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PROG
I

HAYDN
SIMFONIA en mi.

I Adagio. — Vivace assai.
II Adagio.
III Menuetto. Allegretto.
IV Vivace.

Direcció; PAU CASALS

II

BRAHMS
CONCERT en si bemoll, per a
piano i orquestra.

I Allegro non troppo.
II Allegro appassionato.
III Andante.
IV Allegretto grazioso.

Pianista: FANNY DAVIES.

Piano STEINWAY, cedit per la casa izabal.

Direcció: PAU CASALS

La part de violoncel solista de VAndante serà executada per
En PAU CASALS, dirigint l'orquestre N'ENRIC CASALS.
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AMA
III

PUJOL
Glosses de cançons populars.

I. Els fadrins de Sant Boi. ( i.® audició
II. Els Estudiants de Tolosa. \ pública,
lli. Et maridet. estrena

Direcció: FRANCESC PUJOL

WAGNER
Els Mestres Cantaires. Preludi de

Tacte líl, dansa dels Aprenents
i marxa dels Mestres.

(Arranjament per a concerts)

Direcció; PAU CASALS



NOTES AL PROGRAMA
CONCERT EN MI BEMOLL (OP. 83)

PER A PIANO I ORQUESTRA

BRAHMS

Coneixent bé la natura artística de Brahms, hom comprèn tot-
seguit que no podia pas compondre Concerts amb la fi primordial
de fer lluir la virtuositat dels concertistes. Tot al contrari, l'orquestra
pren una part preponderant en aquestes composicions, i si bé les
parts dels solistes són rublertes de dificultats de tota mena, no cons¬
titueixen mai un tribut al virtuosisme, sinó que l'instrument prin¬
cipal es fon tant lògicament amb l'orquestra que l'obra devé més
aviat una Simfonia concertant.

Dos únics Concerts produí Brahms per a piano i orquestra: el
Concert en re menor (op. 15) que data de Tany 1861 i pertany, doncs,
a la primera època de Brahms i el present Concert en si bemoll (op. 83),
compost vint anys després, en la plena maduresa del seu geni.

Es aquesta obra que donem avui de proporcions grandioses i ben
sovint ateny la mateixa perfecció. TJAllegro appassionato que cons¬
titueix el primer temps, és com una pastoral melangiosa, en la qual
el piano dialoga espiritualment amb l'orquestra, interrompent d'en
tant en tant el diàleg qualques episodis de ritmes ben originals. El
segon Allegro no desdiu de l'anterior, i tal volta l'aventatja encara
en la riquesa de l'orquestració, contenint d'altra banda les m.és grans
dificultats pianistiques.

UAndante, ofereix la particularitat de introduir al costat de l'ins¬
trument concertant un altra de solista, el violoncel, qui d'un cap a
l'altra hi pren la més gran preponderància, entonant una bella melo¬
pea que avui ens serà transmesa per l'art suprem d'En Pau Casals.
I el temps final és un Allegretto grazioso, en el qual el tema dominant,
confiat de bon començ al-piano, és d'una lleugeresa encisadora, essent
objecte del més brillant desenrotllament.

GLOSSES DE CANÇONS POPULARS
FRANCESC PUJOL

No es la primera vegada que figura en nostres programes el nom
de l'intel·ligent mestre de l'Orfeó Català qui s'és fet una sòlida repu¬
tació com compositor, per l'encertat tractament dels temes populars.

Una nova mostra del seu talent en aquest respecte són les tres
Glosses que donem avui, de les quals foren executades les dues pri¬
meres amb molt bon èxit en un dels darrers concerts de l'<<Associació
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d'Amics de la Música», obsequiant-nos ara amb les primícies de
El Maridet, fins avui inconeguda.

Respecte d'aquesta composició, que la nostra Orquestra té l'honor
d'estrenar, ens diu l'autor que eludint voluntàriament la interpre¬
tació textual, no ha fet més que desenrotllar d'una manera lliure
i fantasiosa el tema musical.

Per aquest motiu prescindirem de donar el text de El Maridet,
reproduint en canvi el de les altres dues cançons, la lletra de les
quals segueix fidelment el glossador musical.

ELS FADRINS DE SANT BOY

Fadrinets de Sant Boy
molta fatxenda en gasten;
el més petit de tots
en gasta més que els altres.

Tralará.
El maco de la Laia.

Tralará.

Se'n ha comprat un ram,
tres duros d'or costava.

Quan és a mig carré,
ja en gira els ulls enlaire;
ja en veu la seva amor
sola que es pentinava
amb una pinta d'or,
l'escarpidó de plata.

Se'n puja escala amunt
com si fos de la casa

i sent a mig replà,
l'amor sola encontrava.
Ja ni'n presento el ram,
fa la mitja rialla;
el ram prou me l'ha pres,
l'amor no me l'ha dada.
«Si no em doneu l'amor,
feu-me'n una abraçada.»
«Això no hq faré jo,
que en fóra castigada;
castigada de Déu,
del pare i de la mare
i de tots els parents
i de la gent descasa.»

ELS ESTUDIANTS DE TOLOSA

A la vila de Tolosa
n'hi ha tres estudiants

que segueixen els estudis
per a ser-ne capellans.
Ja n'encentren tres donzelles
que els van convcrsejant.
Comencen a dir-hs mofes,
mofes els M van tomant.
Les ninetes en són sardes,
al Batlle van a trobà'n.
«Vingui, vingui, senyor Batlle,
a agafà tres estudiants.»
«Com los 'gaíarem, senyores,
si no tenen culpa gran?»
«Que els agafin i els a-lliguin,
que ja ne tenen bastant.»

Ja els agafen, ja els a-lliguen
i a la presó els van menant.
El més petit sempre plora,
cl mitjanser ja no tant.
El més gran los aconsola:
«No en ploreu, los meus germans,
que en tenim un germà a França
servidor del Rei d'Orlan
que quan ell ho arribi a sebre
aquí vindrà a deslliurà'ns.»
No passa l'espai d'una hora
que els hi donen paper blanc.
No passa l'espai d'una hora
que a la forca els van penjant.
No passa l'espai d'una hora
que el seu germà va arribant.
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«No em diria, l'hostalera,
alià tanta gent què fan?»
«Allí pengen i despengen
tres pobrets estudiants
que en seguien els estudis
per a ser-ne capellans.»
Ja en baixa d'un cavall negre,
ja en puja en un cavall blanc;
de tan depressa que anava
les pedres van foguejant.
Encontra el Batlle i el Jutge
que venien de penjà'ls:
«No em diria, el senyor Jutge,
què s'han fet los estudiants?»
«Els estudiants són a la forca
que no pateixen cap dany.»
«No em diria, el senyor Jutge,

¿què n'han fet dels meus germans?
«Ment pel coll, el cavallero,
que aquells no te són germans.»
«Ment pel coll, el senyor Jutge,
que tots tres me són germans.
A la vila de Tolosa
de mi se recordaran.»
Se desembeina l'espasa
i venta cop al dogal;
els hi fa un petó a les galtes:
«Déu vos perdó, els meus germans.
A la vila de Tolosa
de mi se recordaran;
que de la sang de les dones
los carrers se rentaran,' ■

i dels caps de los seus homes
muralles se'n formaran.»

ELS MESTRES CANTAIRES
WAGNER

PRELUDI DE L'ACTE III (COMENTARI DE L'AUTOR)

El primer tema qu'entonen els instruments de corda és aparescut
ja en la tercera estrofa de la cançó del sabater, en l'acte segon; ales¬
hores expressava l'amarga queixa de l'home resignat qui mostrava
al món un rostre gai i vigorós; aquesta quei-xa secreta, Eva l'havia
compresa i tan fortament s'era apregonada en son cor, que volgué
fugir tan sols por a no oir més aquella cançó, tan joiosa aparentment.
Ara apareix aquest tema tot sol i desenrotllat per a apaivagar-se en
la resignació. Mes, tot seguit les trompes fan sentir, com venint del
lluny, cl cant solemnial amb que Jan Sacs saluda Luter i sa Reforma,
cant qui donà al poeta una popularitat imn.ensa.

Després de les primeres estrofes, els instruments de corda repre¬
nen, molt dolçament i pausada, frases isolades de la pròpia cançó del
sabater, com si l'home apartés l'esguard del treball material i'l portés
envers l'alçària per a endinzar-so en suaus i falagueres visions. Lla¬
vors les trompes segueixen executant, en una sonoritat molt més
plena, l'himne del Mestre, amb el qual Jan Sacs a son entrada en la
festa és saludat de tot el poble de Nuremberg amb esclat d'entusiasme.

Després torna a sentir-se el primer tema dels instruments de corda,
expressant potentment l'emoció d'una ànima pregonament corpresa;
per fi calmant-se fins apaivagar-se, assoleix la serenitat infinida d'una
dolça i benhaurada resignació.

3460. — arts gràfiques, s. a. successors d'henrich i c.«— earcelona



QUATRE CONCERT
DIJOUS 25 D'OCTUBRE

AL VESPRE

FESTIVAL BEETHOVEN
ambla ccoperació de

ELISABETH SCHUMANN HERMINE KITTEL
sopran contralt

GEORG MAIKL JOSEF GROENEN
tenor baríton

ORFEÓ CATALÀ
dirigit pel Mestre

LLUÍS MILLET

PROG RA M A

PRIMERA SIMFONIA, en do major.

NOVENA SIMFONIA, e„ r. me^or,
amb solistes i chors

PREUS PER A AQUESTA AUDICIÓ
Llotges pati, sense entrades, Ptes. 100.— Llotges amfiteatre, íd. Id., Ptes. 80.— Sillons
pati i amfiteatre, amb entrada, Ptes. 16.—Circulars pati, íd. fd., Ptes 10. —Graderies
pati, íd. íd., Ptes. 6.—■ Setis numerats, I rengle, íd. íd., lo. — Setis numerats, II a V

rengle, íd. íd., 6, — ENTRADA GENERAL, Ptes. 2'40.
L'impost a càrrec del públic.



CINQUE CONCERT
DIUMENGE, 28 D'OCTUBRE

A LES 5 DE LA TARDA
amb la cooperació de la mezzo-soprano

SUSAN METCALFE-CASALS

PROGRAMA
WAGNER: Obertura de L'holandès errant

RAVEL: Ma mere I'Oye, cinc quadrets d'infants

SCHUMANN: Obertura de Manfred

HAENDEL: Aria de Acts i Galatea, per a cant
i orquestra

DUPARC: Phidylé, per a cant i orquestra

CARRETA: Les illes Medes

CASADEMONT: La mare, drama líric.
Selecció del 1." acte (Estrena)

RIMSKY-KORSAKOW: Capriccio espagnol
SISÈ i últim CONCERT; Diumenge, 4 de novembre, tarda



PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA
PAU CASALS

NOVES BASES DINSCEIPCIÓ
Demanin-se en

l'Administració del Palau de la Musica Catalana,

Gran Teatre del Liceu, Magatzems de Musica
i Secretaria de l'Orquestra, Diagonal, 440.


