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mu CASALS

Pau Casals va néixer al Vendrell, el 29 de desembre de 1876. El seu pare,
Carles Casals, era organista i professor de música. De molt jovenet, amb
la seva mare i els seus germans féu llargues estades a Sant Salvador on,
anys a venir, tindria la seva pròpia casa. D'onze germans que eren, no en
sobreviuran sinó tres.

La música és, per a Casals, un element natural: «Abans de parlar clar, ja
cantava.» Als quatre anys, aprèn a tocar el piano, el violí i la flauta; més
endavant, el seu pare li ensenya l'orgue. Als cinc anys, ja forma part del
cor de l'església i comença a compondre. Impressionat per la destresa
del violoncel·lista Josep Garcia, comença —sota la seva direcció— i'es-
tudi del violoncel, l'any 1888, a l'Escola Municipal de Música de Barcelo¬
na on li és revelada la música de Brahms i de Wagner. Per atzar, troba
en una llibreria de vell les Sis suites de Bach per a violoncel sol; seran
la gran aventura de la seva vida. És en aquesta època quan es manifesta
al públic. Proveït d'una recomanació d'AIbèniz per al comte de Morphy,
va a Madrid el 1894; Morphy, secretari privat de la reina regent Maria
Cristina, el fa actuar a la Cort. La reina li concedeix una beca que li
permet de continuar els estudis, de 1894 a 1896, amb Monasterio i Bre¬
ton, i, més tard, de poder anar a estudiar la composició i el violoncel
a Brussel·les, on rep algunes decepcions. Deixa Brusel·les i se'n va a

París, on, amb la seva mare i els seus germans viu mesos molt difícils.
Torna a Barcelona i és nomenat professor de l'Escola de Música i so¬
lista del Liceu.
El 1899 se'n va sol cap a París i es presenta a Charles Lamoureux, el
qual comprèn I revela al públic el talent excepcional del jove violoncel-
llsta. És aleshores quan comença la seva carrera mundial. Toca com
a solista i, l'any 1904, funda amb Cortot i Thibaud un trio que esdevindrà
cèlebre.
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El 1920 crea i dirigeix a Barcelona i'«Orquestra Pau Casals»; esmerça en
aquest conjunt orquestral la major part del seu temps. Funda, també,
r«AssocIació Obrera de Concerts» destinada a afavorir el gust dels
obrers catalans per la música. La seva tasca com a director d'orquestra
no minva pas les seves activitats de concertista i de compositor. El nom
de Casals és aleshores universalment il·lustre i considerat com el d'un
dels més grans intèrprets de totes les èpoques.
Durant la guerra. Casals dóna encara alguns concerts a Barcelona i a
l'estranger, a benefici dels hospitals i dels infants maiaits. En acabar ia
guerra s'instal·la a Prada, al començament de la tardor del 1939. Tot se¬

guit dóna concerts a benefici de les associacions franceses. Acabada la
guerra mundial actua a Anglaterra, a Suïssa i a diverses poblacions fran¬
ceses. Però el 1946, decideix de no acceptar cap més invitació. D'ara en¬
davant, resideix a Prada, als Pirineus Orientals.
L'any 1950, en ocasió del segon centenari de J. S. Bach, accepta de par¬
ticipar en un festival organitzat a Prada per amics i admiradors seus.

D'ençà de 1950 quedà establerta la tradició del festival anual celebrat
des d'aleshores amb renovat èxit.
Honorat amb distincions de tota mena. Pau Casals fou nomenat, el 1945,
Gran Oficial de la Legió d'Honor. En l'acte de la imposició, ei ministre
d'Afers Estrangers francès, Georges Bidault, li digué: «Sou una de les
consciències del nostre temps».
Aquesta consciència ha trobat, amb «EL PESSEBRE» una alta expressió
artística que emociona i entusiasma els públics de tot el món.
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JOANALAVEDRA

Joan Alavedra nasqué a Barcelona en 1896. Després de collaborar a les
revistes literàries «D'ací, d'allà» i «Mirador», es féu conèixer del món li¬
terari cataià per les seves traduccions de i'alemany: «Les desventures
del jove Werther», de Goethe, «Res de nou a l'oest», de Remarque, i
«Senyoreta Elsa», de Schnitzier. Va presentar, també, una comèdia de
gran originalitat, adaptada de i'alemany, «El blau del cel», de Schiumberg,
que fou representada moltes vegades, amb èxit, al Teatre Novetats.
Allò, però, que afermà el seu nom d'escriptor fou «El fet del dia», emis¬
sió quotidiana de comentaris, fets per ràdio i dits per eii mateix, que ob¬
tingué una acollida extraordinària.
Ha estat director de ia institució del Teatre i, en aquest concepte, ha re¬

presentat Catalunya en els Congressos Internacionals de París (1937) i
de Londres (1938) —on fou nomenat del Comitè Directiu Internacional.
Després d'alguns anys de silenci literari va publicar el seu «POEMA DEL
PESSEBRE», que havia guanyat la Flor Natural en els Jocs Florals cele¬
brats a Perpinyà en 1943. Fou a Prada (Rosselló), on Alavedra compartí
la casa amb Pau Casals, durant deu anys, que el mestre conegué ínti¬
mament el poema, i estimulà Alavedra a completar-lo afegint-hi l'«Ado-
ració», i on va compondre la major part de la música que avui forma el
grandiós Oratori que ha estat aclamat a les principals capitals del món.
Joan Alavedra és «Mestre en Gai Saber» de l'Acadèmia dels Jocs Florals,
de Perpinyà. Com a conferenciant, ha actuat molt a Catalunya, a diverses
poblacions franceses, a Brussel·les, a les Universitats de San Germán i de
San Juan, a Puerto Rico; i a la Universitat de Tulane, a New Orleans i a
l'Institut Central de Relacions Culturals, a Jerusalem.
Reintegrat a Catalunya, Alavedra ha publicat la biografia «Pau Casals»,
de ia qual el mestre, en el Pròleg, ha escrit: «És el llibre d'un artista
sobre un artista. Llibre verídic, poètic i literari, que jo mateix hauria vol¬
gut escriure, si fos escriptor.»
I

10



 



MISSATGE I® PAU
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Quan, per l'octubre de 1958 i en ocasió de commemorar-se el desè ani¬
versari de la fundació de les Nacions Unides, se m'oferí el privilegi de
comparèixer davant aquest fòrum suprem on es debaten les causes que
més profundament afecten la consciència humana, vaig utilitzar dos mit¬
jans per a expressar ies angoixes que conturben ei meu esperit i, a ia
vegada, per a dir l'esperança que persisteix a afirmar la meva fe en eis
miliors dons amb què el Creador forjà la criatura que Ell creà a sem¬
blança seva.

Vaig vaier-me de la música i de la meva expressió verbal per a assenya¬
lar l'aclaparament que afligeix la humanitat per l'immens i potser mortal
perill que ens amenaça. Em referia a la confusió i a la temença que ani¬
hila la consciència de l'home com a conseqüència del nacionalisme mal
concebut, del fanatisme orb, dels fallaciosos dogmes polítics i de la ne¬

gació de la llibertat i de la justícia. La por, ia desconfiança i l'hostilitat
són els impulsos regressius que ens arrosseguen a la catàstrofe, que
cada vegada ens apareix més imminent i més horripilant, a mesura que
l'home assaja l'ús de les seves extraordinàries descobertes nuclears per
intimidar-se amb la devastació que ocasionaria no solament una destruc¬
ció material i física irreparables, sinó, també, la degradació moral i
espiritual de l'home.
Aleshores vaig afirmar la meva fe en els suprems recursos d'espirituali¬
tat de l'ésser humà i en la puixança dels seus bàsics anhels de super¬
vivència. Vaig referir-me a aquesta espurna de divinitat que pot agafar-se
salvadorament al desig de pau.
Ara em reafirmo en la convicció que, a despit d'aquesta confusió, l'ho¬
me vol la pau. Crec profundament que les grans masses de tots els
països del món ansiegen ia comprensió i la cooperació recíproques de
tots els homes.
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Les nacions més poderoses són les que tenen ei major deure i la major
responsabilitat en el manteniment de la pau. Pertoca als Governs I a tots
aquells que estan investits d'autoritat de fer tot allò que puguin per tal
que la realització d'aquest desig no resulti impossible. Per a resoldre els
seus problemes, les forces en conflicte cal que considerin com a base
de llurs discussions la inhumanitat i la inutilitat de la guerra, que tots
els pobles condemnen. La comprensió i la cooperació mútues són els
mitjans que no poden postergar-se, i torno a reafirmar-me amb més ar¬
dor en aquesta convicció i a exhortar amb més anhe! a un urgent acos¬
tament entre els pobles.
Una vegada més, també, torno a dir-vos que la música, aquest merave¬
llós llenguatge universal comprès per tots en ei món, ha de contribuir, i
pot fer-ho, a la comunicació i a l'acord entre els homes. I exhorto, de nou,
els músics de tot el món perquè posin la puresa del seu art al servei
de la humanitat per unir els homes en un vincle fraternal.
Tenint en el pensament aquest objectiu, considero un deure aportar-hi
la meva humil contribució emprenent aquesta croada personal. Que ca¬
dascú de nosaltres hi contribueixi a la seva manera fins a veure res¬

plendir aquest ideal! I apleguem les nostres pregàries perquè, en un
futur ben pròxim, puguem veure tota la bum; nitat fosa en una gran
abraçada espiritual!
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L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS

Un àngel d'ales daurades
vola al recer dels pastors,
es posa dalt de la branca
i els canta aquesta cançó:
—Deixeu la sopa i la gerra,

preneu samarra i bastó
i alceu-vos prest i seguiu-me.
Els xais ja els guardarà el gos.

—No heu sentit quina veu fina?
—Era veu o violi?

—Era un bel d'anyell en somnis
—Era l'aigua. Un rajolí
que lliscava en tou de molsa
per no despertar el matí.
—No seria aquell estel
que brilla tant dalt del cel?
Mireu-lo cúm fa camí!...

Suaus voladúries

fan fremir els espais.
Cèliques cantúries
encisen els xais

que el pastor governa



amb el flabiol.
Fins la flama viva
detura el seu vol.

I, de cop, la nit s'aquieta.
Es fa un silenci molt gran
i una veu suspesa en l'aire
modula, d'un to vibrant:
—Pastors, correu! A un estable
dels afores de Betlem
s'hi ha acomplert un miracle
com mai més cap no en veurem.
El Fill de Déu en persona
és nat en la nostra carn,

i fa un plor de criatura.
Glòria a Déu en l'altura!

Aneu-hi, pastors, volant...
L'estel us farà de guia.
La meva veu, companyia.

Un pastor agafa un pollastre,
l'altre, un anyellet ben fi,
l'altre, un xai de la ramada,
l'altre, un gall dindi polit.
De mel una gerra plena
s'emporta el que és més petit.
Quan passaven la carena

tot just trencava el matí.

CAP A BETLEM...!

L'home del pou

Vora un pou troben un home
que va tirant del llibant.
—Bon dia i bona aigua fresca!
De bon matí feinejant?



—Aquest és el Pou de
Caldrà molta aigua, germans!
El Nen que acaba de néixer
ha de rentar tots els mals.

El pescador

A la riba humida

seu el pescador.
—Veniu amb nosaltres?,
li fan els pastors.
—D'aquest riu que passa

espio el corrent.
En l'ona lluent
cerco el peix d'argent
que amb la cua viva
travessa els cristalls

transparents i frescos
dels amagatalls
on mon ham l'espera
amb l'esquer traidor
en l'ombra que en l'aigua
fa el saüquer d'or.
—Doncs au, bona pesca!
Seguim endavant.
—D'amagat dels pares

digueu a l'Infant
que li pesco els peixos
que haurà de donar
a les grans gentades
que iran a escoltar
les santes paraules
que voldrà dictar.
Ell, el Gran Pescaire,
se n'alegrarà.



L'home que Maura

Troben un home sobre el camp humit
que llaura amb els seus bous la gran amplada.
—Au, Polit i Esquirol!— els fa amb un crit.
Que es treballa molt bé de matinada.
—Bon dia, l'home i els bous!
Que vagi bé la llaurada!
Voleu venir a Betlem?
—He d'acabar la feinada
que tinc a llaurar i sembrar,
batre el blat, moldre la grana,

pastar-la i coure el bon pa
rodó i de crosta daurada.
—Ja hi ha temps per treballar!
—No ho cregueu. Mireu què em passa...
En la nit, obscura
—digueu-ho al Petit—
ha vingut un àngel
al cap del meu llit.
La cambra era clara
d'una resplendor
que no feien l'alba
ni la llar de foc.
Era una llum blanca,

viva, com de llamp,
que se li arrapava
tot al seu voltant.

—Alça't de seguida!
—m'ha dit—. Juny els bous
i llaura que llaura
fins que et digui prou.
Que a la matinada
neix un Sembrador.

Prepareu les terres,
terrassans del món!

Nat damunt la palla.



us durà el bon gra.
I en la nit darrera,
ans del comiat,
com a recordança
us donarà el Pa.

L'estel

L'estel esclata

de llum de plata.
Blava celístia

vesteix la nit.

En dolç enso.mni
dorm la natura

extasiada

per l'infinit.
Ni el vent sospira
ni l'aigua canta
i l'au nocturna

calla el seu crit.

Pel prat fulgura
claror encantada.

Per l'herba passa
un raig d'estel.
Quan il·lumina
la branca nua

les flors esclaten
al bes del cel.

La parella de la portadora

I un home i una dona, amb neu i nit, van pels camins
que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de raïms



duen, curulla. I per les tresqueres
els veuen els pastors, muntanya enllà.

—Bé us calia aprofitar
dia i nit per la verema,
si encara l'heu d'acabar...

—El vi que cullo no és per mi, minyons.
El 'meu va bullir al cup fa dues mesades.
Per dar-me aquest, han rebrotat plançons
aquesta nit d'hivern, amb les glaçades.
—Amb fred, rdims?
—Oh, i quins gotims!
—Vés-te'n a la vinya gran!
—m'ha dit una veu d'infant—.
Quan les dotze hauran tocades
els ceps et rebrotaran
i les mans se't marcaran

amb unes roses badades
mateix que roses de sang.

Cull el vi i guarda'l anyades
que un dia el demanaran
àngels d'ales desplegades.

En una àmfora el duran
sobre una taula parada
i els seus amics en beuran

per comunió amb la sang
meva, que serà vessada.

La vella que fila

Hi ha una àvia que fila
al peu d'un portal.
—Veniu amb nosaltres!

És nit de Nadal!



—Vosaltres rai... Els xais us dormen sols,
i al matí us els vigila el gos d'atura.

La meva feina sols la puc fer jo
i, si és dolça a les mans, al cor és dura.

He de filar per a teixir-ne un drap
que guardarem amb herbes oloroses
fins que, un dia terrible, el que ara és nat,
passi les seves hores doloroses.

Ja em sembla veure'l com, carrer amunt,
trampolant per les pedres punxegudes,
va arrossegant la creu, i mira amb un

esguard ardent
el posat de la gent,
les boques mudes.

I una dona s'avança, no pot més,
el rengle dels soldats burla, lleugera,
i, amb un drap, que és d'aquest que jo faré,
li eixuga el rostre, sang i polseguera
i suor i llàgrimes, angoixa 'mortal,
i li dóna el consol d'un drap frescal
que Déu segella de sa Imatge Vera.

També el veig dalt d'un cim tempestuós
el llamp ferint la negra nuvolada
la terra somoguda amb tremolors
el vent irat batent la creu alçada.

I Ell, clavat dalt, amb el cabell dispers
voleiant sobre el rostre de dolcesa
amb el cos minso tot ratllat de sang
que s'escola en filets per sa nuesa.

I, a mitjanit, un grup d'amics fidels
baixa el seu cos, despulla erta i morta.



i, a la claror indecisa deis estels,
l'embolcalla en un drap i se Vemporta...

I és aquest drap, pastors, altra vegada,
el que l'acollirà en aquell instant.

Digueu, doncs, a l'Infant, que aquesta vella
no va a adorar-lo perquè està filant.

Digueu-li-ho baix, que no ho senti la Verge,
pobra Mareta que ha de patir tant...

LA CARAVANA DELS REIS D'ORIENT

La caravana

Per la carena de la muntanya

gran caravana va endavant;
tres Reis com torres

sobre camells van cavalcant.
A peu, els patges, amb una corda,
les bèsties altes van estirant.

Els tres patges

Encara no hi som?

És la fi del món!
No faig cap més passa.
Que crua és la nit!
Quin fred tinc als dits!
El morro pansit



del camell, es glaça.
La neu cau a flocs
i anem sense esclops.
Bé, vaja! Això és massa.

Hem passat mercats,
hostals i ciutats

plens de veus amigues,
i, au! Apa! Endavant!
No t'hi encantis tant!

Marxa, travessant
deserts i garrigues!
Ells se van xalant
i tu vés sirgant
amb dàtils i figues.
I, al capdavall, què?
Aneu a saber...
Me'n faré l'estella!
Adéu, cavaller,
i sabre i corser!

Adéu, mercader!
Ai, adéu, donzella!
No tinc ulls per res,

puc mirar només,
amunt, a l'estrella.
Palmera reial,
caseta frescal,
ombra regalada.
Fillet d'ulls de cel,
colom sense fel,
pastisset de mel,
coqueta ensucrada.
Pati acollidor,
brollador sonor.

Esposa estimada!



II

Cor dels camells

Del llunyà Orient
un estel lluent

ens guia amb llum bella.
Venim lentament

del sorral calent

seguint una estrella.
De la gran calor
sense transició
som al fred que pela.
Els geps entumits,
els genolls rendits,
i la carn se'ns gela.
Que en són de pesats
els pendents sobtats
d'aquestes 'muntanyes!
Quan s'acabarà
tan llarg caminar
per terres estranyes!

Cor dels Rels Màgics

Només nosaltres sabem el misteri
del naixement d'aquest Petit.
Per signes i estels veiem l'encanteri



d'aquesta augusta nit.
De terres llunyes venim a veure
si els nostres càlculs han reeixit.

Aquest 'matí ja podrem creure
que el curs dels astres no ha mentit.
Quan l'estel pari en l'angle abstracte
que en el cel ample dibuixem
tindrem, dessota, el lloc exacte

que, des de fa tant temps, cerquem.
Dins un portal, un pobre estable
I dins l'estable, el Nen.

EL PESSEBRE

La Mare de Déu

Volia ser serventa

de casa del Senyor.
I mentre, agenollada,
a Déu, amb un gran plor
li deia: «—Em sento indigna
de gosar voler tant»,
la finestra s'obria
i m'omplia d'espant.
Un àngel d'ales blanques
s'estava davant 'meu.

—«Salve, Maria! —em deia—
Seràs Mare de Déu.»

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia.
El Senyor és amb Vós
i beneita sou Vós
entre totes les dones.



I beneit és el Fruit
del Vostre Sant Ventre

Jesús.
I el meu rés començava

callat, en aquell instant.
Rés que perdura encara,
rés que durarà tant
com visqui el Fill de Glòria
que és nat aquesta nit.
Com duri Sa memòria.

Com, fins a l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i mes llàgrimes
no us basten per rentà'ls.

Sant Josep

Oh Déu, que des del si de Na Maria
un somni m'enviàreu ple de cel
i em demanàreu que li fos fidel
a desgrat del que l'ull me descobria!
Ara us veig fet Infant i sou fill meu
—pobre fuster aureolat de glòria!—;
amb el ribot guanyaré el pa d'un Déu
que l'ha de dar al món perquè no mòria.

La mula de l'Estable

Quin bell enrenou!
No has sentit, tu, bou,
resar a la Dona?

I l'Home ha cantat,
i algú ha bellugat



damunt de la palla.
Era un Pollinet

de dona, nuet,

que ja espernegava.

Algú amb tant d'esclat
que m'ha enlluernat.
Tot ho veig daurat.
Als ulls tot me balla.
Sembla un sol, posat
damunt de la palla.

El bou de l'Estable

He passat la nit
vetllant, encongit,
amb el cor petit
i les banyes moixes.
I feia un mugir
ben dolç, per si aixi
podia ablanir
les meves angoixes.
Quina nit d'encants,
d'estels rutilants,
i de vols d'infants
i d'aura divina!
I quins cants tan bells!
Com d'eixams d'ocells

refilant tots ells
amb la veu més fina.
He vist el Vedell

que és molt blanc de pell
i encar no camina.
Però fa una claror
i una resplendor
que tot ho il·lumina.
Al cor de la nit



ía llum ha sortit

en una establia.
Em miro el rastell,
l'alfals, i aquest Vell
que tot s'hi entendria.
I, pel respiran,
la nit, com va avall,
i el néixer del dia.

L'ADORACIÓ

La Nit de Nadal

L'estel brilla en la nit pura
i es detura al firmament.
Els camps són sembrats d'argent.
Fa una nit quieta, segura.
Si no pot ser un crit del vent,
no sentiu com un lament,
com un plor de criatura?

El plor de l'Infant Jesús

Oh, plor que penetra el món!
Enmig del seu son pregon
el cor de cada home plora.
Què cau dels ulls adormits
lliscant pels rostres rendits?
Quina tristesa els acora?
També cau dels ulls del cel

llàgrima de llum, l'estel.



que es fon a dins del pessebre
en l'Infant que l'ha cridat
aixi que els ulls ha badat
ferint d'esclat la tenebra.

L'arribada dels pastors i dels rels

/ apareixen els tres Reis,
els mantells blancs de gebrada.

Tots s'atansen a Jesús
amb el cor ple d'alegria.
Els Reis es van inclinant
amb gran gest de cortesia.
L'Infant se'ls mira seriós.
Callen Josep i Maria.
La mula i el bou, atents,
drecen l'orella i espien
—Déu vos guard, Josep!
Déu vos guard, Maria!
Venim a adorar

l'Infant que us naixia.
Què li donarem
que ben grat li sia?

Les ofrenes dels reis

El rei Melcior:

—Rebeu, Senyor, aquest munt d'i
per a instaurar el Reialme.

El rabadà:
—Però si és un rei pastor!

Una veu d'àngel:
—Per guanyar el vostre cor
es farà esclau de l'amor.



Per ceptre durà una palma.
El rei Gaspar:

—Jo us dono un cofret d'encens
que com a Déu us honora.

El rabadà:
—Un Déu que neix com els nens

Una veu d'àngel:
—No és pas l'altar de fum dens
sinó l'esperit intens
de veritat, que l'enamora.

El rei Baltasar:
—De mirra ofereixo un vas

que és de la mort presentalla.
El rabadà:

—Si és Déu, no es morirà pas!
Una veu d'àngel:

—Tres forns després del traspàs
volarà cap al cel ras
abandonant la mortalla.

Les ofrenes dels pastors

Una pastora:
—Mireu-lo, quin bé de Déu!
Quines manetes tan fines!

Una veu d'àngel:
—El Nen té els braços en creu
i la palla li fa espines.

Un pastor:
—Jo vull donar-li aquest ram,

que està tan ple de groselles.
Una veu d'àngel:

—Sobre els peuets de l'Infant
hi surten gotes vermelles.

Un pastor:
—Jo li tiro un clavellet

collit a punta de dia.



Una veu d'àngel:
—El clavell cau al costat

i sagna com la ferida.
Una pastora:

—Quin bressolet tan bufó
que li fa, la rnenjadora!...

Una veu d'àngel:
—A punt de resurrecció
com un cos que el cel enyora.

El rabadà:

—Jo, si el Nen Jesús ho vol,
tocaré un xic el flabiol,
que ho faig de molt bona gana.
I si ho volem festejar,
apa! doneu-vos la mà
i ballem una sardana.

L'Hosanna

I tot es transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita.
I un gran toc de trompeta furient,
que esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai,
perquè del cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que a l'encís invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, im.puls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al davant de l'Infant il·luminat
per la claror que vessa de l'alçària.
Vibren mil harmonies dalt dels cels.



En la nit clara han mort tots els estels

i un bes immens travessa la natura.

Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.
—Glòria a Déu! Cantem! Glòria en l'altura!

—Glòria a Déu i a tota criatura!

—Pau a la terra!

—Mai més cap guerra!
—Mai més pecat!
—Pau als homes de bona voluntat!

Els àngels:
—Pau a la terra!

Els homes:

—Mai més cap guerra!
Els homes i els àngels:
—Mai més pecat!
Una veu dalt del cel:
—Pau als homes de bona voluntat!

Pau!

JOAN ALAVEDRA

Prada, abril de 1947.
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mm Ma MILLET

Ei mestre Lluís Maria Miiiet, fill de l'inoblidable fundador de l'Orfeó Ca¬
talà, nasqué a Barcelona i va rebre la primera formació musical dins l'am¬
bient de l'Orfeó a la secció de nois, de la qual formà part des de 1914.
L'any 1925 ingressà al cor a la corda de barítons fins que fou nomenat
sots-director de l'entitat pel desembre de 1941, després de la mort del
seu pare, esdevinguda el 7 de desembre d'aquell mateix any.
El mestre Francesc Pujol, que en aquella data havia estat nomenat direc¬
tor, moria l'any 1945. L'any següent. Lluís M." Millet fou nomenat direc¬
tor de l'Orfeó, càrrec que ba exercit ininterrompudament fins a la data,
junt amb la càtedra del Conservatori Superior Municipal de Música.
El mestre Lluís Maria Millet ha dirigit a Barcelona bona part de les audi¬
cions simfònico-corals donades d'ençà del 1946, sempre al front de l'Or¬
feó Català: els ■■Rèquiem» de Mozart, de Fauré i de VerdI; ■■Les Esta¬
cions» de Haydn; ■■Gran Missa en si menor» i ■■Passió segons Sant Ma¬
teu» de Bach; ■■Novena Simfonia» i ■■Missa Solemnis» de Beethoven, en¬
tre altres, i ha donat les primeres audicions a la península de l'··Elies»
de Mendelssohn, ■■Oratori de Nadal» de Bach, ■■Stabat Mater» de Pou-
lenc, ■■Cant espiritual» de Montsalvatge, ■■Verge Maria» de M. Blancafort,
etc. Amb l'Orfeó Català ha actuat a Madrid, San Sebastián, Pamplona, Va¬
lència, Tolosa del Llenguadoc, Andorra, etc. A París dirigí unes audicions
de la ■■Gran Missa en si menor» de Bach, amb la col·laboració de l'Or¬
questra Colonne, que foren repetides més tard a la nostra ciutat amb
molt d'èxit.
Fia cultivat també la composició musical, sobretot amb obres corals i
religioses. És autor de diverses sardanes i obres per a piano i orgue.
Té escrites més d'un centenar de composicions, moltes de les quals han
estat estrenades per l'Orfeó Català i formen part del seu extens reper¬
tori.
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(MA IGLESIAS

Olga Iglesias nasqué a San Juan de Puerto Rico, dins una familia que cul¬
tivava les arts, en especial la de la música. Estudià cant amb el tenor
portoriqueny Antonio Paoli, i más tard amb Mme. Otein, al Conservatori
de Puerto Rico, on dóna classes actualment.
Va debutar quan només tenia quinze anys, i obtingué una beca que li
permeté de seguir els estudis a la ciutat de Nova York.
De tornada a Puerto Rico ha estat continuament sol·licitada per a actuar
a la ràdio, la televisió o l'escena. Fou escollida pel mestre Pau Casals
per cantar, sota la seva direcció, amb motiu de l'estrena d'«EL PESSEBRE»
als Estats Units, a la ciutat de San Francisco de California, i d'aleshores
ençà ha intervingut en gairebé totes les audicions que han estat donades
d'aquest oratori, en diferents ciutats d'Europa i Amèrica.
El públic català coneix ja Olga Iglesias, que va ser la solista d'«EL PES¬
SEBRE» en les memorables audicions del Nadal de 1967.

38



 



MONTSEMMT AE^Q

Nasqué a Barcelona, on cursà la carrera de piano I la de cant a I'Escola
Municipal de Música.
De molt jove, inicià una brillant carrera lírica que l'ha consagrada en
pocs anys com a una de les intèrprets més valorades. Ha actuat a les
ciutats espanyoles més importants, i en diverses ciutats de França i d'I¬
tàlia, en interpretacions dins el gènere operístic: «Carmen», «Trobador»,
«Gioconda», «Barber de Sevilla», «Matrimoni Secret», «Favorita», «For-
za del Destino», «Alda», «Vida Breve», «Amaya», «Tassarba», entre d'al¬
tres.

Paral·lelament a les seves temporades d'òpera al Gran Teatre del Liceu,
ha desenrotllat una important activitat concertística, interpretant sobre¬
tot música espanyola, espirituals negres i lieds clàssics. La crítica ita¬
liana, unànimement féu grans elogis de la seva actuació a Milà, l'any
1967, amb la famosa orquestra de l'Angelicum, on interpretà amb ca¬
ràcter d'estrena mundial, la «Lamentació II per al Dissabte Sant», del
pare Anselm Viola (monjo de Montserrat), escrita l'any 1764, i cantà les
«Siete Canciones Españolas» i «El Amor Brujo» de Manuel de Falla.
Participà com a solista en l'audició d'«EL PESSEBRE» donada al Monestir
de Sant Miquel de Cuixà, l'any 1966, sota la direcció de Pau Casals; i,
també, en les primeres audicions a Barcelona pel Nadal de 1967, sota la
direcció d'Enric Casals.
Són característiques seves, una veu càlida, rica de vibracions i de color,
de gros volum sonor i extensió. Musicalitat i temperament dramàtic
completen la seva personalitat.
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Nascut a Barcelona l'any 1935, ha estudiat les carreres de piano i de
cant al Conservatori Superior Municipal de Música de la nostra ciutat. La
de cant, amb Concepció Callao i Conxita Badia, I més tard amb Jordi
Aibareda. Ha actuat a Suïssa com a solista en diversos Oratoris, entre
els quals «Judas Machabeus» i «La Creació» i ha realitzat diverses gra-
vacions de música antiga a Suïssa i també a Alemanya i a Holanda.
Ha participat com a solista en diverses òperes, especialment en «Woz-
zeck» de Berg, ai Gran Teatre de Ginebra.
L'any 1966 prengué part com a solista de «La Passió segons Sant Marc»,
a la nostra ciutat, i igualment a l'audició d'«EL PESSEBRE» a Atenes i a
San Miquel de Guixà, sota la direcció de Pau Casals. També actuà com
a solista en l'audició donada a Ginebra amb motiu de celebrar-se la II
Conferència Pacem in Terris, i en la qual intervingué l'Orfeó Català. Ho
féu igualment en les audicions donades a Barcelona pel Nadal de 1967.
!'■
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FRANCESC CmCO

Nascut a Barcelona l'any 1936, Francesc Chico inicià els estudis musicals
al Conservatori Municipal i més tard passà al Conservatori del Liceu on
va seguir cursos lliures de cant. L'any 1961, novament al Conservatori
Municipal, guanyà la «Menció d'honor» I li fou atorgada, aquell mateix
any, una beca per assistir als cursos de Santiago de Compostela.
L'any 1964 es presentà al Concurs Internacional de Cant «Francisco Vi¬
ñas», on obtingué un dels premis i unànims comentaris elogiosos per
part de la premsa. A Viena, on cursà els estudis de perfeccionament
sota la direcció d'Anton Dermota, es presentà al públic en diversos reci¬
tals de lieder acompanyat per Flilde Dermota. En el cultiu d'aquesta es¬
pecialitat, així com també en les d'oratori i d'òpera de cambra, ha donat
innombrables recitals i ha pres part en concerts i representacions diver¬
ses a Àustria i a Alemanya.
A més de pertànyer a l'elenc del Gran Teatre del Liceu, Francesc Chico
ha actuat repetidament a molts diversos centres musicals d'Espanya en
recitals, oratoris i muntatges d'òperes de cambra.
Francesc Chico ha efectuat gran nombre de gravacions per a ràdio i
T.V.; són de destacar, molt especialment, les seves gravacions disco¬
gràfiques d'entre les quals destaquen la «Missa de Glòria» del pare
Blanch i «El giravolt de maig» d'Eduard Toldrà.
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RmiON TOREES

Els doto poc comuns de la veu d'aquest excel·lent baríton li han permès
de col·locar la seva fama en els llocs més elevats de les figures operís¬
tiques del nostre temps. Gaudeix d'un prestigi molt merescut en els
teatres on ha actuat, tant a Espanya com a Portugal, Suïssa, França, An¬
glaterra, Estats Units, Itàlia I Alemanya. Durant més de deu temporades,
el nostre Gran Teatre del Liceu féu figurar el seu nom en els programes,
I, particularment, la seva gran creació de Boris Godunoff hi restarà ben
marcada.

Intèrpret excepcional del «RIgoletto» a l'Scala de Milà, Sant Carles de
Nàpols, Òpera de París, Roma, Nova York, I Lisboa, sota la batuta dels
millors mestres.
Són de remarcar els èxits assolits, sota la direcció de l'il·lustre Tul·lio
Serafín, amb el Wotan de les «Walkfrles», Hans Sachs dels «Mestres
Cantaires», Wolfram de «Tannhaüser», Amfortas de «Parsifal», Kurvenal
a «Tristany I Isolda», etc., així com en «RIgoletto», «Traviata», «Alda», «Gio¬
conda», «Don Joan», «Fidelio», etc., ais millors teatres d'Itàlia.
Ha actuat també a Alemanya durant quatre anys com a primer baríton
dramàtic de l'Òpera de Karlsruhe, així com a París, Bordeus, Lló, Monte¬
carlo, Tolosa, etc., I prengué part en els famosos Festivals de l'Arena
de Verona, Maig de Florència, Biennal de Venècia, Champs Elysées, Edim-
burg I Glydebourne.
Col·laborà a l'estrena mundial de r«Atlàntlda» de Falla, al Liceu, sota la
direcció d'Eduard Toldrà.
Estrenà «EL PESSEBRE» a Europa, a Assís, l'any 1962. I també actuà en
les audicions següents donades el mateix any a Florència, I a Tolosa.
Participà Igualment, junt amb l'Orfeó Català en les audicions d'«EL PES¬
SEBRE» al Monestir de Sant Miquel de Guixà, l'estiu del 1966, I en les de
Barcelona, el Nadal de 1967.
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OBQCJESTRA
CIÜW DEBABCELQNA

El dia 6 d'octubre de 1967 es presentà per primera vegada la nova Or¬
questra Ciutat de Barcelona.
La gran tasca musical que portà a terme l'enyorat mestre Toldrà al front
de l'Orquestra Municipal, necessitava una actualització I una revltalltza-
cló. Amb un lloable esperit de col·laboració, les principals entitats musi¬
cals de la nostra ciutat —Associació de Cultura Musical, Gran Teatre del
Liceu, Joventuts Musicals, Orfeó Català, I Patronat Pro Música— junt
amb d'altres entitats artístiques I culturals es constituïren en Patronat
per actualitzar I adaptar a les realitats presents tots els esforços ante¬
riors. El Patronat és obert a tots per la seva pròpia essència I el seu prin¬
cipal objectiu és el treball en comú en pro de la cultura musical.
Garantia de la seriositat I consciència de la formació orquestral n'és la
titularitat d'Antoni Ros Marbà. Nascut a Barcelona, estudià al Conser¬
vatori Superior Municipal de Música. Durant la temporada 1960-62 va rea¬
litzar una llarga tournée per Amèrica. Posteriorment treballà a l'Acadè¬
mia Chiggiana de Siena, on va seguir el curs de direcció d'orquestra de
Sergiu Cellbidache. Ha Intervingut amb gran èxit en els diversos Festivals
Internacionals de Música de Barcelona. Participà al curset de direcció
d'orquestra de Jean Martinon, a Düsseldorf, on va guanyar el primer pre¬
mi I ha obtingut un Gran Premi del Disc per la seva gravacló de «La ma¬
ledicció del comte Arnau», de Toldrà, del qual és un dels més capacitats
Intèrprets. En crear-se l'Orquestra Simfònica de la R.T.V.E., va guanyar
per oposició I amb gran brillantor, una de les places de director titular.
Amb el nomenament com a director de l'Orquestra Ciutat de Barcelona,
aconseguí un ple reconeixement a la seva brillant carrera.
Tots els esforços fins ara realitzats han quallat en una concreta realitza¬
ció: l'Orquestra Ciutat de Barcelona és —a desgrat del seu curt període
d'existèncla— molt més que una ferma esperança: és ja una brillant
realitat. Ho demostren els concerts extraordinaris en què han col·laborat
Elisabeth Schwarzkopf, soprano; YehudI Menuhln, violinista; Maurice An-
dré, trompeta; Radu Aldulescu, violoncel·lista; Narciso Yepes, guitarrista;
les Importants audicions de l'Oratori de Nadal, de Bach, amb l'Orfeó Ca¬
talà; els memorables Festivals Wagner, per no citar sinó les actuacions
més significatives. Tots aquests èxits Indiscutibles fan preveure un es¬
plendorós futur per a l'Orquestra Ciutat de Barcelona.
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OBFEOCmMA

El nom de l'Orfeó Català va vinculat a l'art musical I a la cançó autòcto¬
na del nostre país. És gràcies a la constant i indefallible dedicació a
aquestes activitats que l'Orfeó és, de fet, l'-expressió de l'ànima de la
nostra estimada Catalunya», per dir-ho amb frase del mestre Pau Casals.
Al costat de les grans obres de la música universal i de les composicions
corals més destacades de tots els països i de totes les èpoques, l'Or¬
feó Català ha retut constant homenatge especial a la cançó catalana. A
part la divulgació de gran nombre de cançons harmonitzades, la massa
coral de l'Orfeó ha permès als compositors catalans de crear moltes
obres originals. Són també de destacar les composicions escrites per a
l'Orfeé per compositors estrangers. Des de la seva fundació, l'Orfeó ha
actuat a tota la geografia del nostre país i s'ha manifestat als nuclis
més selectes d'Europa. Ha recorregut les principals ciutats d'Espanya:
Madrid, Saragossa, Sevilla, València, Sant Sebastià, Pamplona, Palma de
Mallorca, etc. A l'estranger: Londres, París, Roma, Tolosa, Florència,
Assís, Prada, Ginebra...
L'any 1962, a indicació expressa de Pau Casals, i sota la seva direcció,
estrenà a Europa «EL PESSEBRE», a Assís. D'aleshores ençà aquesta obra
ha estat interpretada diverses vegades per l'Orfeó; a l'audició d'Assís
seguiren les de Florència, Tolosa, Cuixà (totes elles dirigides per Pau
Casals) Ginebra i Barcelona (sota la direcció d'Enric Casals). Les in¬
terpretacions d'«EL PESSEBRE» per l'Orfeó han merescut els més càlids
elogis de la premsa internacional. Casals n'ha dit: «"EL PESSEBRE", en
ésser cantat per les veus catalanes del gloriós Orfeó Català sembla que
hagi pres, definitivament, en la seva expressió més íntima, el seu ve¬
ritable caràcter»; judici definitiu de qui ha creat l'obra catalana més di¬
fosa internacionalment.
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L'OBFEO CmiA,
INTEIÍPRET

dI«EL pessebre»
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L'estrena europea d'«EL PESSEBRE» tingué lloc a Assís el dia 23 de se¬
tembre de 1962, com a clausura de la XVII Sagra Musicale Umbra. HI
participaren els solistes; Montserrat Caballé, soprano; Roser Gómez, con¬
tralt; Joan Oncina, tenor; Josep SImorra, baríton, I Raimon Torres, baix.
L'Orquestra del Teatre La Fenice, de Venècia I l'Orfeó Català. Direcció:
Pau Casals.
El públic, que omplia totalment l'església de Sant Rufino, on tingué lloc
l'execució, aclamà entusiàsticament l'obra I els Intèrprets.
La crítica destacà la Intervenció de l'Orfeó:
«Per a obtenir aquest general I Intens color «vIolonceHístIc» ha estat
sempre determinant l'efecte produït sobre els oients, la persistència,
amb l'òptima orquestra de La Fenice de Venècia, del cor ORFEÓ CATALÀ,
tan nodrit I fos, en la perfecta gamma sonora, des dels baixos organís-
tlcs fins a les angèliques transparències de les sopranos, instrument
veritablement digne de Casals...

LUCIANO ALBERTI. «Glornale del Matino». Florència, 24-9-62
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Després d'Assís, l'oratori fou donat a Florència, el dia 25 de setembre
de 1962, sota els auspicis dels «Amici delia Musica». Hi intervingue¬
ren els mateixos solistes d'Assís: Montserrat Caballé, soprano; Roser
Gómez, contralt; Joan Oncina, tenor; Josep Simorra, baríton, í Raimon
Torres, baix. L'Orquestra del Teatre La Fenice de Venècia i l'Orfeó Ca¬
talà. Director: Pau Casals.
La Basílica de Santa Croce, amb l'assistència de quatre mil persones
presidides per l'alcalde De la Pira, fou testimoni d'una de les millors in¬
terpretacions d'«EL PESSEBRE».
La crítica aclamà l'obra i els intèrprets en termes entusiastes:
«L'execució ha tingut una vibració especialíssima. Pau Casals s'hi ha
aplicat amb intensitat i s'ha revelat altra vegada un gran director capaç
de sostenir les grans masses i guiar-les als seus fins expressius. L'or¬
questra, òptima, del Teatre La Fenice, l'ha seguit amb entusiasme i amor,
i el gran cor de l'ORFEÓ CATALÀ s'ha mantingut, en tota l'extensió
de l'obra, compacte, vibrant, obedient.»

ADELMO DAMERINI. «La Nazione», Florència, 26-9-62
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A Tolosa es donaren dues audicions, els dies 2 i 4 d'octubre de 1962.
Les autoritats municipals oferiren tota mena d'atencions i serveis per¬
què les audicions tinguessin la màxima difusió. El Théàtre du Capitole
fou insuficient per a acollir el públic que assistí a aquestes representa¬
cions. Idi participaren els mateixos solistes vocals que a Assís i Florèn¬
cia: Montserrat Caballé, soprano; Roser Gómez, contralt; Joan Oncina,
tenor; Josep Simorra, baríton; Raimon Torres, baix. L'orquestra fou la
Radio-Symphonique de Toulouse. La part coral ana a càrrec de l'Orfeó
Català. La direcció general, de Pau Casals.
L'èxit fou inenarrable:
«A part de l'Orquestra Simfònica de Tolosa, els mèrits de la qual són
ben coneguts, cal admirar l'excepcional valor de l'ORFEÓ CATALÀ, el
qual, tant per la seguretat en les entrades, com per l'equilibri de les
veus, constitueix un conjunt la celebritat del qual dispensa de llargs
elogis.»

R. P. «Sud-Ouest». Bordeus, 4-10-62

«L'ORFEÓ CATALÀ i la seva impressionant massa coral de cent-cin-
quanta executants, dirigida per Lluís M. Millet, revelà als tolosans —tret
d'aquells que l'havien poguda escoltar a Barcelona— l'admirable grandesa
i l'estil incomparable d'un dels millors conjunts vocals d'aquest temps.»

MICHEL ROQUEBERT. «La Dépèche». Tolosa, 4-10-62
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Al cap de sis anys de la seva estrena a Acapulco, «EL PESSEBRE» fou
interpretat novament per l'Orfeó Català al monestir de Sant Miquel de
Guixà els dies 11 i 13 de setembre de 1966. Les audicions eren la clau¬
sura dels actes commemoratius de la institució «Pau i Treva», ffi partici¬
paren, amb l'Orfeó Català, Olga Iglesias, soprano; Montserrat Aparici,
contralt; Jaume Baró, tenor; Josep Simorra, bariton, i Raimon Torres,
baix; l'Orchestre Symphonique du Capitole de Toulouse. Tots sota la
direcció de Pau Casals.
Molts catalans d'ambdues bandes dels Pirineus s'aplegaren per a escol¬
tar «EL PESSEBRE». L'àmplia nau del monestir fou insuficient i va ser
instal·lat un servei de retransmissió per a les persones que hagueren de
restar al claustre.
L'actuació de l'Orfeó meresqué, d'entre molts altres, el següent comen¬
tari: «L'ORFEÓ CATALÀ ha aconseguit prodigis de precisió i de sensi¬
bilitat.»

«Midi Libre», 12-9-66
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Amb motiu de la II Conferència Pacem in Terris, l'Orfeó Català intervin¬
gué novament en la interpretació d'«EL PESSEBRE», a Ginebra, el 29 de
maig de 1967. Pau Casals indicà expressament als organitzadors de l'au¬
dició, que en desitjava la participació. Dissortadament, ell, convalescent
encara d'una delicada intervenció quirúrgica, no pogué dirigir l'audició.
Ho féu el seu germà Enric Casals. Sota la seva direcció actuaren, al
Victoria Hall, a més de l'Orfeó Català, Olga Iglesias, soprano; Norma
Procter, contralt; Jaume Baró, tenor; Georges Moutsios, baríton; Wi¬
lliam Warfied, baix, i l'Orchestre Symphonique des Concerts Lamoureux,
de París.
La premsa gínebrina destacà en forma extraordinària la participació de
rOrfeó: «L'Orquestra dels concerts Lamoureux, d'una manera remarca¬
ble, acompanyà un cor que prou voldria tornar a sentir abans del seu
retorn a Barcelona; tan ver és que vaig romandre esborronat per la qua¬
litat de l'ORFEÓ CATALÀ. Podem ben felicitar el seu mestre Lluís M. Mi¬
llet.»

«La Suisse»
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Al cap de set anys de la seva estrena mundial, «EL PESSEBRE» fou inter¬
pretat a Barcelona, al Palau de la Música Catalana. Quatre foren les audi¬
cions: dies 23, 26, 29 de desembre de 1967 i 1 de gener de 1968. Els tra¬
dicionals concerts de Nadal de l'Orfeó Català tingueren, en aquesta avi¬
nentesa, la més adient manifestació. Hi intervingueren, a més de l'Orfeó
Català, l'Orquestra Ciutat de Barcelona; i els solistes Olga Iglesias, so¬
prano; Montserrat Aparici, contralt; Jaume Baró, tenor; Josep Simorra,
baríton; i Raimon Torres, baix; tots sota la direcció d'Enric Casals.
Les audicions d'«EL PESSEBRE» a Barcelona constitutiren un dels màxims
esdeveniments de la temporada; l'acolliment del públic —que omplí total¬
ment el Palau de la Música en totes les audicions— fou entusiasta. La
premsa destacà en forma unànime l'esforç de tot ordre que suposava
el muntatge d'aquestes audicions que pogueren ser possibles gràcies a la
iniciativa i esforç de l'ORFEÓ CATALÀ. Després de recórrer les principals
capitals del món «EL PESSEBRE», per fi, fou donat a la seva casa veritable.
El Nadal de 1967 resta com el Nadal d'«EL PESSEBRE».
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