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PROGRAMA

Primera simfonia Mendelssohn
I. Allegro di molto.
II. Andante.
III. Minuetto. —Allegro molto.
IV. Allegro con fuoco.

II

Suite característica A. Glazounoff
1. Introducció i Dansa rústega
II. Intermedi scherzando.
III. Carnaval.
IV. Pastoral.

V. Dansa oriental.
VI. Elegia. - Seguici

111

Leonora N.° 3. Obertura Beethoven
- ' - • • i

Orfeo. Aria: «Che farò senza Euridice?» . Gluck

¡Ah, pérfido! Beethoven
(Senyora FRAU i orquestra)

Els Mestres Cantaires Wagner



Com ja és sabut, a la Classe de Conjunt Orquestral a més dels alumnes perta-
nyents al nostre Conservatori n'hi concorren d'altres procedents de diferents Cen¬
tres d'ensenyament musical. Els avantatges que per a tots significa l'esmentada
Classe són d'una grandíssima importància i el profit quen'heuen és innegable. Per
aquesta raó, i per a posar de manifest al públic el treball realitzat durant el curs,
té lloc, avui, el present concert.

A tots els components de l'Orquestra del Conservatori del Liceu i al Mestre Josep
Munner, la Junta del Conservatori es complau en regraciar-los per la tasca réalité
zada i els encoratja a continuar amb l'entusiasme y persevarança que fins ara han
posat tots en la realització d'una obra de gran dignitat artística.

—ex>s

DOLORS FRAU.—La valuosa cooperació de l'eximia artista catalana Sta. Do¬
lors Frau, té, en el present programa, un doble significat : com a artista lírica i
com a profesora.

Com a artista lírica d'altíssim renom en el món musical no cal que ponderem
les seves brillantíssimes actuacions en els teatres següents : Scala de Milà, Liceu
de Barcelona, Opera de Madrid, Colón de Buenos-Aires, Municipal de .Santiago
de Xile, en els de l'Havana, Mèxic, Río de Janeiro, Montevideo, etc. Ha interpre¬
tat obres sota la direcció dels Mestres, Marinuzzi, Panizza, Paolo Antonio, Calu-
sio, i Castro. Li han estat confiades les més importants parts en concerts clàssics,
en audicions dels grans Oratoris i en representacions teatrals sota la direcció dels
eminents Mestres, Mandnelli, Mugnone, Mascheroni,. Toscanini, Tomàs Breton i
Saint-Saëns ; aquest darrer mestre va escollir-la per a intèrpret en el seu <- San¬
son e Dalila» en unes representacions que d'aquesta obra tingueren lloc a Lisboa
i a París.

Com a professora, no cal dir que l'haver estat nomenada per al nostre Conser¬
vatori per decisió unànime, demostra que la seva vàlua i la seva orientació peda¬
gògica, a la vegada que els seus coneixements científics i l'experiència pràctica
que posseeix satisfan plenament totes les exigències indispensables per a encarre¬
gar-se digníssimament d'una de les classes de cant del Conservatori del Liceu.

NOTES AL PRESENT PROGRAMA
F. Mendelssohn. — Simfonia en Do menor (Op. 11)

De les cinc simfonies que compongué Mendelssohn, aquesta és la primera ; fou composta
l'any 1824, quan el seu autor sols comptava l'edat de 15 anys.

Fou executada per primera volta amb clamorós èxit a Londres en un concert organitzat
per la » Societat Filharmònica » a la qual estava dedicada per l'autor aquesta obra.

El gran relleu que, la figura de Mendelssohn té en la història de la música bé mereixen aquest
homenatge incloent en el present programa una de les sevés obres que poques vegades ha estat
executada. J. Barberà
Beethoven. — Leonora n.° 3 (Obertura) Op. 72 a.

L'única obra que Beethoven compongué per al teatre fou « Fidelio», entre els anys 1803 al
1805, però no li donà aquest nom sinó el de « Leonora», protagonista del drama. Fou represen¬
tada per primera volta el 20 de novembre del 1805 a Viena.

Per a aquesta obra foren compostes, successivament, tres obertures fonamentades en el
mateix tema i en la mateixa tonalitat (Do major) totes tres.

La n.° 3 fou escrita per Beethoven l'any 1806 amb motiu d'haver-se reprès la representació
d'aquesta òpera i sembla ésser la definitiva, puix és la que ha assolit major preponderància
i la posteritat l'ha judicada com a preferent per ésser la que millor s'adapta a l'esperit del
drama. '

L'any 1814, amb motiu d'haver reformat l'obra, Beethoven canvià el nom de « Leonora »

pel de * Fidelio» i compongué, llavors, una altra obertura que no té res a veure amb les très
anteriors, puix no hi figuren els mateixos temes i la tonalitat és la de Mi major. J. Barberà
l Ah, pérfido ! — Beethoven, Op. 85.

L'any 1796, Beethoven emprengué una « tournée » artística durant la qual estigué a Praga.
Durant el seu sojprn en aquesta ciutat compongué l'ària « | Ah-, pérfido 1 » dedicant-la a la com¬
tessa Clary, de la noblesa bohèmia.

Aquesta ària, si bé no té l'expressivitat patètica de la cantata » Adelaida », composta un
any abans, té, en canvi, un estil brillant i de gran virtuositat i, demés, la intervenció de la
declamació lírica subratllada amb magnífics efectes orquestrals. Aquestes qualitats la col'lo-
quen en un lloc preeminent entre lès obres de música vocal de concert. J. Barberà
Wagner.— Els Mestres Cantaires. No necessita cap comentari aquesta obra immortal. Són
tantes les vegades que apareix en els programes dels Concerts simfònics que ha arribat a popu¬
laritzar-la. Però, vet-ad que un, impulsat a tributar la seva admirado a aquestes pàgines
que cada nova audidó descobrdx noves e insospitades formositats abundantment contin¬
gudes en aquest prodigiós monument, resum de la comèdià musical del mateix títol ; meravellà
sens igual de la dènda del contrapunt convertida en la present per obra i gràda d'En Wag¬
ner en model d'expressió dels sentiments.



Conservatori del Liceu
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Direcció: Mestre JOSEP BARBERÀ
PROFESSORAT

Teoria-Solfeig D A. Avelí Abren
» Pere Serra

» Joaquim Zamacois
» » Antoni Bosom

Estudis a'ampliació per al Professorat de
Música . » Domènec Forns

Harmonia, Contrapunt, Fuga, Composició i
Instrumentació » Josep Barberà

S£» m,,,.:d- ««i"1 *■*•»
Cultura General i Estètica Musical D. Jaume Pahissa
Piano, Elemental i Superior » Modest Serra

» -, D.a Concepció Darné
» » D. Guillem Garganta
» » » D.il Montserrat Sampere
» » » D. Pere Vallribera

» » D.a Júlia Sicard
» Perfeccionament D. Benvingut Socias
» » » Alexandre Ribó

Harmonium D.a Concepció Compte
Arpa » Maria D. Cortinas
Cant » Camila Clerici

» » Dolors Frau
Violi i Viola D. Josep Munner

» » Ferran Guerin
Violoncel » Gabriel Rodó
Contrabaix » Salvador Prió
Flauta i Flautí » Esteve Gratacòs
Clarinet i Saxofon » Josep Nori
Oboe i Corn anglès » Casià Carles
Fagot i Contrafagot » Antoni Goxens
Corneti i Trompeta » Josep Sanjuan
Trompa » Ramon Bonell
Trombó » D Valentí Gabín
Conjunt Orquestral ... <> Josep Munner
Mandolina i altres instruments de pua » Fèlix de Santos
Guitarra » Gracià Tarragó
Idioma Italia » Vicents Cuttica

PROFESSORS AUXILIARS
D." Dolors Mas de Font
Srta. Carme Font

» Maria Coquard
DECLAMACIÓ

Declamació Castellana D.a Marta Grau
» Catalana D. August Barbosa

Professor Auxiliar » Mateu Baduell


