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Ara fa deu anys —novembre del 1979— les despulles de
Pau Casals foren retornades a Catalunya. Acabava així, sis
anys després de la seva mort, el llarg exili de quaranta anys
d'un català il·lustre, de renom internacional i infatigable
lluitador per la pau. La commemoració del Mil·lenari de
Catalunya ha afavorit l'avinentesa i propiciat l'oportunitat
de recordar amb veneració el nom de Pau Casals a través
del missatge musical i humà que ens llegà: l'Oratori El Pes¬
sebre, sobre el poema de Joan Alavedra. I un missatge de
pau mai no és superflu.

Avui encara ens cal l'encoratjament d'aquell home
il·luminat que basava el seu ideal en la concòrdia i en l'har¬
monia. El seu esperit de músic no el traïa en dir: «Ah, si
cada home estimava de tot cor la seva terra, les seves tradi¬
cions, la seva llengua! Cadascú al seu lloc, com en una
orquestra... Quin acord que s'obtindria!»

Una recomanació del tot vigent. Com ho hauria d'ésser,
màxima permanent, una de tantes afirmacions des de l'exi¬
li: «Uns mots per als catalans? Que facin valer tots els seus
drets i que no oblidin cap dels seus deures».

Avui, talment com un dret i un deure alhora, és del tot
oportú recobrar aquest missatge musical de Pau Casals
amb un esperit de reconeixement i d'homenatge a la figura
estimada d'aquest fill del Vendrell.

Homentage i reconeixement que han estat possibles
gràcies a l'entusiasme i voluntat d'una gran empresa
—SEAT— ben arrelada a Catalunya. El gest de fer propícia
aquesta avinentesa és alhora un model d'aportació cultural
a través de les essències populars i tradicionals del nostre
país.

Personalment, voldria fer meves les paraules de Salva¬
dor Espriu: «En el Mestre Casals veiem avui un home enca¬
ra més gran que la seva extraordinària glòria.» Que l'acte
d'avui signifiqui, de cor, tot el nostre agraïment.

JQRDI PUJQL
President de la Generalitat de Catalunya



El Mil·lenari de Catalunya haurà servit, entre altres
aportacions significatives, per a recuperar determinats
aspectes de la nostra memòria col·lectiva. Memòria que
reclama constantment els estímuls inexcusables per a una
constant permanència. Avui, justament, practiquem un dels
actes de justícia més plaents en evocar la personalitat, la
música i el pensament patriòtic i humà de Pau Casals. Pen¬
so que cal agrair aquesta oportunitat al suport i col·labora¬
ció de SEAT, una empresa capdavantera que ha sabut iden¬
tificar-se amb l'esperit mateix que presideix la raó de ser
d'una commemoració tan oberta, tan simbòlica i tan con¬
creta com és la dels mil anys de la nostra personalitat
històrica. Aquesta cooperació és fruit d'una autèntica com¬

penetració d'esforços i il·lusions, sempre necessaris per a
caminar amb perfecte acord.

Acord que ve traduït i sublimat per la música d'E/ Pes¬
sebre, de Pau Casals i Joan Alavedra. Amb aquesta obra la
música catalana ha tingut, potser com a cap altra, una
repercussió internacional tant en vida com després de la
mort dels seus autors. El seu misstage —música, pau, Cata¬
lunya— s'ha fçt sentir amb emoció en molts països i ha
estat traduïda al castellà, al francès, a l'anglès, a l'italià, a
l'alemany, al grec, a l'hongarès, al rus i a l'hebreu. Amb el
mateix esperit d'universalitat ara retorna a Catalunya.
I retorna, també amb tots els honors, al Gran Teatre del
Liceu on Casals oferí el seu darrer concert (19 d'octubre de
1938) abans d'emprendre el seu forçat i dolorós exili.

Per primera vegada l'Oratori d'El Pessebre és interpre¬
tat al Liceu i ho és a través d'un conjunt artístic excepcio¬
nal: l'orquestra i cors del Gran Teatre i solistes de relleu,
alguns dels quals l'han cantat en ocasions diverses. Menció
especial i afectuosa per a la soprano Montserrat Caballé,
que participà en la seva estrena a Europa sota la direcció
del mateix Pau casals (Assís, 23 de setembre de 1962).

Si aquestes audicions impliquen un indispensable
homenatge a Pau Casals, també representen l'oportunitat
de recuperar aquesta obra per a un públic —vell i nou— al
qual Casals destinava la seva música, tal com ho proclamen
els seus acords finals: «Pau als homes de bona voluntat!».

FRANCESC SANUY
Comissari del Mil·lenari de Catalunya



La Comapnyia que tinc l'honor de presidir, va néixer i
encara té les seves instal·lacions més importants als vol¬
tants de Barcelona, per la qual cosa ha estat i és molt gran
la seva vinculació a Catalunya i als ciutadans d'aquesta
terra. SEAT és, a més, un dels fonaments de l'economia
catalana, i la seva trajectòria ens ha portat avui a tenir una
projecció internacional.

Una Comunitat, tanmateix, no es compon només d'as¬
pectes econòmics, tot i essent aquest un dels elements
fonamentals per a comprendre'n la Història. N'hi ha d'al¬
tres tan importants, o potser més, com la Cultura, des de la
llengua fins a les manifestacions artístiques. I és per això
que SEAT té el plaer de poder aportar la seva contrihució a
un acte com aquest, allunyat del que és la seva activitat
purament econòmica. A SEAT ens sentim identificats amb
l'esperit d'aquesta celebració. Així, hem volgut ésser pre¬
sents en els actes del Mil·lenari de Catalunya, i creiem que
la nostra contribució ha estat encertada: l'Oratori El Pesse¬
bre del Mestre Casals sobre el poema de Joan Alavedra és
un cant i un missatge per a la pau, aquesta pau que la
majoria dels homes del món volem, però que costa tant de
trobar i mantenir.

L'èxit d'aquest Oratori ha depassat les nostres fronteres
i ha exportat durant anys el missatge de la Catalunya on
varen néixer aquests dos grans homes de la Cultura: Pau
Casals i Joan Alavedra, així com el missatge de la pau que
ells no varen poder gaudir.

Voldria concloure tot recordant el curiós denominador
comú que ens uneix en aquest acte, car malgrat la distància
entre ambdues activitats —la producció industrial i la pro¬
ducció artística— totes dues tenen projecció internacional
i han exportat el nom de Catalunya i en són complementà¬
ries. SEAT, en tant que gran Empresa industrial de Cata¬
lunya, que és l'exportadora més important de l'Estat espa¬
nyol, va fer seu i va acceptar de bon grat el repte del mece¬
natge d'aquesta manifestació cultural catalana.

JUAN ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ
President del Consell de Direcció de SEAT



 



MISSATGE DE PAU

Quan per l'octubre de 1958 i en ocasió de commemo¬
rar-se el desè aniversari de la fundació de les Nacions Uni¬
des, se m'oferí el privilegi de comparèixer davant aquest
fòrum suprem on es debaten les causes que més profunda¬
ment afecten la consciència humana, vaig utilitzar dos mit¬
jans per a expressar les angoixes que conturben el meu
esperit i, a la vegada, per a dir l'esperança que persisteix a
afirmar la meva fe en els millors dons amb què el Creador
forjà la criatura que Ell creà a semblança seva.

Vaig valer-me de la música i de la meva expressió ver¬
bal per a assenyalar l'aclaparament que afligeix la humani¬
tat per l'immens i potser mortal perill que ens amenaça.
Em referia a la confusió i a la temença que anihila la cons¬
ciència de l'home com a conseqüència del nacionalisme
mal concebut, del fanatisme orb, dels fal·laciosos dogmes
polítics i de la negació de la llibertat i de la justícia. La por,
la desconfiança i l'hostilitat són els impulsos regressius que
ens arrosseguen a la catàstrofe, que cada vegada ens apa¬
reix 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 sola¬
ment una destrucció material i física irreparables, sinó
també, la degradació moral i espiritual de l'home.



Aleshores vaig afirmar la meva fe en els suprems recur¬
sos d'espiritualitat de l'ésser humà i en la puixança dels
seus bàsics anhels de supervivència. Vaig referir-me a
aquesta espurna de divinitat que pot agafar-se salvadora-
ment al desig de pau.

Ara em reafirmo en la convicció que, a despit d'aquesta
confusió, l'home vol la pau.

Crec profundament que les grans masses de tots els
països del món ansiegen la comprensió i la cooperació recí¬
proques de tots els homes.

Les nacions més poderoses són les que tenen el 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 realitza¬
ció 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 inutili¬
tat de la guerra, que tots els pobles condemnen. La com¬
prensió i la cooperació mútues són els mitjans que no
poden postergar-se, i torno a reafirmar-me amb més ardor
en aquesta convicció i a exhortar amb més anhel a un

urgent acostament entre els pobles.
Una vegada més, també, torno a dir-vos que la música,

aquest meravellós llenguatge universal comprès per tots en
el 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 cadascú de nosaltres hi con¬
tribueixi a la seva manera fins a veure resplendir aquest
ideal! I apleguem les nostres pregàries perquè, en un futur
ben pròxim, puguem veure tota la humanitat fosa en una
gran abraçada espiritual!
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LA CAUSA DE LA PAU

L'insigne poeta Joan Maragall, va escriure:«Per poder
elevar-nos al Cel, hem de romandre sobre la terra ferma de
la nostra pàtria». Catalunya és la meva terra. Durant la
meva vida he viatjat per moltes terres i a totes hi he trobat
bellesa. Però la-bellesa de Catalunya m'ha encoratjat des de
la infantesa. I quan tanco els ulls, veig el mar a Sant Salva¬
dor i la vila costera de Sitges amb les barquetes de pesca
damunt la sorra, les vinyes, els olivars i els magraners de
les comarques tarragonines, el riu Llobregat i els pics de
Montserrat. Catalunya és la terra on he nascut, i l'estimo
com a una mare...

Des de la infantesa m'he sentit voltat de música. Podria
dir que la música era per mi un oceà on nedava com un
peixet. Portava la música a dintre i la tenia al meu voltant;
era l'aire que respirava d'ençà que vaig començar a cami¬
nar. Escoltar el meu pare quan tocava el piano constituïa
per mi un veritable èxtasi. Quan tenia dos o tres anys, m'as¬
seia a terra al seu costat mentre tocava, i premia el cap
contra el piano per poder absorbir més bé el so. Podia can¬
tar sense desafinar, abans i tot d'aprendre a parlar amb cla¬
redat. Vaig començar a tocar el piano quan tenia quatre
anys. El meu pare me n'ensenyà. Tenia cinc anys quan vaig
arribar a ser segon soprano al cor de l'església. Fou trans¬
cendental per a mi el fet de ser de debò membre del cor i
cantar mentre el meu pare tocava l'orgue. Em pagaven per



a cada servei religiós; el meu sou era de deu cèntims; es pot
dir que aquesta fou la meva primera feina professional com
a músic.

De vegades em despertava al matí al so de les cançons
de la gent del poble que anava a treballar. I també, sempre,
hi eren presents els sons de la natura, el murmuri del mar,
el sorroll del vent a través dels arbres, el delicat cant dels
ocells, la melodia infinitament variada de la veu humana,
no sols en les cançons, sinó en la conversa.

Quina riquesa musical! Em sostenia i m'encoratjava.
Quan tenia onze anys, vaig sentir tocar el violoncel per

primera vegada. Això fou el començament d'una llarga i
entranyable unió. Em vaig sentir corprès per la seva
esplendor. I vaig dir al meu pare: «Aquest és l'instrument
més meravellós que mai no he sentit. Aquest és el que vull
tocar.»

Vaig oferir el meu primer i veritable concert a Barcelo¬
na quan tenia catorze anys. Estava terriblement nerviós.
Quan arribàrem a la sala del concert vaig dir: «Pare, be
oblidat el començament de l'obra! No puc recordar ni una
sola nota! Què faré?» Ell aconseguí calmar-me. D'això ja fa
vuitanta anys, pero mai no he pogut dominar aquest senti¬
ment de nerviosisme abans d'una actuació.

Un dia vaig dir al meu pare que necessitava trobar
alguna música nova. Ens aturàrem en una vella botiga de
música, prop del port. Vaig començar a remenar un plec de
partitures. Tot d'una vaig descobrir un lligall de pàgines,
esquinçades i descolorides pel temps. Eren suites sense
acompanyament, de Johann Sebastià Bach —per a violon¬
cel sol!—. Me les vaig mirar meravellat: sis suites per a
violoncel sol. Mai no havia sabut de l'existència d'aquelles
suites; ningú —ni els meus mestres— no me les havien
esmentades mai. Vaig oblidar la raó per la qual havíem
anat a la botiga. Tot el que vaig poder fer fou contemplar
les pàgines i acariciar-les.

Aleshores jo tenia tretze anys, però durant els vuitanta
següents, el que tenia de meravellós aquest descobriment no
ha deixat mai d'embargar-me. Aquestes suites m'obriren un
món completament nou. Va arribar a ser la meva música més
estimada.Vaig estudiar-hi i vaig treballar-hi cada dia durant
els dotze anys següents. Sí, dotze anys que passarien i jo en
tenia vint-i-cinc quan vaig gosar interpretar una d'aquestes



suites en públic, en un concert. Fins aleshores, cap violinista
ni violoncel·lista havia executat una de les suites completes
de Bach.

Ja he perdut el compte de la quantitat de concerts que
he donat. El que sé és que eren uns dos-cents cinquanta cada
any. I fos quin fos el país on em trobava o on tocava —tant si
era a la Galeria de la Noblesa a Moscou o en un auditori d'u¬
na escola de Maryland— mai no em vaig sentir estranger.
Era essencialment a través de la música que em comunicava
amb la gent allà on fos. Encara que l'idioma fos diferent del
meu, el llenguatge dels nostres cors era el mateix.

Sí, a la meva edat, tinc molt per agrair. Tinc la meva
estimada Martita, els meus amics i la joia de la meva tasca.
I malgrat tot, no puc dir que el meu cor estigui tranquil.
Com es pot estar en pau amb tanta confusió i tant de sofri¬
ment al món? Qui pot descansar quan la mateixa humani¬
tat està en perill?

He aprofitat cada oportunitat significativa per alçar la
veu per la causa de la pau. La música ha estat tota la vida
la meva única arma. Em preguntava com podria aleshores
utilitzar millor aquesta arma. En la meva ment va agafar
forma un pla. Girava al voltant del meu oratori EL PESSE¬
BRE. Ja que el missatge d'aquesta obra era la pau i la ger¬
manor entre els homes, vaig decidir portar l'oratori a tots
els racons del món on pogués dirigir-lo com un missatge
personal en pro de la causa de l'enteniment internacional.
Arreu del món la gent ha demostrat el mateix anhel de pau,
el mateix desig d'unir-se als seus companys per construir
un món consagrat a la felicitat humana.

Cada situació ha estat per mi una reafirmació de la
meva convicció que no és la gent del món, sinó les barreres
artificials imposades pels seus governs les que mantenen
separats els uns dels altres.

Els qui creuen en la dignitat de l'home haurien d'ac¬
tuar per aconseguir un enteniment més profund entre la
gent i una sincera reconciliació entre les forces en conflic¬
te. Preguem fervorosament perquè en un futur proper es
dissipin els núvols que ara enfosqueixen els nostres dies.



PAU CASALS

Pau Casals va néixer al Vendrell, el 29 de desembre de
1876. El seu pare, Carles Casals, era organista i professor
de música.

Als quatre anys, aprèn a tocar el piano, el violí i la flau¬
ta; més endavant, el seu pare li ensenya l'orgue. Als cinc
anys, ja forma part del cor de l'església i comença a com¬
pondre. Comença l'estudi del violoncel, l'any 1888, a l'Esco¬
la Municipal de Música de Barcelona on li és revelada la
música de Brahms i de Wagner. Per atzar, troba en una lli¬
breria de vell les Sis suites de Bach per a violoncel sol;
seran la gran aventura de la seva vida.

El 1889 se'n va sol cap a París i es presenta a Charles
Lamoureux, el qual conmrèn i revela al públic el talent
excepcional del violíMsim És aleshores quan comença la
seva carrera mundial. Toca com a solista i, l'any 1904, fun¬
da amb Cortot i Thibaud un trio que esdevindrà cèlebre.

El 1920 crea i dirigeix a Barcelona r«Orquestra Pau
Casals»; esmerça en aquest conjunt orquestral la major
part del seu temps. Funda, també, 1'«Associació Obrera de
Concerts» destinada a afavorir el gust dels obrers catalans
per la música.

Durant la guerra. Casals dóna encara alguns concerts a
Barcelona i a l'estranger, a benefici dels hospitals i dels
infants malalts. En acabar la guerra s'instal·la a Prada, al
començament de la tardor del 1939. Tot seguit dóna con¬
certs a benefici de les associacions franceses. Acabada la
guerra mundial actua a Anglaterra, a Suïssa i a diverses
poblacions franceses. Però el 1946, decideix no aceptar cap
més invitació. D'ara endavant, resideix a Prada, als Piri¬
neus Orientals.

L'any 1950, en ocasió del segon centenari de J.S. Bach,
accepta de participar 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, el minsitre d'Afers Estrangers
francès, Georges Bidault, li digué: «Sou una de les cons¬
ciències del nostre temps.»

Aquesta consciència trobà, amb «El Pessebre», una alta
expressió artística que ha emocionat i entusiasmat els
públics de tot el món.

La mort de Pau Casals, el dia 22 d'octubre de 1973, clo¬
gué definitivament una etapa decisiva de l'art musical. El
seu nom i la seva obra perduren com un exemple altament
significatiu.



 



JOAN ALAVEDRA

Joan Alavedra nasqué a Barcelona en 1896. Després de
col·laborar a les revistes literàries D'ací, d'allà i Mirador, es féu
conèixer del món literari català per les seves traduccions de
l'alemany: Les desventures del jove Werther, de Goethe; Res de
nou a l'oest, de Remarque, i Senyoreta Elsa, de Schnitzler. Va
presentar, també, una comèdia de gran originalitat, adaptada
de l'alemany. El blau del cel, de Schlumberg, que fou represen¬
tada moltes vegades, amb èxit, al Teatre Novetats.

Allò, però, que afermà el seu nom d'escriptor fou El fet del
dia, emissió quotidiana de comentaris, fets per ràdio i dits per
ell mateix, que obtingué una acollida extraordinària.

Fou director de la Institució del Teatre i, en aquest con¬
cepte, representà Catalunya en els congressos Internacionals
de París (1937) i de Londres (1938) —on fou nomenat del
Comitè Directiu Internacional. Després d'alguns anys de silen¬
ci literari va publicar el seu Poema del Pessebre, que havia
guanyat la Flor Natural en els Jocs Florals celebrats a Per¬
pinyà en 1943. Fou a Prada (Rosselló), on Alavedra compartí
la casa amb Pau Casals, durant deu anys, que el mestre cone¬
gué íntimament el poema, i estimulà Alavedra a completar-lo 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 fou «Mestre en Gai Saber» de l'Acadè¬
mia dels Jocs Florals, de Perpinyà, Com a conferenciant,
actuà molt a Catalunya, a diverses poblacions franceses, a
Brussel·les, a les Universitats de San Germán i de San Juan, a
Puerto Rico, a la Universitat de Tulane, a New Orleans i a l'Ins¬
titut Central de Relacions Culturals, a Jerusalem.

Després de l'exili i reintregat a Catalunya, Alavedra publi¬
ca la biografia Pau Casals, de la qual el mestre, en el pròleg,
escriví: «És el llibre d'un artista sobre un artista. Llibre verí¬
dic, poètic i literari, que jo mateix hauria volgut escriure, si
fos escriptor.»

Posteriorment publicà Personatges inoblidables. El fet del
dia d'ahir i d'avui. Pelegrins a Montserrat (Premi Abat Òliba
1947), i La vida extraordinària de Pau Casals, edició per a ado¬
lescents.

Joan Alavedra morí el dia 3 de novembre de 1981.



PAU CASALS I EL PESSEBRE

97 anys bregant amb les inclemències del temps són
molts anys i moltes inclemències. Pau Casals esdevé per
aquesta sola circumstància (que, naturalment, no és l'úni¬
ca) el paradigma de tota una època; el complex i divers
segle XX, de la mateixa forma que d'altres genis a l'estil de
Miecio Horszowski, pianista, Igor Stravinsky, compositor,
Pablo Neruda, poeta, Albert Schweitzer, musicòleg i fílàn-
trop, Charles Chaplin, pallasso, etc.; tots buscaven la seva
companyia fent-ne un home popular i representatiu del seu
moment mentre que la seva accidentada existència el resol¬
gué a l'exili interior i exterior.

El 1876 neix al Vendrell; família de músics, garantia de
pobresa. Catalunya encara no havia engendrat el músic
internacional; no hi existia tradició de conviure amb noms
de renom internacional; amb prou feines en el camp de la
lírica s'havia mantingut una certa habitud de contacte amb
noms consagrats, però hi havia una evident gana de co¬
nèixer i tractar el gran món de la música internacional;
París, Brussel·les, Munic, eren ciutats somniades des del
lluny; el segle XIX havia tingut ja ocasió de contemplar



prohoms com Gioacchino Rossini, com Niccolò Paganini,
com Franz Liszt, com Richard Wagner o com Giuseppe
Verdi, que exemplificaven i compartien la dedicació a l'art
dels sons i la bona vida, ideal per tots anhelat fervorosa¬
ment. De fet, a Catalunya en això es caminava més lenta¬
ment que a altres indrets de la geografia europea i caldria
l'arribada del Modernisme i els modernistes per tal d'ini¬
ciar un camí que ja mai més no es desviaria.

Primeres lliçons amb el mestre Garcia, classes a l'Esco¬
la Municipal de Música, «Can Rodoreda»; valentia a l'hora
de qüestionar la pedagogia de l'instrument, combinada
amb una precocissima intenció de compondre i de dirigir:
senyals de la «genialitat» pagesa pròpia de situacions pro¬
pícies a l'aparició de genis. En els anys del darrer quart del
segle XIX només hi havia dues possibilitats de ser músic:
ser un pobre carregat de bolos per cafès, incipients grups
de cambra a l'espera de formar part d'alguna de les nove¬
lles formacions simfòniques que sorgien a Barcelona com a
bolets o llençar-se a la gran aventura, a l'estil dels Albèniz
(amb fugides en vaixell i tot). Casals intuí ràpidament en
quin sentit havia de prendre el segon camí: amb la mesura
necessària per arribar a bon fi. Per entendre el tarannà de
Pau Casals forçosament hem de situar-nos en aquest con¬
text artesanal; a Europa no hi havia precents de violon¬
cel·lista genial; a casa nostra no s'havia conreat encara el
rol de direcció d'orquestra i no hi havia lloc per a un home
d'empenta; naturalment, anà a consagrar-se a fora. El com¬
te Morphy (en tants sentits mecenes de la música espanyo¬
la), la reina mare. París, són fites en el periple casalsenc.
Ho és menys, tot i que ell en parli emocionat en les conver¬
ses mantigudes amb Josep M.® Corredor**), el seu primer
concert al Teatre Novetats, perquè no era aquest un cenacle
de la crema cultural del moment, sinó un teatre dedicat a
tota mena d'espectacles entre els quals bé hi podia cabre
un concert amb una jove promesa.

La consagració europea li permet retornar a Barcelona
amb una estranya aurèola; si el preu que s'havia de pagar
per fer de Catalunya un país obert a tota mena d'avenços
era acceptar aquest home rabassut que mostrava una

(*) J.Ma.Corredor, Converses amb CasalsA967. Barcelona Editorial
Selecta.



impertinent tendència a donar lliçons a tothom, no sembla¬
va un preu car, donat que per obra i gràcia de la seva apari¬
ció a la Barcelona noucentista, s'estava fent realitat un
somni més de quaranta anys mantingut amb penes i
desgràcies: el de comptar amb una orquestra estable.
Casals aterra a Barcelona després dels èxits internacionals,
del prestigi que li donava la seva col·laboració amb Thi-
baud Cortot, després de guanyar molts diners i fama, com¬
pletant els esforços que estaven duent a terme a Catalunya
l'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica de Barcelona —que
dirigia Joan Lamote de Grignon— o l'Associació de Música
«da Càmera». Pau Casals mantingué una col·laboració
ritual amb alguna d'aquestes institucions; amb altres no.
I com que la història s'escriu després, no podem menys que
destacar la transcendència de l'OPC, que des de 1920 fins a
l'acabament de la guerra fou la gran orquestra de casa, que
substituí primer l'Orquestra de l'Associació de Música da
Càmera, després l'orquestra Simfònica de Barcelona, i,
finalment, s'erigí en solitari en el panorama musical barce¬
loní.

En aquells anys Casals representa el necessari contacte
amb l'exterior; dos dels punts de referència obligats del
noucentisme musical català, la figura de J.S.Bach i el culte
al director d'orquestra, es veuen dignament representats
pel violoncel·lista del Vendrell. Pel que fa al segon dels
punts de referència. Casals, respectat i ric, pot engegar la
creació de l'OPC (1920), recollint el material humà que cir¬
culava per la ciutat, format a una Escola Municipal de
Música dirigida per un Antoni Nicolau que també havia
exercit de director en temps ja una mica remots (vint anys
enrere) i sots-dirigida per un Enric Morera, tot empenta,
però faltat de la pàtina internacionalista que aportava
Casals. Aquella dita que circulava de boca en boca respecte
al fet que, quan es trobaven dos músics, hi havia baralla
segura, era el caldo de cultiu més propici per a dibuixar el
moment en què Casals comença a llençar la idea de bastir
una orquestra; com a secretari tindria un Joaquim Pena
ara entendrit, a les orelles del qual encara ressonaven les
antigues polèmiques anti-Nicolau dels moments modernis¬
tes. No calia dir més.

Però Casals es distancia de l'Orfeó Català i sol·licita la
col·laboració de l'Orfeó Gracienc, tant pel fet de ser del



barri on ell havia iniciat les tasques interpretatives al cafè
Tost, com pel caient més obert qoe mostraven els deixebles
del mestre Balcells. Època esplendorosa de la vida musical
catalana que es completa amb la suggerent i un pèl pater¬
nalista proposta de l'Associació Obrera de Concerts (1926),
que descansa en el curiós supòsit que la classe obrera —en
aquells moments molt més preocupada per la qüestió
social que per l'estètica— tenia també dret a formar-se, és a
dir, a entrar en contacte amb la música quan, per efecte de
l'empremta de la jerarquia eclesiàstica, estil Torres i Bages
o Morgades, tota activitat «formativa» era, en darrera
instància, bona per a la persona perquè la preparava per a
ambicions superiors.

Calia també atacar resoltament la interpretació de l'o¬
bra de J.S. Bach; per una banda l'Orfeó Català sentà un

digníssim precedent en la història de la música al nostre
país, estrenant el 1921 la Passió segons Sant Mateu en
estreta col·laboració amb Albert Schweitzer; per l'altra. Pau
Casals atorgà un digne protagonisme al viloncel en les Sui¬
tes per a violoncel sol del mateix compositor, que gairebé
ningú no ha tocat com ell. L'interès era comú: consagrar-se
en el món de la interpretació a base d'entrar en el subtil
univers sonor del músic de Leipzig; aquest fou un dels sig¬
nes del temps musical que els tocà viure. Anys més enda¬
vant, el 1950, Casals sortiria del seu exili interior per causa
de l'homenatge que J.S. Bach es mereixia en el seu dos-
centè aniversari.

A poc a poc veiem com es va dibuixant el substráete
ideològic, artístic i cultural en què naixeria El Pessebre.
Tenim gairebé tots els elements; només cal situar-lo en les
conteses bèl·liques que assolaren primer Espanya i després
Europa. Casals, home popular, ric i dotat d'una sensibilitat
que el destacava de molts dels seus conciutadans, es clou
en un exili cada cop més interior: refusa de fer tournées per
països que siguin culpables de crims contra la humanitat;
de primer antuvi l'Espanya de Franco, deprés l'Alemanya
d'Hitler, la Itàlia de Mussolini, la Rússia de Stalin, i, a poc a
poc, sense preveure-ho, esdevé un emblema de la lluita per
la pau, a més d'un missatger del catalisme maldestrament
perseguit.

En aquest context, sorgeix l'obra que comentem. Joan
Alavedra, home de les lletres catalanes i estret col·labora-



dor de Pau Casals, explica que el text de El Pessebre havia
sorgit com sorgeixen sovint les coses grans, com a resposta
a un impuls petit: fer parlar les figures del pessebre a peti¬
ció de la seva filla Maria. El teatre al·legòric popular comp¬
ta amb un gran predicament a casa nostra; aquest és l'im¬
puls bàsic de la munió de pastorets que encara perviuen
arreu de Catalunya, entre ells els de Mataró, conservats
amb tot el doll d'ingenuïtat escènica i musical que els fa
arrencar de finals del segle XIX. Serà a causa d'aquesta ser¬
vitud estilística popular que descobrim en l'obra de Casals-
Alavedra un cert perfum d'ingenuïtat.

El 1943 es convoquen a Perpinyà els Jocs Florals als
quals Alavedra es presenta amb el poema; la flor natural
que bi mereix serà així mateix l'esquer per tal que Casals
s'bi interessi. Els 10 anys que convisqueren poeta i músic a
Prada del Conflent serviren per construir pas a pas aquesta
obra que anà a batzegades; si al cap d'un mes de l'èxit
floralesc Casals ja es permetia oferir al seu compatriota un
fragment musicat, en bonor de Sant Joan, la resta camina¬
ria més lentament. Fins i tot, la darrera de les quatre parts
de què consta fou escrita a partir de l'encàrrec que el 1958
féu U Tbant, secretari general de les Nacions Unides a
Casals amb motiu del Xè aniversari de la fundació de la
institució internacional. Aquest és el motiu de la major
maduresa que presenta.

Pau Casals afegeix als valors referencials existents en el
tex i la música l'emocionat missatge de pau exemplificat en
les següents paraules: «Una vegada més, també, tomo a dir-
vos que la música, aquest maravellós llenguatge universal
comprès per tots en el món, ha de contribuir, i pot fer-ho, a la
comunicació i a Vacord entre els homes. I exhorto, de nou,
els músics de tot el món a que posin la puresa del seu art al
servei de la humanitat per unir els homes en un vincle frater¬
nal» 1 com si la música tingués altres valors que els explíci¬
tament sensorials. El Pessebre ba donat la volta al món,
recordant el clima d'exigència de pau necessari per tal de
sobreviure en un món amenaçat.

En els nostres dies això pot sonar a ingenuïtat a dolls.
Però és necessari no oblidar el que no més de trenta anys
enrere era molt habitual: el compromís dels artistes, privi¬
legiats per la societat, però sensibles a les petitesses de la
societat. Tots recordem emocionats aquelles paraules pro-



 



nunciades per Casals davant els prohoms de les NNUU,
«Cathalonia is a country which had the first parliament of
the historyen un anglès macarrònic, llenguatge inter¬
nacional de tots els artistes que han estat internacionals a
desgrat seu, sense programació prèvia.

I de la mateixa manera que Pau Casals és fill de la nova
època, fins al punt que podríem dir que el dibuix de família
de la música en el segle XX no pot fer-se sense la presència
d'aquest músic un xic calb, murri i recolzat en una pipa
que no sempre pipava, la concepció á^El Pessebre és també
el perfecte resultat dels valors actius en el moment en què
es concebé i es compongué. Res de problemes estructurals,
res de compromisos harmònics, res d'agosarat, cosa per
altra banda normal en una ploma que sabia fer servir
millor l'arquet i la batuta.

El substrat literari

Joan Alavedra (nascut vint anys més tard que Casals),
estava estretament vinculat a la vida literària catalana a

través de les revistes D'Ací dAllà i Mirador (dos exemples
de la puixança noucentista), de la seva tasca com a traduc¬
tor de Goethe, i de la direcció a l'Institut del Teatre i Mestre
en Gai Saber. Queda, per tant, perfectament localitzada la
panoràmica del que serà el subtrat literari que dóna suport
a l'obra: cal arrencar en el misticisme de caràcter populis¬
ta de Mn. Cinto, (per exemple, en L'adoració dels pastors,
obra musicada per a la temporada del Teatre Líric Català
el 1901); seguir pel vessant més cultista de Carner en les
10 rondalles de Jesús infant] cal emparentar-la amb el Poe¬
ma de Nadal de Josep M.^ de Sagarra (1930) (tot i que
aquest poeta tingués una visió més aviat irònica del misti¬
cisme com queda palès en la Balada de fra Rupert recent¬
ment publicada dins dels Poemes satírics); cal recordar l'in¬
flux a Catalunya de l'Abadia de Montserrat i el moviment
postbèl·lic dels liturgistes, a l'estil de Georges Bernanos i
els seus Dialogues des Carmélites, traduït musicalment per
Francis Poulenc (1957).

L'obra consta d'un pròleg i 4 parts, al llarg de les quals
l'autor fa parlar els personatges d'un pessebre: l'home del



pou, el pescador, l'home que llaura, l'estel, la parella de la
portadora, la vella que fila, la caravana, el cor dels patges,
etc. Com a projecte, doncs, és tot el senzill i poc ambiciós
que ordenaven els cànons dels corrents místics en voga;
però l'obra ambiciona entroncar-se amb el més gran del
gènere, l'oratori escènic divuitesc. El parentiu amb les
grans obres, generalment denses des del punt de vista reli¬
giós, queda accentuat amb la referència a la passió de Crist
en el cant de «La vella que fila»: / 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», on el pintoresquisme és engruixit pel record del
dolor.

El substrat musical

Casals treballà molts mesos en aquesta obra; això és
evident perqüè l'obra presenta certes desigualtats d'estil;
tanmateix El Pessebre té un caràcter general comú, un
caràcter que cal posar en evidència a la vegada que cal
defensar-lo dels possibles miraments amb què se sol con¬
templar una partitura que, com a mínim, podria pecar de
«pintoresca». S'ha dit ja que l'ofici de Casals no era el de
compositor; «el millor violoncel·lista del món», com se sol
tractar Casals en les biografies, no pretengué —no podia
pretendre— pujar al carro de la modernitat galopant que,
esbravada, corria sense saber ben bé cap a on de mans dels
Stravinsky, per una banda, els Schònberg de l'altra, o dels
Poulenc i Milhaud fins a arribar als Stockhausen. La incer¬
tesa del destí s'adeia poc amb el projecte inicial: musicar
un poema de Nadal per a una commemoració de caràcter
universal i pacífic. I això és el que Pau Casals féu.

Distribuïda en una obertura, un pròleg i quatre parts,
l'obra transcorre plàcida, pintorecsa (quan entenem amb
aquest epítet la voluntat de fer servir la paleta sonora per
descriure paisatges exteriors i dibuixar personalitats genè¬
riques); l'abundància de cors (recurs perfectament compa¬
tible amb la idea oratorial que anima tota l'obra) alterna



amb la intervenció dels solistes (les figures del pessebre)
que fan més ús de formes obertes que àries amb retorn. Tot
això és adobat discretament per una orquestació distant,
en general de suport del cant, efectiva però no efectista.
Tanmateix, en El Pessebre podem descobrir tendències d'è¬
poca, (els «signes del temps» musicals que expliquen el
moment en què l'obra ha estat feta i la sensibilitat del com¬
positor per deixar-se dur per la música del seu instant).
Aquestes tendències, decidides o no, completen el panora¬
ma musical: la tendència de la partitura a quedar en un
segon pla, completant el substráete literari, recorda la fun¬
ció de la música de cinema, que, per altra banda, en els
anys 40 i 50 tenia un pes enorme en la sensibilitat europea
i americana. No ens estem referint només a les partitures
del musical americà, sino també, i en alguns casos espe¬
cialment, a les partitures dels clàssics russos, Prokofiev i
l'Alexander Nevsky en especial.

No cal dir fins a quin punt els moments grandiosos
(que són estratègicament escassos) ens reporten al discurs
wagnerià, l'empremta del qual tan pes específic tingué en
la sensibilitat musical europea (i catalana en especial) de la
primera meitat del segle. La constant presència del cor
—flux conductor de tot oratori— ens recorda l'obra de l'o¬
ratori divuitesc; en alguns moments Haydn, en altres Haen-
del. Tota l'obra, però, és recorreguda per una voluntad ines¬
borrable de catalanitat: l'orquestració juga abundament
amb la família de la fusta per donar sabor popular; l'eco de
la flauta, l'oboè o el fagot aconsegueixen sovint crear el cli¬
ma alegroi de la dansa catalana, o remetre'ns al pintores-
quisme de VAuca del senyor Esteve, on tot és previst, en un
panorama idíl·lic. Desigual com correspon a una obra des¬
criptiva, El Pessebre aconsegueix moments de profunda
sensibilitat com és el cas del cant de la vella, el del bou o de
la Mare de Déu, altres de gran brillantor escènica, sobretot
en el moment en què intervenen els personatges més se¬
nyorívols del pessebre o en el cant final de l'Hosanna, i,
finalment, alguns de graciosos, estrictament pintorescos i
descriptius, que contribueixen a construir una de les obres
més significatives del nostre passat recent.



Esquema

Obertura:
Ecos de sardana, tema popular recollit per l'orquestra.
Segon tema: Caràcter variat i simpàtic.

Pròleg:
Narració lineal mentre l'orquestra l'omamenta gracio¬
sament.

Anunciació als pastors: narrador/cor.
Primera part: «Cap a Betlem...!
L'home del pou: solista/ cor — orquestració distant.
El pescador: ària de bravura.
L'home que llaura: caràcter pintoresc — ecos catalanescos.
L'estel: cor nadalenc de veus blanques i masculines en el

registre alt; orquestra embolcalladora.
La parella de la portadora: caire graciós i grotesc — referèn¬

cia claveriana.
La vella que fila: tragèdia — ecos wagnerians.
Segona part: «La caravana dels reis d'Orient»
La caravana: descriptiva.
Cor dels patges: cor colorístic.
Cor dels camells: cor dens, ric i lent.
Cor dels reis màgics: caràcter fugat — set-centista.
Tercera part: «El Pessebre»
La Mare de Déu: ària contemplativa.
Sant Josep: precedit del corn anglès: lent i pesant.
La mula de l'estable: mezzo-soprano; cant ricament adornat

per la paleta instrumental.
El bou de l'estable: cant de baix — el poeta de l'obra; sorpre¬

nentment ric.

Quarta part:«L'adoració»
La nit de Nadal: recitat de baix.
El plor de l'Infant Jesús: cant evocador i brillant.
L'arribada dels pastors i dels reis: cant variat i pintoresc.
Les ofrenes dels reis: glorificació — presència de tots els ele¬

ments — orquestació acurada.
L'Hosanna: apoteosi final.
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MONTSERRAT CABALLÉ

Escoltant l'extraordinària tècnica vocal de Montserrat Caba¬
llé, es fa difícil de creure que va estar cantant durant alguns anys
abans de que les seves excepcionals qualitats fossin reconegudes.
Si més no, el 1965 va rebre el veritable reconeixement que es
mereixia quan cantà Lucrezia Borgia de Donizetti per a l'Ameri¬
can Opera Society de Nova York.

El seu triomf el 1965 al Carnegie Hall fou seguit més tard
, per un altre gran èxit en el seu debut al Metropolitan Opera

House de Nova York.
D'ençà d'aleshores les seves actuacions l'han portat als tea¬

tres més grans del món, com la Scala de Milà, la Staatsoper de
m Viena, el Covent Garden de Londres, el Gran Teatre del Liceu de
f Barcelona, el Teatre Líric Nacional de Madrid, l'Opera de París,
' el Bolshoi de Moscou, l'Opera de San Francisco, la Staatsoper

d'Hamburg, la Bayerische Staatsoper de Munic, el Teatre Colón

Ide Buenos Aires, i als Festivals de Glydeboume, Salzburg, Ais de
Provenga, Verona, etc.

Montserrat Caballé alterna les òperes amb recitals i concerts
i actua a les sales més importants, com al Royal Festival Hall de
Londres, l'Alvery Fischer i el Carniege Hall de Nova York, el
Palau de la Música Catalana de Barcelona, el Teatre Reial de
Madrid, al NHK Hall de Tokyo, la Salle Pleyel i el Théatre des
Champs Flysées de París, el Konzerthaus de Viena, etc.

Montserrat Caballé ha cantat com a solista amb les més pres¬
tigioses orquestres del món, sota la direcció de Claudio Abbado,
Ricardo Muti, Zubin Mehta, James Levine, Herbert von Karajan,
Fugène Ormandy, Seiji Ozawa, Georg Solti, Cario Maria Giulini,
Colin Davis, Jesús López Cobos, Leonard Bernstein, etc.

Els seus discs inclouen més de 80 títols entre òperes, recitals
i concerts per a les principals companyies discogràfiques del
món, així com a nombrosos telescasts.

Dins els seus propers compromisos, hi podem assenyalar
una nova producció de La Fiamma de Respighi, que tindrà lloc
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al Teatre Líric Nacional
de Madrid, i La mort de Cléopàtre a Lille i a París, entre d'altres.



 



MONTSERRAT APARICI

Nasqué a Barcelona on cursà la carrera de piano i cant
a l'Escola Municipal de Música. De molt jove començà una
brillant carrera lírica que l'ha consagrada com una de les
intèrprets espanyoles més valorades. Al gran Teatre del
Liceu, entre altres òperes, ha interpretat Aida, Amaya, Tas-
sarba, Canigd, La vida Breve, Rigoletto, Un Ballo in Masche-
ra, Madama Buterfly, II Tabarro, etc. Ha pres part en els Fes¬
tivals d'Òpera de Madrid, Les Palmes, València, Saragossa,
Màlaga, Maó, etc.

Ha actuat en els primers teatres d'Òpera d'Europa,
cantant Aida, Carmen, Trovatore, Cavalleria a Alemanya
(Berlín Occidental i Oriental, Hamburg, Munic), França
(París, i Niça), Holanda (Amsterdam Rotterdam, La Haia),
Aida a l'Holandfestival, Un Ballo in Maschera i Norma, II
barbiere di Siviglia i Carmen, a Itàlia...

També ha desemvolupat una important activitat con-
certística interpretant lieder clàssics, música espanyola i
catalana. Cantà El Pessebre al Festival de Prada en les
memorables audicions dirigides per Pau Casals. Des d'ales¬
hores l'ha interpretat a Barcelona, Madrid, Toledo, Montse¬
rrat, i a les ciutats del país i de l'extranger on s'ha cantat
l'Oratori.

Ha intervingut en l'estrena mundial de l'Òpera Attilio
Regolo de J.A.Hasse al Haendelfestival de Gottingen. Ha
cantat a l'Angelicum de Milà, el Requiem de Verdi a Tehe¬
ran i la Resurrecció de Haendel a Como i Milà.
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ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Res, o quasi res, no podria realitzar-se en un teatre d'òpera
sense les bases artístiques del cor i l'orquestra. El Gran Teatre del
Liceu, conscient de la responsabilitat que aquests conjunts tenen en
les seves temporades, va proposar-se des de la constitució del Con¬
sorci que avui el gestiona, potenciar-los amb el major interès per
tal d'aconseguir la plenitud, la categoria i la qualitat que hom de¬
sitjava per a situar-los entre els millors de l'especialitat operística.

Sota el guiatge expert dels mestres Gandolfí i Sicuri, el cor
començà a superar etapes de progressiva qualitat. Cal recordar
l'aplaudida versió que per primera vegada oferí el cor liceísta de
la Missa de Requiem de Verdi, novament interpretada, poc temps
després, al Teatre Real de Madrid. Des d'aleshores ençà, i en
menys de set anys, la capacitat interpretativa del cor del Liceu
s'ha manifestat versàtil i competent en l'execució del repertori
d'òpera i en el simfònico-coral.

La normalització de la plantilla instrumental, així com el
millorament de la seva categoria simfònica, han estat propòsits
principals en els plans de la nova etapa del Teatre.

Un fet important en la consolidació de l'Orquestra Simfòni¬
ca del Gran Teatre del Liceu fou la contractació, el mes de març
de 1987, del mestre austríac Uwe Mund en qualitat de Director
Titular de l'Orquestra. La seva presència és el resultat de l'èxit
obtingut en la direcció de diferents òperes i en la inauguració de
la Temporada 1985-86 amb l'estrena a Espanya de l'òpera Moses
und Aron, d'Amold Schónberg.

Diferents directors invitats han treballat en el decurs d'a¬
quests anys amb l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre
del Liceu, entre els quals cal citar els mestres Abbado, Albrecbt,
Decker, Gatto, Gandolfi, Hollreiser, Kulka, Mund, Nelson, Perick,
Rennert, Rudel, Steinberg, Weikert, Schneider...

Les actuacions a Madrid del cor i l'orquestra (Teatre Reial i
Palau Reial) han estat èxits dels que la crítica se'n féu ressò
laudatori, tal com succeí en les actuacions a les Arenes de Nimes
i al Teatre de l'Òpera de Ludwigshafen. Recentment, les dues for¬
macions liceistes han efectuat la seva presentació a París, que ha
estat acollida amb gran èxit.



 



DALMAU GONZÁLEZ

«Es probablement, amb el seu to pur i juvenil, el millor Fen-
ton d'ençà de Luigi Alva» (John Higgins — The London Times).
«Un tenor Rossinià com no hem tingut d'ençà dels temps de
Cesare Valetti» (John Rockwell — The New York Times).

Ex-director de cor, Dalmau González cursà els seus estudis
musicals a Barcelona, prosseguint-los al Mozarteum de Salz¬
burg, on el 1975 obtingué el Primer Premi.

Començà les seves actuacions internacionals el 1978, can¬
tant llavors als principals teatres d'òpera del món: Scala de Milà,
Metropolitan Opera House de New York, Staatsoper de Viena,
San Francisco Opera, Teatro San Cario de Nàpols, Royal Opera
House, Covent Garden de Londres, Rossini Opera Festival de
Pesaro, Festival d'Ais de Provença, Opera de Zuric, Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, Los Angeles Music Center, Oper der
Stadt Bonn, Teatre Regio de Parma, Camegie Hall, Konzerthaus
de Viena, Festival Internacional de Música Castell de Perelada i
Teatre Líric Nacional de Madrid.

Dins el seus propers compromisos hi podem assenyalar Sta-
hat Mater de Rossini a la Salle Pleyel de París, La Missa de Gloria
de Puccini, La Cenerentola i Falstaff a Stuttgart, una nova pro¬
ducció de II trionfo di Afrodite i Carmina Burana a Munic sota la
direcció de Sawalisch, Falstaff de Verdi, totes dues sota la direc¬
ció de Cario Maria Giulini, a més de la gravació de Falstaff per a
la BBC. Per Fonit Cetra ha realitzat la primera gravació integral
en disc de La donna del lago de Rossini sota la direcció musical
de Maurizio Pollini.



 



ENRIC SERRA

Baríton nascut a Barcelona, on estudià amb Elsa Scampini i
Maria Valls, continuant més endavant amb Carme Bracons de
Colomer.

Al 1969 guanyà el Primer Premi del Concurs d'Interpretació
organitzat per Ràdio Nacional d'Espanya, actuant des de llavors
i ininterrumpudament a totes les temporades del Gran Teatre del
Liceu, cantant en Don Giovani, Vinatea, El Retablo de Maese
Pedro, II Campanello, Samson et Dalila, Falstaff, Fedora, Romeo et
Juliette, La Bohème, I pagliacci, L'elisir d'amore. Tosca, Turandot,
Adriana Lecouvreur, L'italiana in Algeri, Werther, Manon, Herodia-
de, Armmide, Edip i locasta, Saffo i recentment a la temporada
1988/89, Tristan und Isolde i II matrimonio secreto.

Ha intervingut així mateix als Festivals d'Opera de Madrid,
València, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Las Palmas, la Coruña, San
Sebastián, Tenerife, Granada, etc. i ha pres part al primer Festi¬
val Internacional de Música Castell de Perelada, cantant II bar-
biere di Siviglia de Paisiello i L'italiana in Algeri.

Al Teatre Reial de Madrid ha cantat Fidelio, La damnation de
Faust, Nochebuena del diablo. La Vida Breve i Atlàntida amb l'Or¬
questra Nacional d'Espanya i L'Enfant et les sortileges i Imprope¬
rios amb l'Orquestra de la R.T.V.E. També ha participat al Festi¬
val Internacional de Música de Granada amb l'Orquestra Nacio¬
nal d'Espanya i l'Orquestra Ciutat de Barcelona.

La seva carrera fora d'Espanya, s'ha desenvolupat en llocs
tan prestigiosos com per exemple el Royal Festival Hall de Lon¬
dres, RAI de Roma, Salle Pleyel i O.R.T.F. de París, Bruckner-
haus de Linz, Opera de Niça, Munic, Colònia, Frankfurt, Cara¬
cas, Bogotá, San Cario de Nàpols, Zurich, Festival de Schwetzin-
gen, Utrech, etc.



 



ALFONSO ETXEVERRIA

Nascut a Sant Sebastià, actua regularment des de 1979 a la
Staatsoper de_Viena, on ha cantat sota la direcció de Horst Stein,
Julius Rudel, Leonard Bernstein, Miguel Angel Gómez Martínez
i Jesús López Cobos.

D'entre les seves actuacions a Espanya, destaquem el
Requiem de Mozart amb Peter Maag i La damnació de Faust de
Berlioz amb Jesús López Cobos, totes dues al Teatre Reial de
Madrid. Al Teatre Líric Nacional La Zarzuela també de Madrid,
hi ha cantat Madama Butterfly, Rigoletto, Curro Vargas, i Due Fas-
cari, Don Carlo, Salomé, Boris Godunov, La sonnambula. La cam-
biale di matrimonio. El caserío (en un concert homenatge a Guri-
di), II trittico, Attila, i Le Cid. També ha cantat Marina a Oviedo,
retransmesa per televisió i La Infantesa de Crist de Berlioz a Bar¬
celona.

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona l'ha vist amb gran
èxit a Fedora amb Plácido Domingo i Renata Scotto.

La darrera temporada cantà al Teatre Líric Nacional La Zar¬
zuela de Madrid Don Giovanni sota la direcció musical del Mes¬
tre Ros Marbà, i Fedora. Al Gran Teatre del Liceu Lucrezia Borgia
i Samson et Dalila.

Alfonso Etxeverria ha cantat també a diversos països d'Eu¬
ropa. Pròximament intervindrà al Gran Teatre del Liceu de Bar¬
celona i al Teatre Líric Nacional La Zarzuela de Madrid en

I Puritani, en el rol de Sir Giorgio Walton.



 



JOSEP COLLADO

Nascut a Bunyol (València), estudià violí, composició i direc¬
ció d'orquestra al Conservatori Superior de Música de València.
Al 1972/73 asistí al Curs d'Alt Perfeccionament del Mestre Franco
Ferrara a l'Academia Musicale Chigiana a Siena i obtingué el Pre¬
mi d'Honor, guardó que durant molts anys no s'havia concedit.
Del 1976 fins al 1979 es fa càrrec de l'Orquestra Municipal de
València, lloc que abandona per a prosseguir la seva carrera
internacional. Del 1975 fins al 1979, el famós director Hans Wer¬
ner el nombrà Director Musical del Festival Internacional de
Montepulciano. Al 1984 participà amb l'Orquestra Nacional d'Es¬
panya en el Festival Internacional de Música de Granada.

Com a director simfònic ha dirigit, entre d'altres, les se¬
güents orquestres: Filharmònica de Viena, Mozarteum de Salz¬
burg, Ràdio de Munic, Residència de La Haya, Filarmónica de
Rotterdam, Ràdio de Hilversum, London Sinfonietta, Conserva¬
tori de París, RAI de Milà, Ràdio Polonesa, Filarmónica de Oue-
bec. Nacional de Iugoslàvia, Ciutat de Barcelona, Nacional d'Es¬
panya, etc.

El 1985 va rebre, juntament amb el baríton Piero Cappucci-
lli el premi «Applauso d'oro» a Itàlia.

Així mateix, ha dirigit a la Staatsoper de Viena, Scala de
Milà, Metropolitan Opera de Nova York, Opera de Zuric, Opera
de Munic, Teatro Regio de Torí, Opera de Bari, Opera de Trieste,
Opera de Pisa, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teare Líric
Nacional de Madrid, Teatre Reial de Madrid, etc. i ha tingut com
a protagonistes a artistes tan coneguts com Montserrat Caballé,
Josep Carreras, René Kollo, Mara Zampieri, Plácido Domingo,
Katia Ricciarelli, Piero Cappuccilli, Leo Nucci, Fiorenza Cossot-
to. Edita Gruberova, Nicola Martinucci, Cecilia Gasdia, Matteo
Manuguerra, Lucia Valentini-Terrani, entre d'altres.

Com a compositor, ha estat «Premio Maestro Villa de Ma¬
drid» el 1984. Del 1985 fins al 1988 fou Generalmusikdirektor de
l'Opera de Karlsruhe.Entre els seus compromissos més inme-
diats cal esmentar una nova producció de La Fiamma de Respi-
ghi al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i al Teatre Líric Nacio¬
nal de Madrid.
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L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS
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L'home que llaura
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Les ofrenes dels pastors
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I

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 violí?
—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 com fa camí!...

Suaus voladúries
fan fremir els espais.
Cèliques cantúries
encisen els xais

que el pastor goberna
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,
raltre, 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 trobem un home
que va tirant del llibant.
—Bon dia i bona aigua fresca!
De bon matí feinejant?
—Aquest és el Pou de Vida.
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 traïdor
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 llaura

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 recordaça
us donarà el Pa.



L'estel

L'estel esclata
de llum de plata.
Blava celístia
vesteix la nit.
En dolç ensomni
dorm la natura

extasiada

per l'inñnit.
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 bome 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'beu 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, raïms?
—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 amics en beuran
per comunió amb la sang
meva, que serà vessada.

La vella que fila

Hi ha una àvia que ñla
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 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, lleuguera,
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 dels estels,
l'embolcalla en un drap i se l'emporta...

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



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

Digueu-ll-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 es 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 capdevall, 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!
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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 reis 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 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 l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i més 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 així
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
la llum ha sortit
en una establia.
Em miro el rastell,
l'alfals, i aquest Vell
que tot s'hi entendria.
I, pel respirall,
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, pionque 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
així que els ulls ha badat
ferint d'esclat la tenebra.

L'arribada dels pastors i dels reis

I 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'or
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 jorns 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 menjadora!...
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 voleu 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, impuls 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 cap pecat!
Una veu dalt del cel:
—Pau als homes de bona voluntat!
Pau!

JOAN ALAVEDRA
Prada, abril de 1947.
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