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EL PESSEBRE i MONTSERRAT

En la primera edició del text del "Poema del Pessebre", publicada a Barcelona
l'any 1947, hi havia la següent dedicatòria:
"A l'estimat mestre Pau Casals que, en musicar aquest Poema del Pessebre, ha
creat una obra que revelarà al món la música catalana."
Aleshores nosaltres encara vivíem amb ell, a Prada. I, en aquell moment, la
partitura eren uns fulls escrits amb llapis, uns fragments, solts, que cantàvem
a casa, la meva esposa, el mestre i jo a mesura que s'anaven escrivint. També
els cantàvem quan Pau Casals volia obsequiar alguna visita i, sobretot, la tarda
de Nadal, quan la "Vil·la Colette" s'omplia de refugiats que venien a desitjar-li
les bones festes.

¿Qui podia preveure, però, aleshores, que aquells fulls eren el germen d'un
Oratori que, amb un cor de cent cinquanta persones, una orquestra d'un cen¬
tenar de músics i cinc solistes vocals, fóra aclamat en les més prestigioses sales
de concerts del món? Així i tot, jo vaig escriure aquella dedicatòria, i l'estrena
mundial d'"El Pessebre" en la seva forma actual no s'escaigué sinó tretze anys
més tard, pel desembre de 1960, a Acapulco.
Quan ens arribà el volum a Prada, el mestre protestà, amistosament, que jo
hagués gosat escriure, profèticament, "que revelarà al món".
—"És una obra — va dir-me — que, quan tornem a casa, hauríem de mirar què
es donés a Montserrat..."
Montserrat! En deu anys de vida comuna en la mateixa casa, sense a penes
contactes amb l'exterior, ¡que sovint sortia aquest nom en les nostres converses !
Quan som a Catalunya, veiem l'estimada silueta de. la muntanya, però a vegades
passem llargues temporades sense visitar-la. Quan som, però, lluny del nostre
país i l'absència dura uns quants anys, de tant en tant us ve el record penetrant
de Montserrat, i us inunda d'una profunda nostàlgia. Les antigues sensacions
es tornen vivents. L'olor de boix, l'ambient, la majestat altiva de les roques,
el silenci, la sensació de santuari, de món a part, aquella mena d'èxtasi de la
natura, el recolliment del temple, els cants dels monjos i dels escolans a la Verge...
En parlàvem. I jo recordava al mestre que Goethe, que havia seguit en un
mapa el viatge que feia per Catalunya el seu amic Alexandre von Humboldt,
havia quedat tan impressionat per la descripció que el jove savi alemany li
va fer de la nostra muntanya, que el nom de Montserrat sortí més d'una vegada
en els seus escrits com un lloc ideal per al recolliment i la meditació. "L'home
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no troba la felicitat ni la pau sinó en el seu Montserrat interior" — va escriure.
I en la darrera escena del "Faust", quan el poeta, a 80 anys, escriu : "Espadats...Anacoretes... Cor dangels", els crítics Schroer, Farinelli, i Lichtenberger, un ale- t
many, un italià i un francès, han dit, unànimement, que el paisatge i l'ambient
extraordinari eren un record de la descripció de Montserrat.
Casals em parlava aleshores del tros de parquet i de la pedra de la finestra
de la darrera cambra que ocupà Beethoven a Viena, tresors que ell guarda aSant Salvador. I ens emocionava pensar que aquella cambra era en la "Schwarz-
spanierhaus", la "Casa dels espanyols negres", antic convent que havien ocupatels monjos de Montserrat. I que en aquella cambra, que havia estat dels monjosde casa nostra, el gran compositor escriví els darrers magnífics "Quartets", i *■-morí.

Després, el mestre em parlava de la gran tradició musical de l'Abadia, dels
grans compositors que havia tingut, de la riquesa de la seva Biblioteca en aquest
aspecte, de la influència de la seva Escola a Catalunya, de les visites que ellhi havia fet, de les obres que els havia compost.
— "Ara penso — em digué un dia — que en el fragment de la Verge, d'"El
Pessebre", quan Ella diu :

— Salve, Maria ! — em deia.
ftSeràs Mare de Déu.

podríem posar-hi, a continuació, l'Ave-Maria. I aquesta podria ésser una — i tots
dos coincidírem a assenyalar-la ! — del meu "Rosari" que es canta a Montserrat."
Va fer-ho. Que bé encaixava amb l'ambient de l'obra! Montserrat quedava ja
lligat amb "El Pessebre"!
I fou en una de les seves capelles que tingué lloc una primera audició privada.
Amb Pau Casals havíem anat a Andorra, país que ens trencava, per uns dies,
la impressió d'exili posant-nos en contacte directe amb la llengua, la terra i els
costums de Catalunya. I el Pare Enric, monjo de Montserrat que hi residia
en aquell moment, ens invità a visitar la capella que tenien a Les Escaldes.
Hom havia parlat d'"El Pessebre", i, en assabentar-se que hi havia un piano,
Casals digué :
— "El meu intent és que l'estrena de l'Oratori es faci a Montserrat. ¿Per què,
doncs, en una casa d'ells, no hi cantaríem ja alguns fragments de l'obra?"
La nova corregué entre alguns amics, que ens hi acompanyaren. Encabits com i
poguérem, Casals al piano, la meva esposa i jo al seu costat, cantàrem tot el
que el mestre tenia acabat aleshores.
Aquest fou el primer contacte. El segon, anys més tard, i quan l'Oratori ja
havia estat cantat en moltes capitals d'Amèrica i d'Europa, fou quan l'Abat
Escarré va demanar-me que en donés una audició en cinta magnetofónica per
a la Comunitat. Vàrem pujar-hi amb Enric Casals. Presidien la sessió el Pare
Abat Escarré, el Pare Coadjutor Brasó, i donàrem la cinta de l'execució a les
Nacions Unides, al final de la qual hi ha uns mots impressionants de Pau Casals.
Justament, a Nova-York, després d'aquella audició memorable, el mestre m'havia
dit:
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— "Per què no ho expliquem al Pare Abat?"
I jo havia escrit a l'Abat Escarré que, gràcies al geni de Pau Casals, aquell
dia l'O.N.U., el Palau del Món, davant els delegats de tots els països, s'havia
convertit en el Palau de la Música Catalana.
El mateix prec va fer-me a Washington i en alguns altres llocs. Les audicions
triomfals no h fan oblidar mai Montserrat, "esperit i cor de Catalunya", com va
dir-me en una lletra. I recentment, encara, després de les audicions d'Israel
— escenari natural d'"El Pessebre"— a Jerusalem i a Cesarea, vàrem escriure
a l'Abat Cassià Just.
Fou en una casa de Montserrat, l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà, que l'any 1966
varen donar-se dues audicions inoblidables, cantades per l'Orfeó Català. Els mon¬
jos, procedents de l'Abadia de Catalunya, la presència de l'Abat Escarré, del
Prior de Sant Miquel, Pare Porcel, i de l'actual Abat de Montserrat, Pare Cassià
Just, donaven ja un "sentit montserratí" a les audicions, per bé que cantades
lluny de la casa pairal. Aquest "sentit" el subratllà el públic nombrosíssim que
emplenava la nau i el claustre del defora, quan, després de l'ovació clamorosa,
inacabable, dedicada a Pau Casals i a la seva obra, entonà el "Virolai", unint
en un darrer homenatge, Pau Casals i "El Pessebre", amb l'Abat Escarré i
Montserrat.

Aquest nom ha anat, doncs, sempre, unit a l'Oratori. I encara que l'Ave-Maria
que es canta en el cenobi, i que Casals va escriure per a la Moreneta, ha emo¬
cionat, en les audicions d'"El Pessebre", a públics tan diversos en diferents
països del món, no és pas aquest lunic lligam de l'obra amb Montserrat, i amb
allò que espiritualment representa per a nosaltres.
Sargeant, el famós crític musical nord-americà, escriví, l'endemà de la temuda i
apoteòsica primera audició a Nova-York, capital de la música moderna:
— "Ha estat com beure aigua fresca, primaveral, en un desert. "El Pessebre"
té la grandesa de les coses veritablement grans."
I quan pregunten a Casals a què atribueix el gran èxit de l'obra, diu:
— "A la seva sinceritat i a la seva senzillesa, que no pretén sinó expressar la
veritat de l'emoció."
I afegeix:
— "Si s'escriu de debò amb el cor, s'arriba al cor de tots els homes."
¿No és això el que Montserrat ha representat sempre per als catalans?
I ara "El Pessebre" és aquí, sense Pau Casals. A dintre l'església, monjos i
escolans han cantat sempre les seves obres. En la solitud de les vetlles d'hivern
i en les diades esplendoroses, han ressonat gairebé diàriament les pregàries mu¬
sicals del mestre. No dubteu que, en l'illa llunyana, és un gran conhort per ell
saber que està en contacte amb "l'esperit i cor de Catalunya'. Avui, però,
no solament la nau de l'església, sinó tota la muntanya, que és com dir
tot el nostre país, ressonarà amb les veus i amb la música de la seva obra màxi¬
ma. Amb el seu "testament", com lia dit ell, i no pas solament musical. Amb
una obra que, com la seva vida, és un Missatge de Pau, que ha transcendit
universalment perquè obeeix als seus principis d'honestedat, de veritat i de jus¬
tícia.

Joan Alavedra
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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. 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 can¬
tava." 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— l'estudi del violoncel, l'any 1888, a
l'Escola Municipal de Música de Barcelona 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'Albèniz 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 Breton, i,
més tard, de poder anar a estudiar la composició i el violoncel a Brusel·les, on
rep algunes decepcions. Deixa Brussel·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 nome¬
nat professor de l'Escola de Música i solista 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·lista. 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 l'"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. La seva tasca com a director d'orquestra no minva pas les seves activi¬
tats 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'estran¬
ger, a benefici dels hospitals i dels infants malalts. En acabar la guerra s'ins¬
tal·la a Prada, al començament de la tardor del 1939. Tot seguit dóna concerts
a benefici de les associacions franceses. Acabada la guerra mundial actua a
Anglaterra, a Suïssa i a diverses poblacions franceses. Però el 1946, decideix
de no acceptar cap més invitació. D'ara endavant, resideix a Prada, als Pirineus
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 del 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 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 ar¬
tística que emociona i entusiasma els públics de tot el món.
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]CAN ALAVEDRA

Joan Alavedra nasqué a Barcelona el 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 Eisa", de Schnitzler.
Va presentar, també, una comèdia de gran originalitat, adaptada de l'alemany,
"El blau del cel", de Schlumberg, que fou representada 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.
Ha estat director de la Institució del Teatre i, en aquest concepte, ha represen¬
tat 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 celebrats a Perpinyà el 1943. Fou
a Prada (Rosselló), on Alavedra compartí la casa amb Pau Casals, durant deu
anys, que el mestre conegué íntimament el poema, i estimulà Alavedra a com-

pletar-lo afegint-hi 1'"Adoració", i on va compondre la major part de la música
que avui forma el grandiós Oratori que ha estat aclamat a les principals capi¬
tals 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 la
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 volgut escriure, si fos es¬
criptor."

Posteriorment ha publicat "Personatges inoblidables", "El fet del dia d'ahir
i d'avui" i "La vida extraordinària de Pau Casals" biografia per als adolescents.
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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 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 governa
amb el flabiol.
Fins la flama viva
detura el seu vol.
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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 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 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 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?

4 —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

ï —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 ensomni
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, 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 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 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, 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.



El 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...
M'en 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!



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 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 sobria
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.
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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 el 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
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 tarà 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 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 qui 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 pecat !
Una veu dalt del cel:
— Pau als homes de bona voluntat!
Pau!

JOAN ALAVEDRA

Prada, abril de 1947.
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LLUÍS M.a MILLET

El mestre Lluís Maria Millet, fill de l'inoblidable fundador de l'Orfeó Català,
nasqué a Barcelona i va rebre la primera formació musical dins l'ambient de
l'Orfeó a la secció de nois, de la qual formà part des de 1914. L'any 1925 in¬
gressà 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 director
de l'Orfeó, càrrec que ha 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-
ciorts simfònico-corals donades d'ençà del 1946, sempre al front de l'Orfeó
Català: els "Rèquiem" de Mozart, de Fauré i de Verdi; "Les Estacions"
de Haydn; "Gran Missa en si menor" i "Passió segons Sant Mateu" de
Bach; "Novena Simfonia" i "Missa Solemnis" de Beethoven, entre altres,
i ha donat les primeres audicions a la península de l'"Elies" de Men¬
delssohn, "Oratori de Nadal" de Bach, "Stabat Mater" de Poulenc, "Cant
espiritual" de Montsalvatge, "Verge Maria" de M. Blancafort, etc. Amb
l'Orfeó Català ha actuat a Madrid, San Sebastián, Pamplona, València, 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'Orquestra Colonne, que foren
repetides més tard a la nostra ciutat amb molt d'èxit.
Ha 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 repertori.
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Ma del CARME BUSTAMANTE

Va iniciar els estudis musicals al Conservatori del Liceu de Barcelona, amb
la professora Dolors Frau. Més tard els amplià amb la professora Galli
Markoff. Després d'haver obtingut per unanimitat el premi extraordinari
"Santa Cecília", debutà al Gran Teatre del Liceu en el paper de "Micae¬
la" de l'òpera "Carmen", en la temporada 1960-61, on obtingué un gran
triomf, que renovà en la temporada 1965-66. Participà també en els Fes¬
tivals del Teatre Grec de Montjuïc l'any 1962, col·laborant amb l'Orquestra
Municipal. Ha donat nombroses audicions de lieder i ha intervingut en molts
oratoris. Ha treballat també amb el grup "Ars Musicae", aconseguint un gran
èxit en la seva interpretació del paper protagonista en "Jephté", de Carissi-
mi. Ha donat recitals a Itàlia i a Àustria, i ha participat en uns festivals
celebrats a la Suïssa italiana.
Entre els seus triomfs, compten la interpretació al Gran Teatre del Liceu del
paper protagonista de l'òpera "Tassarba", de Morera; un homenatge a
Enric Granados dins el cicle "Serenatas en el Barrio Gótico"; l'homenatge a
Frederic Mompou organitzat per Fòrum Musical, i les commemoracions de l'ani¬
versari del Cercle Manuel de Falla. Ha intervingut també en diversos festivals in¬
ternacionals de música a Barcelona; és remarcable la seva col·laboració amb
el Quartet Parrenin per a interpretar el "Segon Quartet" de Schònberg,
que cantà més tard a Madrid.
Darrerament ha participat com a solista en l'audició d"EL PESSEBRE" donada
a Toledo sota la direcció de Rafael Friihbeck de Burgos.
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MONTSERRAT APARICI

Nasqué a Barcelona, on cursà la carrera de piano i la de cant a l'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'Itàlia, en in¬
terpretacions dins el gènere operístic : "Carmen", "Trobador", "Gioconda",
"Barber de Sevilla", "Matrimoni Secret", "Favorita", "Forza del Destino", "Ai¬
da", "Vida Breve", "Amaya", "Tassarba", entre d'altres.
Paral·lelament a les seves temporades dopera al Gran Teatre del Liceu, ha
desenrotllat una important activitat concertística, interpretant sobretot músi¬
ca espanyola, espirituals negres i lieds clàssics. La crítica italiana, unàni¬
mement féu grans elogis de la seva actuació a Milà, l'any 1967, amb la
famosa orquestra de l'Angelicum, on interpretà amb caràcter 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, tam¬
bé, en les audicions de Barcelona i de Toledo.
Són característiques seves, una veu càlida, rica de vibracions i de color,
de gros volum sonor i extensió. Musicalitat i temperament dramàtic comple¬
ten la seva personalitat.
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JAUME BARÓ

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 Albareda.
Ha actuat a Suïssa com a solista en diversos Oratoris, entre els quals
"Judas Machabeus" i "La Creació" i ha realitzat diverses gravacions de
música antiga a Suïssa i també a Alemanya i a Holanda.
Ha participart com a solista en diverses òperes, especialment en "Wozzeck" de
Berg, al Gran Teatre de Ginebra.
L'any 1966 prengué part com a solista de "La Passió segons Sant Marc", a
Barcelona, i igualment a l'audició d'"EL PESSEBRE" a Atenes i a Sant
Miquel de Cuixà, sota la direcció de Pau Casals. També actuà com a so¬
lista en l'audició donada a Ginebra amb motiu de celebrar-se la II Confe¬
rència Pacem in Terris, i en la qual intervingué l'Orfeó Català. Ho féu
igualment en les audicions donades a Barcelona i a Toledo.
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FRANCESC CHICO

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 Muni¬
cipal, 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 Viñas", on
obtingué un dels premis i unànims comentaris elogiosos per part de la prem¬
sa. A Viena, on cursà els estudis de perfeccionament sota la direcció d'Anton
Dermota, es presentà al públic en diversos recitals de lieder acompanyat per
Hilde Dermota. En el cultiu d'aquesta especialitat, així com també en les
d'oratori i d'òpera de cambra, ha donat innombrables recitals i ha pres part
en concerts i representacions diverses 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 discogràfiques d'entre les
quals destaquen la "Missa de Glòria" del pare Blanch i "El giravolt de maig"
d'Eduard Toldrà.
Ha intervingut com a solista d'"EL PESSEBRE" en les darreres audicions
donades a Barcelona i a Toledo.

48



 



RAIMOS! TORRES

Els dots poc comuns de la veu d'aquest excel·lent baríton li ha permès de col-
locar la seva fama en els llocs més elevats de les figures operístiques del
nostre temps. Gaudeix d'un prestigi molt merescut en els teatres on ha
actuat, tant a Espanya com a Portugal, Suïsa, França, Anglaterra, 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, particular¬
ment, 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 mes¬
tres.

Són de remarcar els èxits assolits, sota la direcció de l'illustre Tullio Se¬
rafín, amb el Wotan de les "Walkíries", Hans Sachs dels "Mestres Cantaires",
Wolfram de "Tannhaüser", Amfortas de "Parsifal", Kurvenal a "Tristany i
Isolda", etc., així com en "Rigoletto", "Traviata", "Aida", "Gioconda", "Don
Joan", "Fidelio", etc., als millors teatres d'Itàlia.
Ha actuat també a Alemanya durant quatre anys com a primer baríton dra¬
màtic de l'Òpera de Karlsruhe, així com a París, Bordeus, Lió, Montecarlo,
Tolosa, etc., i prengué part en els famosos Festivals de l'Arena de Verona,
Maig de Florència, Biennal de Venècia, Champs Elysées, Edimburg i Gly-
debourne.
Col·laborà a l'estrena mundial de l'"Atlàntida" de Falla, al Liceu, sota la di¬
recció d'Eduard Toldrà.
Estrenà "EL PESSEBRE" a Europa, a Assis, l'any 1962. I també actuà en les au¬
dicions següents donades el mateix any a Florència, i a Tolosa. Participà
igualment, junt amb l'Orfeó Català en les audicions d'"EL PESSEBRE" al
Monestir de Sant Miquel de Cuixà, l'estiu del 1966, i en les de Barcelona i
Toledo.
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ORQUESTRA
OUIÀT DE BARCELONA

El día 6 d'octubre de 1967 es presentà per primera vegada la nova Orquestra
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 revitalització.
Amb un lloable esperit de col·laboració, les principals entitats musicals 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 anteriors. El Patronat és obert
a tots per la seva pròpia essència i el seu principal 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 titu-
laritat d'Antoni Ros Marbà. Nascut a Barcelona, estudià al Conservatori Superior
Municipal de Música. Durant la temporada 1960-62 va realitzar una llarga
tournée per Amèrica. Posteriorment treballà a l'Acadèmia Chiggiana de Sie¬
na, on va seguir el curs de direcció d'orquestra de Sergiu Celibidache. 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 Diisseldorf, on va guanyar el primer premi i ha obtingut un Gran Premi
del Disc per la seva gravació de "La maledicció 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 realització:
l'Orquestra Ciutat de Barcelona és —a desgrat del seu curt període d'existèn¬
cia— molt més que una ferma esperança: és ja una brillant realitat. Ho de¬
mostren els concerts extraordinaris en què han col·laborat Elisabeth Schwarz¬
kopf, soprano; Yehudi Menuhin, violinista; Maurice André, trompeta; Radu
Aldulescu, violoncel·lista; Narciso Yepes, guitarrista; les importants audicions
de l'Oraforí de Nadal, de Bach, amb l'Orfeó Català; els memorables Festivals
Wagner, per no citar sinó les actuacions més significatives. Tots aquests èxits
indiscutibles fan preveure un esplendorós futur per a l'Orquestra Ciutat de
Barcelona.
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ORFEO CAIALA

El nom de l'Orfeó Català va vinculat a l'art musical i a la cançó autòctona
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'Orfeó 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'Orfeó 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, Assis, Prada, Ginebra...
L'any 1962, a indicació expressa de Pau Casals, i sota la seva direcció, estrenà
a Europa "EL PESSEBRE", a Assis. D'aleshores ençà aquesta obra ha estat
cantada diverses vegades per l'Orfeó les interpretacions del qual han merescut
els més càlids elogis de la premsa internacional. Casals n'ha dit: ""EL PES¬
SEBRE", en ésser cantat per les veus catalanes del gloriós Orfeó Català sembla
que hagi pres, definitivament, en la seva expressió més íntima, el seu veritable
caràcter"; judici definitiu de qui ha creat l'obra catalana més difosa inter¬
nacionalment.
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ALDOONSd'a PESSEBRE

1960

ACAPULCO — Dues audicions, en ca¬

talà.

1961

MÈXIC. — Una audició, en català.

1962

SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA
— Tres audicions, en català.
SAN JUAN DE PUERTO RICO — Una
audició, en anglès.
NOVA YORK (Carnegie Hall) —Una
audició, en anglès.
ASSIS — Una audició, en català (OR¬
FEÓ CATALÀ).
FLORÈNCIA — Una audició, en ca¬
talà (ORFEÓ CATALÀ).
TOLOSA DEL LLENGUADOC —

Dues audicions, en català (ORFEÓ CA¬
TALÀ).

1963

RAVINIA (Xicago, EE. UU.) — Dues
audicions, en anglès.
TALLAHASSEE (Florida, EE. UU.) —
Una audició, en anglès.

FILADÈLFIA—Una audició, en anglès.
BERLÍN — Una audició; els solistes,
en anglès i el cor, en alemany.
LONDRES — Una audició, en anglès.
NOVA YORK — Una audició a la sala
de l'Assemblea General de l'O.N.U., en

anglès.
NOVA ORLEANS — Una audició, en

anglès.

1964

BUENOS AIRES — Tres audicions, en

català.
CÒRDOVA (Argentina) — Una audició,
en català.
WASHINGTON — Una audió, en an¬

glès.
BUDAPEST — Una audició, en català.

1965

PITTSBURG — Una audició, en anglès.
BUFFALO — Dues audicions, en anglès.

1966

ATENES — Dues audicions, en català.
SANT MIQUEL DE CUIXÀ —Dues
audicions, en català (ORFEÓ CATALÀ).
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1967

OMAHA — Una audició, en anglès.
GINEBRA — Una audició, en català
(ORFEÓ CATALA).
SAN JUAN DE PUERTO RICO — Una
audició, en català.
WASHINGTON — Una audició, en an¬

glès.
SAN SALVADOR — Una audició, en
català.
BARCELONA — Tres audicions, en ca¬
talà (ORFEÓ CATALÀ).

1968

BARCELONA — Una audició, en català
(ORFEÓ CATALÀ).
XICAGO — Una audició, en anglès.
MENPHIS — Dues audicions, en anglès.

GUADALAJARA (Mèxic) — Una audi¬
ció, en català.
TOLEDO — Una audició en català (OR¬
FEÓ CATALÀ).
MONTSERRAT — Una audició en cata¬

là (ORFEÓ CATALÀ).

A més : Ràdio París en donà una emis¬
sió completa, en català, pel Nadal de
1962. (Audició de Tolosa, per l'ORFEÓ
CATALÀ).
Totes les emissores de televisió (més de
90) dels Estats Units, passaren dues ve¬
gades el film complet de l'audició a

l'O.N.U., en anglès.
Ràdio Barcelona n'ha donat dues emis¬

sions, de l'audició de Sant Miquel de
Cuixà, en català, per l'ORFEÓ CATALÀ.

1969

JERUSALEM — Una audició, en anglès.
CESAREA — Una audició, en anglès.

1970

BARCELONA — Dues audicions, en ca¬
talà (ORFEÓ CATALÀ).

El text d'El Pessebre ha estat traduït
al castellà, al francès, a l'anglès, a l'ita¬
lià, a l'alemany, al grec, a l'hongarès,
al rus i a l'hebreu.

N'han estat donades 52 audicions, 31
en català i 21 en anglès.
El Pessebre ha estat interpretat en 33
ciutats i en 14 països.
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BANCA CATALANA
Voluntat de renovació i de servei

BARCELONA
Oficina centrai: Passeig de Gràcia, 84
Agència Gran Via: Gran Via, 615
Agència Sants: Sant Medir, 2

SUCURSALS A:

GIRONA: Alvarez de Castro, 5
EL MASNOU: Avda. Generalísimo, 27
MOLLERUSSA: Ferrer i Busquets, 31
OLOT: Sant Esteve. 19
PALAMÓS: Avda. Generalísimo, 43
PREMIA: Avda. Caudillo, 42

TARRAGONA: Avda. Generalísimo, 162
TORTOSA: Avda. Generalísimo, 31

! Plaça Espanya, 23AGÈNCIA URBANA:
Avda. Gral. Mola, 8

BALAGUER: Gral. Vives, 3
PENÍSCOLA: J. Antonio, 22



Un llibre imprescindible en la vostra llar:

POEMA DEL PESSEBRE
de

JOAN ALAVEDRA

Seguit del seu apassionant

Anecdotari

Text íntegre i anecdotari del poema català més difós pel món, amb la
música de PAU CASALS. Molt il·lustrat

*

Altres obres de Joan Alavedra

PERSONATGES INOBLIDABLES

Retrats vivíssims de Pompeu Fabra, Francesc Pujols, Josep Carner,
Màrius Torres, Granados, etc., etc. 16 làmines fora de text

EL FET DEL DIA

Un dels llibres catalans més venuts actualment

EDITORIAL SELECTA Distribucions CATALÒNIA



EL PESSEBRE i la atia

Els testimonis escrits dels principals crítics musicals de les ciutats on ha estat interpretat
«El Pessebre» omplirien un gros volum. No en publiquem sinó alguns que hem escollit d'entre
els més importants.

«Casals és l'únic compositor actual que pot escriure música com si el segle vint
no hagués existit mai, i fer-se prendre seriosament. «El Pessebre» té totes les
característiques de la personalitat del mestre Casals: és emotiu, genial i humà
en el grau més elevat.»

(Frankenstein. «San Francisco Chronicle».)

«...Era com beure aigua fresca de primavera en un desert... «El Pessebre» té la
puresa de les coses veritablement grans...»

(Sargent. «The New Yorker».)

«És l'any 1943, en la misèria de l'exili, de la guerra i de l'ocupació, quan Pau
Casals comença la composició d'«EI Pessebre», el seu «missatge de pau», sobre
un poema del seu amic Joan Alavedra, que uneix amb molta finor la senzillesa
i el lirisme, l'emoció i la cosa pintoresca, i inscriu en la llegenda daurada de
Nadal els senyals precursors de la Passió, per personatges familiars que són augu¬
ris de misteri.»
«L'Oratori és una obra meravellosa, plena de fe i de frescor i d'una sorprenent
bellesa en el seu llenguatge tradicional. Casals no admet sinó els mestres clàssics
(i el folklore català), però ha assimilat tan bé aquelles obres que parla aques¬
tes llengües antigues com si fossin una llengua viva, i arriba a una intensitat de
visió, a una puresa d'expressió i a una puixança arquitectural insospitades.»

(Jacques Lonchampt. «Le Monde».)

«El Pessebre» és una obra penetrant, comunicativa i atraient. Casals s'ha elevat
a un estat de beatitud musical... Té totes les característiques d'estar en l'esperit
d'una benedicció... És un tresor de música pastoral...»
«Una inexhaurible riquesa melòdica és la característica d'«EI Pessebre», després
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PAU CASALS
IMPRESSIONS FONOGRÀFIQUES D'ANTOLOGIA

GRAVADES ENTRE ELS ANYS 1928 I 1939
PRESENTADES PER LA PRESTIGIOSA SÈRIE

GRAVACIONS ILLUSTRES

J. S. BACH

Suite núm. 1, en sol major,
BWV 1007

Suite núm. 2, en re menor,
BWV 1008

Pau Casals, violoncel

1J 059-00.894 M

J. S. BACH

Suite número 3, en do major,
BWV 1009

Suite núm. 4, en mi bemoll
major, BWV 1010

Pau Casals, violoncel

1J 059-00.893 M

J. S. BACH

Suite núm. 5, en do menor,
BWV 1011

Suite núm. 6, en re major,
BWV 1012

Pau Casals, violoncel

1J 059-00.892 M

L. V. BEETHOVEN

Trio núm. 7, en si bemoll ma¬

jor, op. 97 «Arxiduc»
Pau Casal, violoncel
Alfred Cortot, piano
Jacques Thibaud, violí

059-00.857 M

A. DVORAK

Concert en si menor, op. 104,
per a violoncel i orquestra

Pau Casals, violoncel
Orquestra Filharmònica Txeca
Director: Georges Szell
059-00.762 M



del preludi inicial, d'intensa atmosfera pastoral, fins al fervent Himne final. És
una obra sencera, que fascina...»

(Miles Kastendieck. «New York Journal American».)

«L'audició històrica de l'Oratori «El Pessebre» de Pau Casals, dirigida per ell
mateix, ha estat la manifestació més significativa i més sobresortint en tots els
annals del Carnegie Hall.»

(De la carta del president del Carnegie Hall de Nova York a Pau Casals.)

«Pau Casals no és solament un dels gegants de la Música d'aquest segle, sinó
també un gran home conegut a tot el món com a campió de la Pau i dels Drets
de l'Home.»

(U'Thant, secretari general de les Nacions Unides.)

«No es tracta aquí d'una opinió sobre una obra... Es tracta, sobretot, de "la més
profunda reverència" al "fenomen humà" de Casals, un home que no solament
parla d'humanisme sinó que el viu... En aquest vespre memorable Casals va dirigir
amb una meravellosa i quasi increïble elasticitat... L'audició —en presència de
l'autor del text Joan Alavedra — va ser esplendorosa.»

(«Die Welt» — Berlín.)

«La música exclou tots els moderns experiments, ja que vol trobar una ressonància
en tots els homes i, aquesta intenció, l'assoleix plenament. És d'una intel·ligibi¬
litat general i presenta melodies de caràcter popular, frescos sonors d'una visible
plasticitat i viu tota ella d'un fort i ingenu sentiment de devoció.»

(«Berliner Morgenpost» — Berlín.)
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«"El Pessebre" posseeix la innocència i la sinceritat de la veritable grandesa. És
el més profund resum artístic tributat als emocionants episodis de la història
bíblica. És escrit amb una meravellosa melodia i demostra constantment un pro¬
fund desig de comunicar grans coses als homes senzills i honestos. Si hom és
capaç de valorar una partitura musical per la seva força expressiva més que per
una elaboració o novetat estructural, l'audició d' "El Pessebre" ha estat una
de les millors ocasions que hem tingut en aquests darrers anys per experimentar-ho.

(Winthrop Sargeant. «The New Yorker».)

«Casals ha compost aquesta cantata immers en el sentiment popular però sense
cap concessió a la glossa folklòrica. Hi flueix la línia lírica sense decandiments,
cenyida amb una instrumentació clara, excel·lent, en la qual se sumen les mil
experiències de l'autor que en tantes ocasions durant més de mig segle ha can¬
viat l'arc del violoncel·lista per la batuta de director.

(Xavier Montsalvatge «La Vanguardia».)

«La virtut essencial de la música de Pau Casals és la sinceritat.»

(F. W. «Journal de Génève».)

«...música que per molt senzilla que sigui, gairebé humil en l'accent, ens commou
per la cordialitat, el to amable i profundament sentit amb què expressa els sen¬
timents d'un artista gran perquè és sincer...»

(Joan Arnau. «Tele/Express».)



La Llave de Oro

Construeix a tots
els indrets de Barcelona

i li ofereix elpis
de màxima qualitat,
que s'ajusti al seupressupost.
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«"El Pessebre" de Pau Casals és sensacional, inspirat. No s'hi troba cap passat¬
ge dissonant. La música flueix i s'eleva i la línia melòdica, tant dels solistes com
del cor, mai no es trenca en els seus moviments fins arribar al grandiós final.

(Charles L. Dufour. «New Orleans».)

«Aquesta música commou i arriba directament al cor.»

«Kansas City Star».

«El poema català original de Joan Alavedra és ric en fervor í en imatges poèti¬
ques. Pau Casals ha sentit el fervor i la devoció de vestir el text amb atractiva
música.

(Marx de Schauenser. Estats Units.)

«La música és directa i immediata. És plena de color, sovint viva i expressiva i
fent sempre ressaltar el text. Casals no ha usat melodies populars però diversos
passatges en tenen el gust. Així, en la vigorosa ària del pescador i en la sardana
que els pastors ballen a honor de l'Infant...»

(Samuel L. Singer. Estats Units)

«La victòria de l'esperit damunt la matèria.»

(Olia Zilberman. «Maariv», Jerusalem.)

«Ha estat no solament una experiència musical, sinó, també, una gran experiència
humana. Ens ha brindat moments d'exaltació que restaran en la nostra memòria.»

(Uri Epstein. «Haretz», Jerusalem.)
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