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PROG
I

BEETHOVEN
Obertura de Coriolà.

BACH
CONCERT de Brandenburg n.° 5,

en re, per a clavicèmbal concertant, violí
principal, flauta i petita orquestra de corda.

1. Allegro. II. Affettuoso. III. Allegro.
Clavicèmbal; WANDA LANDOWSKA

Violi: ENRIC CASALS Flauta: JOSEP VILA

II

MOZART
CONCERT en mi bemol, per a piano

i orquestra.

I. Allegro. II. Andante. III. Final.
Piano: WANDA LANDOWSKA

Clavicèmbal PLEYEL
de dos teclats

Piano BECHSTEIN
cedit pel seu representant Ricard Piba*

RAMA
III

R. STRAUSS

SIMFONIA DELS ALPS
(iaudició pública)

Nit. — Sortida del sol. — La pujada. — Entrada al bosc.
Caminada vora el rierol.—A la cascada.—Pels prats florits.
Pels alts pasturatges. — A través del brtiguerar; perdut el
camí. — Per la congesta. — Moments de perill. — En el cim.
Visió. — Munta la boira. — El sol es va apagant. — Elegia.
Calma abans de la tempesta. — Tempesta. Devallada.
Posta de sol. — Capvespre. — Nit.

Orquestra notablement augmentada
sots la direcció del Mestre

PAU CASALS

Orgue: VICENÇ M." DE GIBERT

L'obra és executada sense interrupció



NOTES AL PROGRAMA

OBERTURA DE CORIOLÀ

BEETHOVEN

A més de les nou Simfonies, compongué Beethoven qualques obres
simfòniques de més curtes dimensions. Una d'elles és la titulada Obertura
de Coriolà, marcada en el catàleg del Mestre com op. 62 i composta al
començ de l'any 1807. Pertany, doncs, al segon estil de Beethoven i té
son lloc entre les Simfonies Qtiatrena i Cinquena.

L'Obertura de Coriolà no fou escrita per a comentar el drama de Sha¬
kespeare que du aquest títol, sinó per a una tragèdia igualment nomenada,
original del poeta alemany H. J. von Collin, amic de Beethoven, tragèdia
estrenada a3erlín en 1802. De tots els comentaris que han estat fets d'a¬
questa creació beethoveniana, n'hi ha un que per sa vàlua i autoritat volem
transcriure. Diu Ricard Wagner en son programa explicatiu de Coriolà:

«Aquesta obra, relativament poc coneguda, del gran compositor és,
en tot cas, una de ses creacions més importants, i tothom qui conegui bé
l'assumpte que l'ha inspirada, no deixarà d'experimentar, sentint-la, la més
pregona emoció. Vull permetre'm, doncs, explicar-lo tal com jo el trobo
expressat en la interpretació del propi compositor, a fi de preparar els
qui sentin com jo, per a l'alt gaudiment que m'ha proporcionat aital obra.

Coriolà, l'indomptable, incapaç d'hipocresies ni de sumissions, exilat
per aquest motiu de sa vila nadiua, s'és aliat amb els seus enemics dispost
a combatre-la fins destruir-la. Dec suposar que és prou coneguda la his¬
tòria d'eix Coriolà i la faisó com a la fi, mogut per sa mare, sa muller i sos
fills, arriba a renunciar a la venjança projectada i com els seus aliats el
damnen a mort per la traïció comesa envers ells. De tot aquest quadre
polític, rublert d'episodis ben suggestius, la representació dels quals tal
com és permesa al poeta fóra absolutament privada al músic — car aquest
no pot expressar més que estats d'ànima, sentiments, passions i llurs con-
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trastos, però mai esdeveniments polítics — Beethor-en ne retingué una sola
escena i, certes, la més decisiva. En ella concentrà la veritable essència
.sentimental d'aquest extens subjecte, com en una llar roent, a fi de co¬
municar-la de la faisó més corprenedora a la pura sensibilitat humana.
Es l'escena que es desenrotlla en el camp a les portes de la vila, entre Co-
riolà, sa mare i sa muller, la que trià Beethoven.

Si és cert que podem, sens enganyar-nos gens, concebre gairebé totes
les obres simfòniques del ¡Mestre, segons el contingut plàstic de llur ex¬
pressió, com representació d'escenes entre l'home i la dona, i si tenim et
dret de trobar l'arrel d'aitals escenes en la pròpia dansa real, d'aon vera¬
ment és eixida l'obra d'art musical de la simfonia, ens trobem, ara davant
una d'aquestes escenes, del més enlairat i emocional contingut. Tot aquest
fragment de m.úsica podria, doncs, ésser tingut per l'acompanyament
musical d'una acció pa.ntomímica, emperò solament en el sentit de que
l'acompanyanrent expressa el llenguatge perceptible a l'orella, i del qual
ens devem imagine.r el subjecte com representat ensem..s a l'esguard per
la pantomima.

Els primers trets d'eixa obra musical ens piesenten en primer lloc la
imatge de l'home: la força extraordinària, el sentiment personal indomp-
table, i l'ergull apassionat, expressats en la còlera, l'odi, la venjança, la
força de destrucció. N'hi ha prou amb que el nom de Coriolà sigui pro¬
nunciat per a que obirem com per encís la seva imatge i experimentem
involuntàriament els sentiments de son cor impetuós.

.M seu costat apareix ara la dona: mare, esposa i filla. La gràcia, la dol¬
cesa, la tranquila dignitat s'oposen a l'home rebel, i, mitjançant el prec
infantívol, la suplicació femenina, l'exhortació maternal, cerquen apartar
el cor de l'home de sa furor devastadora.

Coriolà sap el perill a què l'exposa la seva rebel·lió; sa pàtria li ha enviat
els més temibles missatgers. K eixos polítics prudents i assenyats, aquell
se sent amb pit de respondre'ls amb un fred menyspreu; ells li parlen al
seu seny polític, al seu bon sentit cívic, però, amb un mot rebutjador de
llur covardia, se'ls treu del davant. Mes ara la pàtria li parla a son cor,
a son sentit inconscient, purament humà, i contra eixa escomesa no hi ha
altra defensa que tancar els ulls i les'orelles a la irresistible'evocació.

Tracta, doncs, de no veure ni sentir res, als primers precs femenins;
veiem amb quins gestos impetuosos interromp les suplicacions de la dona
i gira el cap... sense poder amb tot deixar de sentir els gem^ecs planyivols
que ressonen rera seu. Al més pregon del seu cor, el verme del penediment
comença a roure son ergull gegantí. Emperò eix ergull es defensa de faisó
terrible; atiat pels primers mossecs de la recança, esclata en una dolor fu-
rient i sa forta cridòria i son fer desfici ens revelen alhora la poixança
abrasadora de la dolor <juc el colpeix. Pregonament corpresos per eix ter¬
rible advertiment, veiem la dona esclafar en sanglots de desesperació;
eix cor, trencat ara per la pietat veient la furiosa dolor de l'home, gairebé
no pot foragitar els seus propis planys.

La lluita de sentiments rodola i giravolta terriblement de l'un a l'altra;
i quan la dona no esperava sinó l'ergull brutal, descobreix ara, en la força
del repte, la dolor més esglaiadora. Però eix repte és de-vingut la sola força
vital de l'home; Coriolà, mancat de la venjança, de son esperit de destrucció,
no és pas més Coriolà, i deu finir de viure si el seu ergull l'abandona. Aquest
ergull constitueix el lligam, la raó de sa existència; el rebel bandejat i l'aliat
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dels enemies de la pàtria no pot pas tornar a ésser ço que era abans; renun¬
ciar a sa venjança és renunciar a sa existència... renunciar a destruir la
pàtria és destruir-se ell mateix.

I així respon ell a sa muller proclamant eixa terrible i única alterna¬
tiva que li resta; «O Roma o /o! — li crida.— Mori un dels dos!» üna volta
encara s'araostra ell ací en tot el paroxisme de sa furor destructiva. Lla¬
vors la dona retroba el do de la suplicació: «Calma, sossec, pau», implora
de l'hom.. Ah! Ella no el comprèn pas, ella no veu que la pau amb Roma
és. sa pròpia pèrdua. Tot amb tot, els precs de l'esposa li trenquen el cor;
per. la darrera volta es gira encara sostenint l'afrosa lluita entre sa furor
i la necessitat de sa pròpia pèrdua. En son dubte agonejant, és detura,
aleshores, am.b una forta resolució i, de si mateix, tracta amb dolorosa
voluptat de veure ara la dona amada, per a llegir en son gest imploratiu
sa condemnació de mort. Veient-la, el cor li batega furient i tots els seus
dubtes i desficis es fonen en una suprem.a resolució; el sacrifici de si mateix
és resolt; pau i reconciliació!

Tota la força que fins aquell m.oment em.penyia l'heroi a l'anorresa-
ment de la pàtria, els milers de brans i dards dels seus odis i ressenti¬
ments, els pren ell amb mà ferma i terrible i, form.ant-ne una sola arma,
la fen en son cor. Sots el colp mortal, el colós s'esfondra, i als peus de la
dona que implora la pau, llença el darrer sospir.

Així és com Beethoven canta Coriolà.»
I així és com ho comenta Ricard Wagner.

WANDA LANDOWSKA

Aquesta exquisida artista, prou coneguda del públic barceloní, honora
avui el nostre programa. Nada a Polònia, féu sos estudis musicals al Con¬
servatori de Varsòvia, havent-los terminat a l'edat de catorze anys. D'ales¬
hores estant fou atreta per la música antiga, a la qual hi ha consagrat
tota sa carrera artística, no soiament interpretant de faisó incomparable
les obres dels mestres pertanyents als segles XVIfé i XVI1I¿, sinó lliurant-se
a recerques personals i ben originals d'erudició i de reconstitució. Mercès
a Wanda Landpwska, el cla.vicordi, eix instrument al qual atribuïa Cou-
perin «una netedat i una brillantor que hom no troba en cap altre instru¬
ment» i que era caigut en un ben injust oblit, reviu amb vida nova.

Té publicades diverses ohres, entre les quals són força remarcables les
titulades Bach et ses intcrprètcs i La musique ancienne. També té en prepa¬
ració, per a publicar aviat, una edició dels Concerts i Sonates de Mozart,
d'acord amb els originals d'aquest Mestre, al qual s'és consagrada en par¬
ticular.

Actualment es troba entre nosaltres donant uns Cursos superiors de
música antiga, en els quals tracta de la interpretació, istil i estètica de les
obres dels segles XVII^ i XVIIIè. Aquesta tasca cultural és ben mereixe¬
dora de les més entusiastes lloances.



CONCERT DE BRANDERBURG, 5
en re

J. S. BACH
Entre les obres simfòniques més importants del gran Joan Sebastià

Bach, figuren sis Concerts per a orquestra, nomenats «Concerts de Bran¬
denburg», per haver-los l'autor compost per encàrrec del Margrave Christian
Ludwig de Brandenburg, al qual els adreçà l'any 1721, just fa dos segles.En la major part d'aquests Concerts els instruments operen dividits
en dos aplecs diferents i a voltes contraposats. D'una banda uns quantsinstruments a solo, amb un de principal que fa de concertino, i d'altra banda
els demés fent el iuiíi. La base de l'obra és l'antagonisme entre ambdós
elements, forma creada pels compositors italians i adoptada per Bach ambla més gran llibertat. Així, en alguns el concertino és un instrument de
vent, arribant fins a l'ardidesa d'encomenar aquella tasca a la trompeta,
quan ningú havia gosat encara a tractar els instruments de vent d'aiïal
faisó.

El Concert que figura en aquest programa és el senyalat amb el nú¬
mero 5, i té com principals instruments el cembalo concertato, al qual s'hi
contraposen el flauto traverso i el violino principals, fent el ripieno els de¬
més instruments d'arc.

, Hom troba en aquests Concerts de Brandenburg enlairada al gran mésalt la riquesa d'invenció ensems que la frescor de joventut, justificant
que aitals composicions siguin considerades com un dels fruits més pursde l'estil polifònic de Joan Sebastià Bach.

CONCERT en mi bemol

W. A. MOZART

Aquest Concert, escrit en mi bemol major, fou compost el 16 de, de¬
sembre de 1785 a Viena, i estrenat pocs dies després, el 2$, anunciant-lo
en els següents termes; «Én l'entreacte, un Concert per a forte-piano,
compost recentment i executat pel senyor Mozart.»

Pertany l'obra al període de gran virtuositat de son autor, comprès,
de l'agost de 1784 aí gener de 1786. Mozart, retornat de Salzburg a Viena,
és aleshores el músic de moda, festejat per l'emperador," l'aristocràcia i
àdhuc pels seus confrares. Així composà un gran nombre d'obres noves
que, ell mateix executava en les acadèmies públiques i privades.

El primer temps és nn Allegro de forma simfònica, potent i joiós,
constru'it sòlidament d'amples .temes contra dels quals vénen a aplegar-se
lleugers les més tendres garlandes i arabescs de sons. Entre aquest i el
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Final, temps que vessa de joia i d'esperit, descolla greument líadmirable
Andante, com un plany dolorós i corprenedor. Es'tal'volta un dels Andantes
més bells de tots els seus concerts. Ornamentat tot ell amb la més delicada
cura pel mateix autor, forma una pàgina divina, d'accents punyents. Un
petit intermedi dels instruments de fusta, dialogant dolçament ve a inter¬
rompre amb suau serenitat aquesta queixa patètica, de simplicitat me¬
ravellosa.

Mozart es vegc obligat a repetir Andante quan l'executà per priír.era
vegada a 'Vüéna. '

. ,

SIMFONIA DELS ALPS

R. STRAUSS

Aquesta grandiosa creació, última de les grans composicioms simfòni-■
ques de Ricard Strauss, data dels recents anys de la guerra, i fou ben aviat
executada en nostra ciutat mercès a 1' «Associació d'Amics de la Música»
que cuitosa-s'afanyà a incloure-la en els programes de ses audicions pri¬
vades. Ne foren donades dues audicions, la primera el 13 de novembre
de 1919, sots la intel ligent direcció del Mestre Francesc Pujol. El propi
Mestre escrigué per al programa un encertat comentari descriptiu de l'às-
sumpte de l'obra, que ens plau transcriure a continuació: ' '

«Ea estructura del darrer poema de l'il-lustre compositor -Ricard Strauss, ■
que ell anomena Una Simfonia dels Alps, no té res que veure amb la forma
clàssica consagrada per la tradició amb cl nom de Simfonia, dividida ge¬
neralment en quatre parts, netament tallades i contrastant entre elles
per la diversitat de mo-viment i de caràcter que les informa. La nova obra
del compositor bavarès, que avui tenim el goig.de donar a conèixer, és
veritablement un poema al qual li ha plagut donar el nom de Simfonia
per extensió literària. Es una successió de quadres en els quals la descripció
-objectiva de les més variades escenes i moments de natura muntanyenca,
alterna i conviu amb l'expressió subjectiva de les impressions i sensacions
que les escenes i els moments esmentats desperten o fan néixer en l'esperit
del compositor. El fet de que a la partitura d'aquesta obra no hi acom¬
panya descripció literària, fa Creure que a judici de Strauss el simple enun-,.
ciàt del títol de cada quadre és ja suficient a la comprensió. Realment.
és àixi per a qui amb temps pot realitzar un estudi aprofundit de l'obra;
mes creiem que l'auditori reunit per a la present audició no ens farà retret
de la.interpretació que à continuació estampem, de la qual, per altra banda,:
■pot pi-escindir perfectament tothom a qui no plagui.

NIT. La fosca de la nit. plana encara damunt la terra. Sóm en èl
precís moment en què comencen a apuntar les primeres lluïssors de l'auba,-
en què les coses i les remors són vagues i imprecises. Poc'a poc. els contorns
es van delimitant a mida que creix la llum, les remors es van precisant,'
sobressortint una succes.sió de crides o tocs de diversos instruméhts. Li
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intensitat sonora va creixent; tot frisa, tot esdevé cada colp més brillant,
fins a la

SORTIDA DEL SOL. El sol llença la primera ullada esplendent
damunt la terra, i tot canta i vibra apassionadament. Les crides o tocs
d'atenció dels instruments de metall es fan m.és insistents o pressoses;
tot s'interrom.p un instant; la jornada alpina va a començar.

LA PUJADA. Apareix un dels temes més característics de l'obra,
que anirà circulant a través de tota ella adaptant-se a les situacions i
moments diversos per mitjà d'escaients trasnformacions i simbolitzant, a
nostre entendre, la presència dels actors de la jornada alpina. Al començar
l'ascensió, aquest tem.a es presenta ple d'entrenam.ent i d'empenta; l'ex¬
cursió s'inicia amb joiosa embranzida. Als pocs moments d'iniciada, s'inter¬
romp breument pel pas d'una cacera; 1 alegre tocada dels corns es se'nt un
xic lluny. Passa la cacera, i els excursionistes arriben a la

ENTRADA AL BOSC. El pas dels excursionistes per la boscúria ha
suggerit a Strauss una de les més inspirades i belles pàgines d'aquesta par¬
titura. La part descriptiva hi queda reduïda a ben mínima expressió; uns
amples arpegiats de la corda que es poden interpretar com a magestuòsa
remor del fullam; una piuladissa d ocells un curt instant, és tot l'objec¬
tivisme que trobem en aquesta escena. Tot el demés és traducció musical
soperba d'una impressió de natura fondament sentida.

VORA EL RIEROL. Arriben els excursionistes a la vora d'un rierol
i van seguint pel seu costat. Remoreig d'aigua que s'escorre entre el pe-
tlregam, ara mansa i tranquila, ara sorollosa i avalotada, saltant obstacles,
i precipitant-se

-A LA CASCADA. La remor de l'aigua es transforma; ara ja no és
un xaragall que s'escorre, és un doll que cau pomposament escumejant,
i l'habilitat descriptir^ de Strauss es complau en establir ben exactament
la diferenciació. Mes el músic en la cascada no hi sent solament la remor
de l'aigua caient; ell hi sent una cançó tènue, quasi un sospir mig apagat
pel remoreig. Els excursionistes s'allunyen de la cascada i s'endinzen

! PELS PR.ATS FLORITS. Un moment de- visió poètica dels molsuts
aglebats esmaltats de florete'^, i, trobant-se els excursionistes

EN ELS ALTS P.ASTURATGES, deuen forçosament passar en mig
de les calmoses ramades, sentint-se el dringar de les esquelles, el bruelar
dels vedells, el bel tremolós dels xais i ovelles i el piteig d'algun ocell.

A TR.AVÉS DEL BRUGUERAR, PERDUT EL CAMÍ. Queden en¬
darrera els alts aglebats amb els ramats pasturadors, i els excursionistes
s'enfilen pel bruguerar; mes el camí s'esborra i cal enfilar-se pel dret, aquí
caic, aquí m'aixeco, relliscada va i ensopegada ve, fins que, després de les.
íadigues que tot bon excursionista coneix, comencen a passar

PER LA CONGESTA esplendorosa de blancor i encegadora de llumi¬
nositat. El pas de la congesta no és cosa planera i arriven

MOMENTS DE PERILL. Cal aturar-se, tantejar la solidesa del gel,
anar passant amb qualque relliscada i amb l'esborronament de la immi¬
nència del perill. Ja és dóna la darrera embranzida, ja som
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EN EL CIM amb la impressió del perill passat, la respiració anhelosa,
el cor bategant depressa i els sentits com, emboirats. Poc a poc la sensació
de la grandiositat que ens envolta ens va invadint, i l'esperit s'hi delecta,
el cor s'eixampla i esclata la grandiosa cançó magestuosa, èpica, vibrant
am.b tot l'entusiasme que l'esplèndida visió de natura desperta.

S'AIXECA LA BOIRA. L'espectacle es trasmuda. Lentament, arro-
segant-se 'mandrosa, la boira s'aixeca i

EL SOL ES VA TAPANT. Un sentiment de desolació i de melangia
va invadint l'esperit dels excursionistes, sentiment que Strauss tradueix
en una expressiva

ELEGIA plena de recances i tinstor. Poc a poc es va fent aquella
CALMA ABANS LA TEMPESTA tan característica, plena d'opressió

m.alestruga. Una au creua l'espai, xisclant esfereïda. Un ocellet piula fe¬
blement. La lluïssor d'un llamp i el ressò'd'un tro llunyans ens avisen el
perill. Altre llamp seguit del tro esclaten m.olt més aprop. Comença la
gotellada i el brunzir del vent i arriba rabenta

LA TEMPESTA. Els elements desfermats br3,men amb tota poixança,
i els excursionistes emprenen la baixada furiosament. Durant bella estona
assistim a la turbulència del temporal desenfrenat, descrit per Strauss
d'una manera prodigiosa. Després d'un tro formidable que sembla esclatar
just damunt les testes dels excursionistes, la tempesta, com si hi hagués
esmerçat tot l'esforç que li restava, es va apaivagant. Els núvols es destrien,
escampant-se, i podem encara gaudir de la

POSTA DE SOL, serena i calmada, mes evocadora de recances. Len¬
tament es pon el sol i ja sols ens resta la llum del

CREPUSCLE amb ses meravelloses coloracions, mentre els excursio¬
nistes van acabant la davallada, d'una manera certament no tan impe¬
tuosa com emprengueren la pujada. La claror va minvant, i arriba la

NIT. Strauss clou la seva Simfonia tal com l'inicià, evocant l'impre¬
cisa vaguetat de les tenebres. El tema dels excursionistes apareix per
darrera vegada, lentament, com ple de lassitud i fadiga. La Simfonia dels
Alps és acabada.»

(Dels programes de í'Associació d'Amics de la Musica.)



PATRONAT DE L'ORQUESTRA RAU CASALS

OBJECTE
'

EL PATRONAT DE L'ORQUESTRA PAU CASALS, foufundat per iniciativa d'aquest Mestre, quan volgué dur a fet la pen¬sada de dotar a Barcelona d'una orquestra de concerts constituïda
sobre fermes i serioses bases.

La Comissió organitzadora, creada pel Mestre fundador en
juny de 192Q,. publicà tot seguit un Manifest exposant el projectei els mitjans dè dür-lo a realització.

Les bases fonamentals d'aital projecte foren redactades de la
forma següent:

«I.® Constitució d'una gran massa simfònica, amb professorsd'orquestra seleccionats entre els millors que constitueixen l'ele¬
ment musical barceloní. Cas que sigui considerat de tot puntimprescindible per a qualque determinat instrument, se recorreria,
per excepció, a l'element foraster, procurant-se d'altres centres
musicals l'instrumentista que fos convenient.

»2.® Organització del treball preparatori i funcionament de
l'orquestra amb tota l'amplitud necessària, comptant amb una im¬
portant base econòmica que sigui ferma penyora de poder dedicar
a l'estudi de cada obra tot el temps que requereixi; i oferint, de
consegüent^ execucions dignes de l'acreditada consciència artística
d'En Pau Casals, i que puguin satisfer les aspiracions dels més
exigents.»

Per a la realització d'aquest projecte se demaná l'ajuda i l'en-tusiasme de tothom, manifestant que «Gairebé no hi ha àl món
orquestra de concerts, la vida de la qual depengui exclusivamentdels ingressos que produeixen les seves audicions públiques. En
una o altra forma, acostumen a ésser subvencionades amb impor¬tants quantitats que assegurin la independència i el treball constant
d'aitals entitats. A voltes disfruten subvencions de l'Estat, decorporacions oficials, artístiques, culturals, etc.; però les més deles vegades (con succeeix a importants centres musicals d'Europai de l'Amèrica del Nord), la protecció de les orquestres és deguda
a la iniciativa privada, constituint-se un nucli de membres protec¬tors encarregats d'acoblar els cabals suficients per a la segura vidade la corporació.»

Se faciliten Bases i Butlletins d'inscripció en el PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA, SALA MQZART, magatzems de. música i en la Secretaria
de l'ORQUESTRA PAU CASALS, carrer d'Arguelles (Via Diagonal), nú¬

mero 440, pral. (Institut Casals). Telèfon 4403 G.
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