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PROG

SCHUBERTP - C Ij
Obertura de Rosamunda.

(1.^ aadició per l'Orquestra.)

LISZT " ' ^ '
f

Or/eí/, poema simfònici
(1.^ audició per l'Orquestra.)

II

BEETHOVEN
VUITENA SIMFONIA, en fa.

I. Allegro vivace e con brio.
11. Allegretto scherzando.
III. Tempo di meriuetto.
IV. Allegro vivace.

RAMA

III
PAHISSA

Suite intertonal. ^
1. Preludi.
II. Andante agitato.
III. Intermezzo.
IV. Marxa fúnebre.

Direcció; JAUMR PAHISSA

(ESTRENA.)

WAGNER
Idilii de Sigfrid.

Direcció; PAU CASALS

TOLDRÀ
Empúries, sardana lliure, orquestrada.

(ESTRENA.)

Direcció: EDUARD TOLDrA



NOTES AL PROGRAMA

ORFEU

POEMA SIMFÒNIC

F. LISZT

L'autor ens explica al davant d'aquest poema la idea que l'inspiràen els següents termes:

«Un dia vaig haver de dirigir VOrjea de Gluck. Durant éls assaigs emfou impossible privar la imaginació d'abstraure's del punt de vista cor¬prenedor i sublim en sa simplicitat d'aquest gran mestre, per a dur-iávers aquell Orfeu, el nom del qual plana tan majestuosament i harmoniosasobre els més poètics mites de la Grècia. Amb la pensa reveia un vas etruscde la col·lecció del Louvre representant el primer poeta-music, abillatd'una roba estel·lada, amb el front cenyit de la règia i mística banda,els llavis oberts exhalant paraules i càntics divins, i fent sonar fortamentles cordes de sa lira amb els seus bells dits, llargs i esmolats. Semblava'mpercebre entorn d'ell, com si ho contemplés en realitat, les bèsties ferotgesdel bosc escoltant-lo encisades; els instints brutals de l'home callar dom-tats; les pedres ablanir-se; els cors més durs tal volta arruixats d'una llà¬grima avara i roent; els ocells refilaires i les cascades remoroses suspendrellurs melodies; els riures i folgances aplegar-se respectuosos davant aquellsaccents qui revelaven a la Humanitat la poixança benfactora de l'Art,la seva esplendor gloriosa, la seva harmonia civilitzadora.Predicada per la naoral més pura, ensenyada pels dogmes més sublims,esclarida pels fars més lluminosos de la ciència, avisada pels filosòficsraonaments de la intel·ligència, envoltada de la més refinada de les civi¬litzacions, la Humanitat, avui com abans i sempre, serva en son sí elsseus instints de ferocitat, de brutalitat i de sensualitat, que l'Art té permissió ablanir, endolcir i ennoblir. Avui com abans i sempre, Orfeú, 'ésa dir, l'Art, deu escampar ses ones melodioses, sos acords vibrants comuna llum suau i irresistible sobre els elements oposats qui es trossegeni sagnen en l'ànima de cada individu i en les entranyes de cada societat.Orfeu plora ka Euridiça, emblema de:l'Ideal englotit per la malvestati la dolor, que li és permès .d'arrabassar als monstres de l'Erébo ffer eixirdels fons de les tenebres cimerianes, emperò que ell no sabria, ai las!,servar; damunt la terra. Que almenys no puguin tornar mai més eixostemps de barbàrie, en els quals les passions furioses, eom unes ménadesembriagues i desfrenades, venjant el menyspreu que els fa l'art de llursvoluptats grolleres, el fan morir sots llurs tirsos mortifres i llurs fúriesestúpides.



Si ens fos donat formular per complert nostre pensament, voldríemexpressar el caràcter serenament civilitzador dels cants qui racíieh detota obra d'art; llur suau energia, llur imperi august, llur./sonoritat n'oble-ment voluptuosa per a l'ànima, llur ondulació dolça com les aures de l'Elisi,llur enlairament gradual com vapors d'encens, ílur Eter diàfan i atzuratembolcallant el món i tot l'univers com dins una atmosfera, com dins unvel transparent d'inefable i misteriosa Harmónia.»
F. LISZT.

SUITE INTERTONAL
JAUME PAHISSA

L'autor, referent a aquesta sa darrera .producció, ens diu lo següent:"Consta de quatre números de poca duració.
El primer—un curt Preludi— és l'exposició rigorosa del sistema dis¬sonant en què està escrita aquesta obra.
El segon — Andante agitato— és compost segons el mateix sistema,però amb més llibertat, i amb una certa expansió cap a la segona meitatdel número. ■ , ■

El tercer—Intermezzo, — corn un. descans, està escrit segons l'har¬monia consonant i tonal clàssica.
I el quart— Marxa Fúnebre — torna a seguir en absolut el sistemadissonant caracteristic d'aquesta obra.
Voldria fer present que dissonant no vol dir sonar malament, sinó sonardues vegades, sònar més, i, realment, l'harmonia dissonant és més rica

que la consonant.»

Després d'haver-nos dit l'autor els seus propòsits, volem afegir unsbreus mots pel nostre compte, donada la mena especialtssima d'aquesta, obra, que tal volta resulti ingrata, sobretot a la primera audició.Ens creiem en el deure de fer conèixer al nostre públic, al costat de lesgrans creacions de tots els temps i països, el moviment musical modernamb les diverses i agosades tendències dels actuals compositors, i especial¬ment les obres dels musics de la nostra terra, els esforços dels quals foreneixorcs si no poguessin arribar a sentir i fer sentir llurs produccions.D'altra banda, el mestre Pahissa ens ha donat amb composicions ante¬riors bones proves del seu valer, perquè executem una nova produccióseva, per arriscada que sigui. Es per això que preguem i esperem del públicque escolti l'obra amb atenció i serenitat.

EMPÚRIES
SARDANA LLIURE

EDUARD TOLDRÀ

Aquesta obra fou premiada en el Concurs Sant .Jordi d'enguany, orga¬nitzat pel p-omenl de la Sardana.
L'autor li dóna una forma lliure, prescindit de la clàssica divisió encurts i llargs, car no es proposa fer una obra per a dansa, sinó expressa¬ment per a concert, anc que conservant el caràcter, el ritme i l'essènciade la Sardana. ....
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SUATRÈ CONCERT DE TARDOR
DIJOUS, 28 D'OCTUBRE

- A TRES QUARTS DE 10 DE.L VESPRE

amb la cooperació de la aopran

CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ
i el violoncel·lista

GASPAB CASSAÓÓ

PR O G RAMA
SCHUMANN ^

. Obertura de Mon/íTíí.

J. M.a PAGÈS : " . / .

Càntic d'amor. (EStrena>) .

E. LALO
Concert en re, per a violoncel i orquestra.

III

LAMOTE DE GRIGNON
Oració de mercès, per a sopran i orquestra.

WAGNER
TRISTAN Y I ISOLDA: a) Preludi.

b) Mort d'Isolda, per a sopran i orquestra.

CINQUÈ CONCERT: Dilluns, C novembre, a la tarda
105x7. — ARTS GRÀFIQUES, S. A., SUCCESSORS D'HENRICH 1 €,*— BARCELONA


