UNA CATACUMBA

Heu's ací ara l'ombra dels pins cobrint l'entrada d'una cata

cumba. Munta de la-fondària una salmòdia planyívola; s'escampa
solemnial com un himne i es perd al lluny misteriosa.

III. - ELS PINS DEL GIANICOLO

Porta t per l'oreig vespral, passa un crit frisós. :Al ple de la

lluna serena es perfilen -els pins del Gíanícoló (un dels set turons
de Roma). Canta: un rossinyol.

IV. - ELS· PINS DE LA VIA APPIA

Aubada boirosa a la via Appia. Els pins solitaris fan la sen

tinella als camps tràgics. Confós; incessant, ve el ritme d'uns

passos innombrables. A la íantasía del poetâ apar una vísíó
d'antigues glòries. Sonen els clarins, i un exèrcit consular fa

, irrupció, á les fulgors del nou sol, per 'la Via 'Sacra, pel' muntar
triomfant al Capitoli.
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TERCER CON.CER T
DIMARTS, 18 DE MAIG

HOM E NATG E a la memòria del gran músic català

JULI GARRETA

PROGRAMA
-

. .

e

WAGNER
�4\!lARXA FÚNEBRE, DE _SIGFRID.

GARRETA -

PASTORAL, poema simfònic.

II

GARRETA
LES ILL�S MEDES, visió simfònica,

L

':
III

-

GARRETA

Q u A T R F;c- e O N € E-R�� Disa9t� 22 de .MflÎg.
'" amb la cooperació de la-eminènt pianista.



DE LA

PA TR.ON AT

ORQUESTRA.
PA.U CASA··LS

B'ASES D'INSCRIPCIÓ

Demanin-se a I'Administració del Palau de la Music.4 Catalana,

Gran Teatre del Liceu. Magatzems de Musica

Secretaria de l'Orquestra, Diagonal, 440.


