
 



AUDICIÓ XVII
de l'ORQUESTRA dirigida pel MESTRE

PAU CASALS
amb la cooperació del

Violoncelista

PAU CASALS

del Mestre

JAUME PAHISSA

i del Director acompanyant

ENRIC CASALS



PROG
PAHISSA

A les costes mediterrànies, fan¬
tasia simfònica.

SIMFONIETA (ESTRENA)
per a gran orquestra de corda.

I. Preludi.
II. Andante.

III. Final.
Director: JAUME PAHISSA

(pausa)

HAYDN
II

CONCERT, en re, per a violoncel,
amb acompanyament d'orquestra.

I. Allegro moderato.
II. Adagio.

III. Allegro.
Violoncel: PAU CASALS

Director de l'acompanyament: Enric Casals

(pausa)

rama
III

BEETHOVEN

SEGONA SIMFONIA, en re.

I. Adagio molto.
II. Larghetto.

III. Scherzo.
IV. Allegro molto.

R. STRAUSS

Les entremaliadures de Till Eulen
Spiegel, poema simfònic.

Direcció: PAU CASALS



NOTES AL PROGRAMA

A LES COSTES MEDITERRÀNIES.—SIMFONIETA
JAUME PAHISSA

Els nostres programes s'honoren avui donant-hi cabuda a un altre
reputat music de la nostra terra, prou conegut de tothom per a fer-nos
més planera la seva presentació.

Deixeble del mestre Enric Morera, començà En Pahissa a compondre
musica, ben jove encara, amb un Estudi Simfònic, seguit d'un Trio per a
petita orquestra de corda. Aquesta fou la seva primera obra executada
en públic, amb falaguer èxit, l'any 1905.

A l'any següent ens oferia sa primera producció escènica, un quadret
liric força ben construït. La Presó de Lleida, rebut amb gran entusiasme
en la temporada d'espectacles selectes que l'artista-empresari Graner
organitzà al Teatre Principal. Pocs mesos després, i encoratjat pels seus
íntims admiradors, organitzava el nostre music un concert al Teatre de
Novetats, compost tot el programa de obres seves, entre les quals sobre¬
surti la titulada A les costes mediterrànies, que reproduïm en aquest concert.
Altra producció remarcable fou la titulada El copibut, que ha estat després
executada sovint, àdhuc a l'estranger.

Després de llarg silenci, durant el qual no hi ha dubte que experimentà
En Pahissa una forta evolució envers les corrents musicals més avençades,
es donà a conèixer de nou amb altra composició titulada El camí, poema
simfònic de procediments orquestrals que motivaren fortes discussions.
Aquest camí fou seguit encar de faisó més marcada en la seva obra de
dimensions més grans fins avui, el drama líric Gala Placidia, sobre el llibre
d'En Guimerà, estrenat al Liceu l'any 1913.

Altres dues obres escèniques ha produït encar aquest music: el poema
líric en tres actes Canigó, llibre de mossèn Verdaguer i el drama líric en
un acte sobre llibre del poeta Marquina La morisca, estrenat també aquest
al Liceu l'any 1919.

En el catàleg de ses produccions figuren també obres per a piano i
altres instruments, cançons per a una veu i per a chor, i com darreres obres
orquestrals ja conegudes, les titulades Obertura sobre un tema popttlar ca¬
talà i Nit de somnis. Actualment s'afanya en la composició d'una òpera
en dos actes sobre el llibre Marianela, de Pérez Galdós, que té ja força
avençada, i també ha començat a esbossar altra òpera en tres actes, d'as¬
sumpte bíblic.

La composició A les costes mediterrànies, que obre aquest programa,
és una bella mostra de les facultats creadores d'En Pahissa en la primera
època de sa producció musical. Obra de joventut, du tota l'empenta i
ingenuïtat d'aquesta. Es musica clara i fàcil, de sanitosa alenada i amarada

4



tota d¿ llum) sense apregonar en cabòries ni complicacions orquestrals>
inspirada tan sois en la visió lluminosa de les nostres platges, com ens diu
el seu títol.

La Simfonieta per a gran orquestra de corda és 1'última musica que
acaba de compondre el mestre aquest estiu passat, i l'estrena de la qual
confia avui a la nostra orquestra sots sa personal direcció. La base de
l'obra es troba en VAndante, el temps més extens i cabdal, enquadrat per
un curt Preludi i un moviment Final. El breu Preludi és construït sobre
acords intertonals que serveixen de preparació al temps següent. En aquest
ha vessat el compositor les seves actuals idees simfòniques, no seguint els
motlles de la tradicional Simfonia, però mantenint-se, segons ens diu,
dintre de l'harmonia clàssica. El.temps Final, de menys proporcions que
l'anterior, té com principal objecte cloure l'obra amb un marcat contrast
entre el tranquil moviment de l'anterior i l'empenta ben agosarada amb
què tota l'orquestra de corda, en desfrenats ardiments harmònics, posa
punt a la nova producció.

CONCERT, EN RE
PER A VIOLONCEL I ORQUESTRA

HAYDN

Sabuda és la prodigiosa fecunditat del gran compositor austríac Josef
Haydn, qui a tan alt grau d'esplendor portà l'art musical en el segle xviiiè.
Ultra el gran nombre de Simfonies, que sobrepugen bastant d'un centenar
i li donaren el sobrenom de «Pare de la Simfonia», la seva producció és
també força abundosa en tots els altres genres instrumentals i vocals.

Per a violoncel composà sis Concerts amb acompanyament d'orquestra.
El que donem avui, senyalat amb el n.° 3, data de l'any 1771, i ha estat
reconegut sempre entre els musics com el millor de tots, essent així mateix
una de les obres predilectes d'En Pau Casals, qui l'ha inclòs sovint en els
seus programes, quan se li és presentada ocasió de donar audicions amb
acompanyament d'orquestra.

Els tres temps que integren aquesta obra són un acabat model de musica
pura, respecte de la qual no calen pas gaires comentaris. L'auditor és tot
seguit amarat d'aquestes inspirades melodies que brollen fresques i clares
com l'aigua de la font, amb les quals la musa de Haydn ha construït una
obra ingènua i espontània com totes les seves, mancada per tant de tot
efectisme enlluernador.

SEGONA SIMFONIA, EN RE
BEETHOVEN

(de l'estudi crític d'HECTOR BERLIOZ)

En aquesta Simfonia tot és noble, vigorós i enlairat; la introducció
[largo) és una obra mestra. Els més bells efectes s'hi succeeixen sense con¬
fusió i sempre d'una íaisó inesperada; el cant és. d'una solemnitat com-



movedora que, des dels primers compassos, imposa respecte i prepara l'emor
ció. Ja el ritme es mostra més ardit; l'orquestració més rica, més sonora
i més variada.

A eix admirable adagio s'hi ajunta un allegro con brio, d'expressió
arrabassadora. El grupeiio que hom troba al primer compàs del tema
presentat al començ per les violes i els violoncels en uníson, és_ reprès tot
seguit isolat, per a establir jatsia progressions en creixent, jatsia imitacions
entre els instruments de vent i els de corda, essent totes d'una fesomia
tan nova com animada. Al mig hom troba una melodia executada en sa

primera meitat pels clarinets, les trompes i els fagots, i terminada en tutti
pel demés de l'orquestra, la qual braó viril és realçada encara per l'encer¬
tada tria dels acords que l'acompanyen.

Uandante (larghetto) no és pas tractat ja de la mateixa faisó que el de
la primera Simfonia; no es composa pas d'un tema treballat en imitacions
canòniques, sinó més aviat d'un cant pur i senzill, exposat primer simple¬
ment pel quartet de corda, brodat després amb rara galanor, mijançant
lleugers trets, el caràcter dels quals no s'aparta mai del sentiment de ten¬
dresa que constitueix la característica de la idea principal. Es la pintura
encisadora d'un benestar innocent, tot just enterbolit per qualques rars
accents de melangia.

El scherzo és també francament alegre en sa veleidosa fantasia, talment
com feliç i tranquil ha estat Vandante, car tot és rialler en aquesta Simfonia;
els trets guerrers del primer allegro són aixi mateix exempts per complet
de violència; hom no hi sabria pas veure altra cosa sinó el foc jovenívol
d'un cor noble en el qual se són servades intactes les més belles il·lusions
de la vida. L'autor creu encara en la glòria immortal, en l'amor, en l'ab¬
negació... Doncs, també, còm s'abandona en mig la seva alegrial còm és
espirituall quins relleusi Sentint eixos diversos instruments disputant-se
els fragments d'un tema que cap d'ells no executa sencer, però que cada
fragment es colora aixi de mil matisos diferents, boi passant de l'un a
l'altre, hom creuria assistir als jocs fantàstics dels graciosos esperits d'O-
beron.

El final és de la mateixa natura; és un segon scherzo a dos tepips, el
curs del qual potser té encar quelcom de més fi i de més viu,

LES ENTREMALIADURES DE TILL EULENSPIEQEL
R. STRAUSS

L'autor de tants poemes simfònics de caràcter trascendent. Se'ns pre¬
senta en aquest sots un nou aspecte, oferint-nos una veritable humoresca
orquestral. Till Eulenspiegel és un tipus popular germànic, burleta, mani-
facer i eixelebrat, les aventures del qual són recomptades en una rondalla
impresa a Alemanya el segle xvi^ i traduïda en molts idiomes. Emprendat
Ricard Strauss dels acudits i malifetes d'aquest roda-soques, posà en musicà
qualques dels seus episodis. L'obra fou composta l'any 1895 i en l'orde
de la producció de Strauss va assenyalada com op. 28, essent doncs el
lloc que li pertoca entre els poemes Mort i transfiguració i Així parlà Zara-
thustra.

Després de sis tranquils compassos, a tall d'introducció, apareix el típic
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tema de Till, exposat per la trompa sola, primer pausadament i tot seguit
més viu. De la trompa passa a l'oboè, d'aquest al clarinet; seguidament
apareix en els fagots junt amb les violes i els violoncels, i d'aquests passa
a Torquestra en ple, amb un gran creixent.

Un altre tema principal acaba de completar la pintura del personatge.
Després d'un calderó, és entonat sol pel clarinet alt (requinto) amb to xis-
claire i mofeta, una mena de ganyota musical, donant caràcter als actes d'En
Till. Aquest, començant les seves entremaliadures, se n'ha pensada una
de grossa; munta a cavall i es presenta al bell mig del mercat, produint
entre les marmanyeres la natural cridòria, seguida del desori i trencadissa
consegüents. L'orquestra ho descriu a meravella, desenrotllant i transfor¬
mant els temes exposats, amb nous i repetits dibuixos musicals. L'episodi
ós extens i magníficament tractat.

Canvia el moviment per altre de més tranquil (andante comnwdo) i
ens du una nova entremaliadura. En Till es disfressa de clergue i pren
un posat místic endreçant al poble una gran prèdica sobre moral. Les
violes, els clarinets i els fagots ho glossen i el demés de l'orquestra segueix
la farsa, fins que un glisando del violí a solo indica l'esquitllada del pre-
dicaire abans de pagar-ne les conseqüències.

Es ara l'etern femení ço que l'atrau. En Till, com altre Don Joan, devé
galan i conqueridor, i el tema que el caracteritza es transforma, prenent
una expressió més dolça i amorosa. Els violins, clarinets i flautes canten
aquesta amor, fins que un estrany dibuix rítmic dels fagots ve a dir-nos
que li han donat carbasses per tota resposta. Aleshores s'enfurisma i, cer¬
cant venjança de la raça humana que el maltracta, s'adreça ara a una colla
de savis i pedants proposant-los-hi les tesis més extravagants. L'orquestra
descriu gràficament les discussions que en segueixen, i en el més fort de
les batusses En Till s'esquitlla altra volta taral·lejant una popular tonada
alegra.

La trama orquestral devé cada colp més atapeïda. El procés de les ma¬
lifetes d'En Till s'és anat complicant, i un grandiós treball contrapun-
tístic, amb els materials temàtics exposats, ho glossa a meravella. Les
nombroses víctimes de les burles i enganys d'eix manefla emprenen el seu
encalç, fins que l'agafen a la fi i el porten davant el tribunal. A les severes
requisitòries dels jutges, respon encara Till amb son natural burleta, però
res no li val, la condemna ve i el pengen a la forca. In. musica ha canviat
lògicament de color durant tot açò i pren una forta expressió dramàtica,
desenrotllant l'orquestra en ple tots els temes apareguts.

La mort de Till és descrita humorísticament pels instruments de fusta,
amb trets genials. Un petit epíleg clou l'obra amb la mateixa melodia
que l'inicià, prenent ara un caràcter més sentimental i acabant amb la
darrera evocació en un fortíssim orquestral del tema de Till, com la dar¬
rera ganyota burleta del protagonista.



SISÈ i últim CONCERT DE TARDOR
DIMECRES 9 DE NOVEMBRE

AL VESPRE

amb la cooperació de l'eminent pianista polonesa

WANDA LANDOWSKA

PROGRAMA
I

BEETHOVEN: Obertura de Coriolà.

BACH: CONCERT de Brandenburg n.° 5,
en re.

per a clavicèmbal concertant, amb flauta i violi, i acom¬
panyament d'orquestra de corda.

I Allegro. — II Affetuoso. — III Allegro.

II

MOZART: CONCERT en mi bemol
per a piano i orquestra.

I Allegro. — II Andante. — III Final.

III

Primera audició pública de la grandiosa

SIMFONIA DELS ALPS
de RICARD STRAUSS

amb l'orquestra notablement augmentada i orgue.
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Ciirs Superior de Música Antiga

'SIS CONFERÈNCIES
amb nombroses Hiustracions musicals

/. per reminènt artista

Wanda Landowska
.i: - ■ . NOVEMBRE DE: 1021 ;

1 Dissabtè, dui 5
li Dilluns,, dia 7
lli Dimarts, dia 8

ÍV' Divendres, dia 11
V Dissabte, dia 12

VI Dimarts, dia 15

Aquest interefesantíssim curs vindrà a ésser una repro -
ducció del que WAN'DA .landowska ha donat a
l'ESCQLA NORMAL DE PARÍS, daVant d'un nombrós
públic, composat, no tan sols d'artistes i professors,
sinó d'unà gran quantitat d'«amateurs», entre els ' quals

, figuraven poetes, crítics, escriptors, pintors, etc., puix
que els ensenyaments, de WANDA LANDO'WSKA
tot i tenint un caràcter especiàlitzat, interessen viva¬
ment a tothom qui sigui devot de la bona música, sense

què calgui cap preparació especial.

Inscripció a les SIS SESSIONS: Pessetes 25
UNIÓ MUSICAL EèPANYOLA

I i 3, Portal de TAngel.
De tres « set de la tardaf

5.«»sí.'4. -- MUtïfmici» 1 €.»


