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\"El Pessebre" de Pau Casals i Joan

PALAU de Belles Arts de la ciutatde Mèxic. L'oratori "El Pesse¬
bre", estrenat a Acapulco el 17

de desembre, s'executa per primera ve¬
gada a la capital.

En mig d'un silenci devot el ritme
de sardana del pròleg situa els oients
fora del món; fora d'aquest t^ngol de¬
tonant de llums i clàxons que hem dei¬
xat defora. L'ambient on entrem té un
nom clàssic: serenitat.

L'oratori es desplega en les seves qua¬
tre parts; Les Figures, la Caravana, cl
Pessebre, l'Adoració. El to no es decan¬
deix ni un sol moment; va progressant
en elevació, en profunditat, en grande¬
sa. I l'enorme musicalitat de l'obra tro¬

ba formes d'expressió d'una magnífi--
cent immensitat. Fins arribar a P "Ho¬
sanna" final que esclatarà en un deliri
de bellesa eterna consagrat a la pau, a
l'amor, a la bona voluntat.

El cor ja no resisteix més i el lliura¬
ment és total. Les ovacions, confoses
amb les darreres notes de cors i orques¬
tra, no es poden definir dient, només,
que foren espontànies: foren inconteni¬
bles; com una presa que es desborda en
trencar-se les resclo.ses.

H:i vingut ia crítica. Música del segle
XL\, h.i dit algú. Pot.ser hauríem de re-

IMPKESSl(') DE L'ESTRENA

cular una mica mes. Potser hauríem de
remuntar-nos encara una mica mes per
arribar als temps dels immortals.

Música humana, amb prou tcmiiera-
ment per a dominar totes les tècniques
i superar-les. El fet que un pocm;i d'u¬
na qualitat emocional tan pum com "El
Pessebre", de Joan Alavcdra, hagi inspi¬
rat al Mestre una obra de tan alt.a vo¬

lada, vol dir que, cl que cl seduí, fou
precisament cl seu entranyable sentit
humà; i que fou l'enyor d'aquest;i ten¬
dresa humana el que inflamà la seva
creació.

"El Pessebre" de Pau Casals assenyida
un destí: tornem —vol dir— pc's ca¬
mins del sentiment. Desvcnturiida Hu¬
manitat quan la técnica la domina. Des¬
venturada Humanitat quan l'art, la se¬
va emoció) més subhm, es torna abstrac¬
te. Quan l'art es de.shumanitsa vol dir
que es deshumanitzen els sentiments.
Un món d'emocions abstractes és aquest
món fred, cruel, amoral, tri,st, sense al¬
tre esplai que la follia —més que trist,
descontent— dels nostres dies.

Pau C:isals assenyala un camí: tor¬
nem a I'humani.sme; tornem a les ex¬

pressions de l'art, tornem a les cxpres-

; ntím, 535 ; fetrer 1961.

Alav^edra a Mè:
sions dc la música, que entendrcixcíj'cls
sentits en lloc d'cndurir-los.

"El Pessebre", com a obra d'autors
mediterranis, té demés, l'cncis de la
seva arquitectura clàssica. Damunt dc
l'admirable basament musical del Pròleg,
noble, amorós, de captivadora grandesa
des d.c les seves primeres notes, s'aixe¬
quen com cinc columnes les cinc figures
de "L'home del pou", "L'home que llau¬
ra", "La parella de la portadora", "La
vella que fila". El poct;i en féu símbols
d'humana tendresa en profunditzar llur
diversa essència d'una manera difícil:
;imb paraules senzilles: El músic, el Mes¬
tre, els ha donat una vida interna in¬
confusible: de figures d'un pessebre de
Catalunya, amb goigs i dols, amb planys
i amb esperances.

No és un s'mplc ressò popular el que
les anima, no són temes folklòrics els
que els donen caràcter, sinó un tempera¬
ment nacional lligat a la terra i al mar,
als rius i les muntanyes, penjat de les
cstrel'es, portat a les més excelses ex¬
pressions dc la música. Sense recórrer al
pintoresc, mai la música no havia par¬
lat en català d.'una manera tan solem,-
ne.

Manuel Alcàntara-Gusart
Ciutat dc Mèxic, 10 de gener, 1961.



 



"i^ADAR social", 134, Barcalcrna, gener 1980

/
íí-V

L'anècdota, generalment, es con¬
templa no quan succeeix el fet, sinó la
seva transcendència. No cal dir quan¬
tes en visqué. I no cal dir, tampoc, que

Fa un any que comentàvem, des de
aquestes pàgines, el magnífic poema
«El Pessebre».

Obra inspirada meitat per la veritat i
meitat pel misteri de l'obra de la Re¬
dempció de l'home. Obra que hem
d'acceptar com un missatge pòstum
del mestre Pau Casals. Com a mis¬

satge i com a invitació a participar en les
conviccions del mestre i als seus ideals

que l'acompanyaren durant tota la seva
existència.

Ideals no sempre rectament inter¬
pretats, tasca no gens fàcil. Hem de
reconèixer ideals considerats des d'un
horitzó d'una alçària gens corrent.

Ara que amb motiu del darrer viatge
al Vendrell, el seu poble natal, la linotip
ha fet hores extraordinàries per a ser¬
nos oferts els tnès diversos comenta¬

ris, també hem de ser-hi nosaltres
presents.

Pau Casals ha estat estudiat com a

músic, com a patriota i fins i tot com a
politic, ell que no volgué mai participar
en aquesta última activitat. I és que fou
el personatge ideal per a presidir, dirigir
i ser presentat com a model de qualse-
vulla situació.

Tot amb tot, estem convençuts que-
molts comentaris que s'han prodigat
ara probablement ell no aprovaria i re¬
petiria aquella ganyota tan caracterís¬
tica quan, amb l'arquet a la mà, no li era
plaent un moviment seu.

Les obres dels artistes van sempre
condicionades per llur personalitat. Per
això en aquest Nadal interessa desta¬
car la seva qualitat humana, com un
imparable motor que el dugué a desen¬
rotllar i ser fidel a la seva voació en la
forma que ens parla en els documents
del Concili Vaticà II i particularment la
seva Constitució «Gaudim et Spes».

Per mitjà de la música, que cultivà
com si fos un deure d'apostolat, prac¬
ticà, a ultrança, el sentit de l'amistat.
Tingué amics per tot el món. És natural
que els més distingits foren els desta¬
cats mestres, afins a la professió. I els
deixebles, que més tard arribarien a tal
categoria perquè sobretot sabé trans¬
metre la seva exquisida sensibilitat.
Això sense oblidar personalitats de la
política, les ciències i les arts, com
també aquelles altres de la més senzilla
condició.

caràcter.
En els començaments de la seva

vida musical, estudiant encara, acudia
cada dia a participar en els concerts

que es celebraven en l'antic Cafè Tost,
aleshores en la vila de Gràcia, on avui
es troba el Restaurant fvionumental.

Els propietaris, uns perfectes melò¬
mans oferien a la clientela concerts pe¬
riòdics. És natural, doncs, que s'hi
apleguessin figures destacades com
Isaac Albéniz i Enric Granados.

Pau Casals arribava sempre tard.
Pau Casals no portava rellotge. Un bon
dia el propietari n'hi regalà un.

Mai rnés no es retrassà. No sois això
es produí. Sinó que com un símbol, mal
no se li parà el rellotge. I ho diem com
a expressió de que estigué sempre
atent.

El conegut violinista Yehudi Menuhin
ens resum-aixi amb belles paraules la
seva personalitat:

«Pau Casals amb la profunda recerca
i gairebé microscòpica del detall. Amb
una paciència inquebrantable. Un sen¬
tit de lligam a una terra, aun concepte, a
una forma de ser gairebé botànica. Un
persistir sense violència, que té quel¬
com d'obstinació. Gom la resistència
de les plantes contra les crueltats de la
natura, mostra aquest món, ple d'ho¬
mes insignificants i de cors dèbils, un
ser de la senzillesa del qual, integritat i
grandesa ens retornen la fe en la natu¬
ralesa humana.»

C. Grenzner
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