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PROGRAMA

iS: BACH ——
COUPERIN.: .

CESAR FRANCK

FAURR2 =
D. DE SEVERAC

F. SCARLATTI
SRAVELS 3

DEBUSSY.
ERIK SATIE
POULENC .
CHABRIER.

I

Toccata i Fuga, en re menor

Les vieux Seigneurs
(Sarabanda)

Preludi, Choral i Fuga

I]

Impromptu, en Ja bemoll

Coin de cimetiere au prin-
temps @)

Brises

Oiseaux fristes (de «Mi-
roirs») ©)

Poissons dor @)

Segona Sarabanda

Mouvements perpefuels —

Scherzo-Valse

Il

RIMSKY-KORSAKOW Novel'lefa, en sf menor

AKIMENKO . . . En un bosc sagrat

BORODINE . 3 Nocturn

» Scherzo

MOUSSORGSKY Dansa dels pollets dintre
les esclovies

» : Gopak

(@) Obres dedicades a Ricard Vifies.

Piano: «<ERARD»>.

NOTA: Quedaprohibit lentrar i sortir de la sala d’audicions durant
Vexecucié de les obres,

NOTES AL PRESENT PROGRAMA

NICOLAU ANDREIEWITCH RIMSKY-KORSAKOW. Nat a Tischwine
el 18 de mare de 1844, i mort a Sant Petersburg el 21 de juny de 1908, deixe-
ble de I’Escola de Marina de Sant Petersburg comenca a estudiar musica
Sota la direccié de Ulich i Kanille. Les relacions gue mantingué, amb els musics
adictes a Balakirew, (Moussorgski, C. Cui, i més‘tard Borodine) l'influenciaren
d’'una manera decisiva. Durant el seu primer viatge en la marinartissa Rimsky-
Korsakowacabala seva simfonia op.1 (la verifable primera simfonia rissa)
que Balakirew dirigi en 1865 amb unexit sensaciona) en un concert de l’Escola
gratutta. En 1876 Rimsky-Korsakow deixael servei de la marina,i en el mateix
any fou nomenat inspector de fotes les musiques militars de la flota rissa
carrec que conservafins a la supressié d’aquestes en 1884. Des de 1871 fins a
la seva mort fou professor de composici6 lliure i d'‘instrumentacié al Conser-
vatori de Sant Petersburg, i en diverses ocasions va refusar el carrec de
director que li havia sigut ofert.

Les obres de Rimsky-Korsakow sén molf nombroses. Esmentarem sola-
ment <Sadko» poema simfonic: «Snegoroutchka> aplaudida el passat hivern al
nostre Gran Teatre del Liceu; <La promesa del tzar> i gran quantitat d’obres
simfoniques i «da camera» junt amb un tractat d'Harmonia i un altre d’instrn-
mentaci6 ambd6s molt recomenables,

TEODOR AKIMENKO, Nat a Charkow en 1876, ha sigut deixeble de-
Balakirew (1886-1895) a la Capella dels cantaires de la Cort, i de Rimsky-Kor-
sakow.(1895-1900) al Conservatori de Sant Petersburg. Durant algun temps ha
siguf professor a la Capella dels cantaires. Akimenko s’hafet condixer com a
composifor amb algunes obres simfoniques Poemaliric. Obertura de concert
amb musica de camera,trio per instruments d’arc, sonata per violoncel, sonata
per violi, algunes obres de piano, melodies i chors.

ALEXANDRE BORODINE. Nasquéa Sant Petersburg el 12 de novembre
de 1854 i mori a la mateixa ciutat, el 12 de febrer de 1887:fill natural del princep
Gedeanow, descendent de la raga dels Smeretinski, estudia la medicina i la
guimica en l'Académia medico-guirtirgica de la seva ciutat natal; fou mefge
militar i després emprengué la carrera del professorat. Fou nomenat professor
ordinari a l'Académia medico-quirirgica, membre de l’Académia, conseller
d’estat imperial cavaller etc. Al costat de la~seva activitat cienfifica, Borodine
fou music ple d’entusiasme, un dels principals representants de Ia novella es-
cola rissa. Amic de Balakirew als consells del qual devia la seva cultura mu-
sical. Borodine fou també president de la Societat d’amics de la miisica a Sant
Petersburg. 5

MODEST PETROWITCH MOUSSORGSKY. Nasqué a Karew el 98 de
marg de 1855, mori a Sant Petersburg al 28 de mare de 1881: fou deixeble de
escola dels Sants Pere i Pau de Sant Petersburg, mes aviat entra a l’'armada
i fou incorporat en 1856 en el regiment de la guardia Preobraschensky,fou pre- 



sentat a Dargomyzsky(pianista i composifor) i aviat li lliga una amistat junt

amb C. Cuii Balakirew. Aquest tltim dirigi des d’aleshores els seus estudis

musicals i el decidi a dedicar-se per complert a l'art, mes la seva situaciéd ma-

terial molt precaria l’obliga a retornara l’'administracié6 on es quedatota la vida.

Moussorgsky és una de les personalitats més originals i més fortes de la mii-

sica rissa. Per un sol efecfe caracteristic, passava per sobre de totes les

leis de l’estructura musical i de totes les regtes tradicionals de l'harmonia.

Entre les seves obres sobresurt el «Boris Godownow> coneguda ja de
nostre ptiblic; «Els Princeps Khovansky» drama musical en cinc actes; «La Fi-

ra de Sorotchinfsi> Opera cOmica en fres actes; un gran nombre de melodies

amb acompanyamentde piano enfre les quals citarem <Enfantines», <Cants

Danses de la Mort» i «Sense Sol». Per a piano escrigué els <Quadres d’una

Exposicié» série de deu obres una deles quals és la <Dansadels pollets dintre

les esclovies» que figura en el programa d’avui junt amb <Gopak» dansa rissa

extfreta de l’abans mentada «Fira de Sorotchintsi».
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