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5 y 10 HP. 
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O~arls 8 de maig de 1923, d tres quarts dc deu 

Primer Concert de Primavera 

per la 

Orquestra Pau Casals 

C.aDlherla. Soutbrererla, Arti c ulo• para viaje 
Objcio• para revaio,, A.ntiqüetlade• y Scldre rla 

Pa•e o de Grada, 2 1 BARCELONA. 1 RondA S. Pedro, t 
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MANTEGA VEGETAL PURA Y NEUTRA i 
EXTRAíDA DE LA NUEZ DE COCO ~ 

LA MEJOR DE LAS MANTECAS 
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EL PIANO QÓNISCH ES UN ENCANTO 

PRIMERA PART - -

BEETHOVEN 

Obertura de l' ópera Fide lio 

J. S. BACH 

Suite en re 
(per a instruments d'arc, oboès 

trompetes i timbales). 

I. Obertura 
Il. Aria 

III. Gavota 
IV. Giga 

A. BADÍA : CALLE SANTA ANA, 6 

cantara para '{f, en su propio domi- · 
cilio si adquiere los -discos marca 

impre siona.dos 
por este artista 
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Obertura de fidelio 
(Beethoven ) 

Es aquesta l'obertura número 4 de les que composà Beethoven 
per a la seva ópera Fide/io. Les tres primeres se titulen Obertures de 
Leonora, veritable nom de la protagonista, entre les quals sobresurt. 
per la seva grandiositar. la senyalada amb el número 3, un dels 
joiells més esplendorosos del geni beethovenià. Però essent aquesta 
obertura i les dues que la precediren de dimensions massa extraor
dinàries per a servir d'introducció a l'obra teatral, l'autor, en refon
dre aquesta, li donà una nova obertura. que és la que s'executa en 

aquest concert . 
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À diferència de les anteriors, els temes d·aquesta OberJura no 
tenen cap relació amb el drama per al qual fou composta. L'autor se 
proposà aquí donar sols Ja impressió de l'ambient en que's desent
rotlla l'acció i Ja contraposició dels dos sentiments capdals Cie la 
mateixa : l ïdili amorós dels guardes de la presó ïl tràgic procés de 
l'àninu de la protagonista fins a la catàstrofe final. 
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SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO «PIANOLA" 

SEGONA PART 

DV ORA K 

Simfonia n. 0 5, en mi bemoll 
Dita «Del nou món» 

I. Adagio - Allegro molto 
il. Largo 

III Scherzo 
IV. Allegro con fuoco 

UNICO AOENTE IZABAL : PASEO D E GRACIA, 35 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 

ADMIN ISTRACIÓ N HIPOTECAS 
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L. MERCADER 
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PIÀNOS RONlSCH 
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Cinquena Simfonia (Del nou món) 
( Anton Dvorak) 

Es aquest compositor txec cons iderat· com el principal r epresen
tant de l d moderna escola musical bohèmia. l una de les seves pro
duccions més importants és la que figura en aquest programa, cone
guda amb el subtítol de Del nou món. i també Simfonic7 negra, per 
ésser composta amb melodies i ritmes dels negres de l'Amèrica del 
Nord. Aquests temes populars són de gran interès i notable color 
local, desenrotllats pel composilor amb una flexibilitat i gràcia admi-

-
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Anti~ua ~asa ~ufiol 
Decoraci ' n, Adorno y confort de la casa 
Alfombras de todas clases y tamaños 

.., . .,., Tapicer as, Cortina:es, Lencer:a y gi neros bla nco s ·.u. <a. 

Almohadones y Edredones <O> Equipos para señoras y caballero.s 
Depositarios de los aoreditados tra_es interiores del Dr. Rasure] 
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CIGARRILLOS 

rabies. L'orquestra apareix sempre embolca lladd d'un ambient de 
dolcesa i poesia encisador. 

81 tema principal de la Simfonia és iniciat per les trompes en co
mençar l'c11/egro del primer temps, i reproduït en diferent~ formes 
a travers de l'obra. emmollant-se al tfpic carilcter expressiu que dis
tingeix cada una de les quatre parts. 
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lNTERÉSESE PARA VER UNA TRIPHONOLA 

TERCER A D ART 

DEBUSSY 

La capsa de joguines 
(Ballet per a hfanls : 1. 0 audició simfònica) 

Preludi : El somni de la capsa 
Quadre primer : Ronda de titelles 
Quadre segon : Escena d'amor (escena dramàtica) 
Quadre lercer : ldili camperol 
Quadre quart : Vint anys després 
8plleg 

amb la cooperació del pianista BLAI NET 
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SOLO EXISTE UN APARATO LLAMA DO •PIANOLA> 

WAGNER 

Tristany i Isolda 
Preludi i final 

Direcció: PAU CASALS Piano BECliSTElN 

UNICO AOENTE IZABAL : PASEO DE GRACIA, 35 
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PA LLAS 
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VENCEDOR 
EN TODÀS LÀS GRÀNDES CARRERÀS 
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La capsa de joguines 
(Ba llet per a infanJs) 

(C l audi Debussy ) 

~:>executd avui en forma de sui/e el ballet de Debussy, representat 
temps enrera en aquesta capital per la companyia de e Balls suecs •· 

L'obra se descompon en quatre quadres. representant l'acció 
que's desellt'otlla entre'ls ninots d'una botiga de joguines. El preludi 
descriu el somni d'una gran capsa de joguines que·s troba al mig de 
la botiga. 

En el quadre primer els ninots comencen a sortir de la capsa, 
i junt amb altres de la botjga dansen una gran ronda, en la que hi 
prenen part personalges de tota mena. 

El quaJre segon conté un idili amorós entre dos d'aquells perso
nalges: el Putxinel·li i la nina. Aquest idili és interromput per un 
soldat enamorat de la nina que arriba amb els seus companys i trava 
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VIDAL & PELLICER 
SASTRES 
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batalla amb Putxinel·li. ajudat també dels seus amics. El solda! cau 
ferit i la nina s'apiada d'ell, donant-li :oocors . 

l~epresenta el quadre terce¡· una mig derruïda casa de pastors on 
habiten el soldat i la nina, units ja pe1· l'amor nas~uf de la desgràcia . 
Els episodis d'aquesta unió amorosa omplenen el quadre 

I per fi. l'últim quadre ritolat e Vi 1t anys després• en~ presenta a 
Putxinel·Ji convertit en guardabosc, custodi de la llei. i la parella 
amorosa, el soldat i la nina, envellits com es natural i convertits en 
uns bons pares de família. Els nombrosos fillets que han posat al 
món els hi alegren la vellúria i dansant rols plegats clouen l'acció. 
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