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La composició de El Pessebre, començada el Gener de 1944, —com
consta a l'original—, va ésser escrita per a cant i piano (essència de
l'obra), com Pau Casals acostumava a escriure per lliurar-se de pensa¬
ments que el feien sofrir. El composar, en general, era un deslliura¬
ment de les seves preocupacions, que en aquell temps eren encara
greus i dramàtiques.
Uns dies d'estada a Andorra l'any 1946, permeteren que ell em fes
sentir tot el que tenia escrit de El Pessebre.
Conec tan profundament la puresa de la seva música i la manera de
ser de les seves composicions, que mentre ell tocava el piano, jo
sentia l'orquestra amb totes les seves possibilitats. I així ho vaig dir al
meu germà, qui em contestà: "Ja sabia que m'ho diries, perquè jo
també la sento, però orquestrar aquesta obra representa mesos de
treball i m'és impossible fins el proposar-m'ho."
Davant la meva insistència va dir-me: "Hi ha només una persona que
ho podria fer com jo penso. Després d'un llarg silenci digué: "L'única
persona que ho podria fer com jo mateix, ets tu, i tu tampoc no tens
temps ni probabilitats de trobar-lo.
La meva resposta va ésser: No hi ha res que jo no pugui fer per tu, i si
no em passa res d'extraordinari, pots comptar amb El Pessebre or¬
questrat. Una abraçada emocionada durà llarg temps i la sento cada
vegada que dirigeixo aquesta obra.
Era tant el meu desig de complaure'l i de fer vàlida la fe i seguretat
que tenia sempre en les meves possibilitats, que tan aviat com vaig
acabar la còpia de l'original per a piano i cant, que ell va donar-me,
vaig començar-ne la instrumentació. Cada dia contemplava el treball
fet i em preguntava a mi mateix: És així com el meu germà ho hauria
instrumentat? Aquest pensament va ajudar-me molt i era una gran
satisfacció el comentari que el meu germà feia a les pàgines que jo li
anava enviant. En una carta em diu: "Quina delícia és per a mi el
veure com estàs endevinant tot el que jo pensava en escriure-ho. Al
cap de cinc mesos quedava instrumentat tot el que el meu germà
tenia composat de El Pessebre, però ell hi trobava a faltar "L'Adora¬
ció", que l'autor no havia escrit i ell creia indispensable pel final de
l'obra.
A finals del 1958, Garcia Borràs obtingué la subvenció indispensable
per a una estrena esplendorosa de El Pessebre, a Acapulco. Per fi el
meu germà rebé el text que li faltava i es posà a musicar-lo i jo que
era a Prades en plena organització del festival, treballava en la instru¬
mentació, fins i tot en els moments que em despertava a la nit.
Es donà la més gran ressonància a l'estrena de l'obra, i Acapulco va
construir grans arcs en la bellíssima avinguda que voreja la mar, que
anunciaven l'aconteixement.
De totes maneres, es presentaren problemes, ja que el "Cor dels
Patges" resultava ésser tan difícil, que el meu gérmà decidí fer-lo
cantat per tres veus soles, i això resolgué el problema, si bé en detri¬
ment de l'esplendor d'aquest cor, que finalitza la primera part de



l'obra. També el fer-se l'estrena al Fuerte de San Diego (6.00 cadires
a l'aire lliure), m'obligà a reforçar el volum de l'orquestració, que
havia estat prevista per a ser executada en sales de concert.
La impressió i fotocòpia del material d'orquestra usat a Acapulco ha
estat utilitzat fins ara, quedant en suspens dues intervencions del cor,
més la veritable versió del "Cor dels Patges", un dels fragments més
importants de l'obra.
La penúltima vegada que vaig ésser a Puerto Rico, vaig lamentar que
aquest cor continués essent cantat per només tres veus; en sentir-ho
el meu germà contestà: "Quan tinguis temps, procuraràs tornar, tant
com puguis, a la versió original, que és la que posseeix l'indispensable
pel final de la primera part, resolent també la manca d'actuacions del
cor, que fins ara s'ha notat en aquesta part primera de El Pessebre".
I això ha estat fet!
Sento íntima satisfacció en que el nostre públic tingui ocasió d'oir
l'any del seu Centenari, el Pessebre, com el va pensar i escriure Pau
Casals, obra de la que ell deia: "és el meu testament per Catalunya!

Enric Casals



Aquesta obra és nascuda del désig d'un infant.
La meva filla Maria que aleshores tenia cinc anys, en atansar-se Nadal
va demanar-me "que li fes el pessebre". Sortirem un matí i, a les
parades de les escales de la Catedral de Barcelona, compràrem el sur,o
per a fer les muntanyes i- la Cova, la molsa per als prats i les figuretes
per a animar el paisatge. El muntàrem en un racó del menjador i,
quan jo em pensava que el meu treball s'havia acabat i que no ens
mancava sinó, la vetlla de Nadal, cantar-hi tots plegats El Noi de la
Mare, El Rabadà i El cant dels ocells, va demanar-me que "n'hi fes un
vers". Jo tenia temps aquells dies. Sortia de la captivitat en un vai¬
xell, a causa d'uns fets polítics, i reflexionava cap on podia orientar
la meva vida. Vaig agafar, un quadern, disposat a començar. Es tracta¬
va de fer parlar aquelles figuretes que tenia davant els ulls. I de fer-les
parlar en un llenguatge entenedor per a una nena. ¿Què havien de
dir? El sentit de pessebre, és a dir, la transcendència del Naixement...
Un escriptor, però, és, abans que tot un home. I tot home és treballat
interiorment, vulgues o no, no ja solament per l'època, sinó àdhuc,
pel moment que viu. Es així com jo m'explico ara que aquell Poema,
que començà intentant cantar per a un infant la inefable joia d'una
Naixença, s'anés transformant, insensiblement, en la boca dels meus
personatges, en el drama de la Passió. Com podia ésser altrament,
després del que ja havia passat i del que es preveia que viuria el nostre
poble. Homes i animals estaven extàtics en aquell ambient de simpli¬
citat primària. Però a cadascun d'ells —com a mi mateix—, una veu
íntima, profètica, ja ens anunciava la tragèdia, i tots l'acceptàvem
amb fortalesa purificadora, sabent que només de la nostra fidelitat i
de la nostra virtut depenia ¡'Hosanna final. La veu de l'Home del pou,
del Pescador, de l'Home que llaura, de la Parella de la portadora, de
la Vella que fila, tant com les de la Mula, del Bou i dels Camells,
concordaven a revelar-nos que el sentit profund d'aquella Naixença
era el primer acte del dolorós Sacrifici.
Els fets irromperen sobre el Poema, i aquest no pogué acabarse,
aleshores. I una nit de gebert dintre l'única maleta que es pogué
salvar de l'estimbada pels barrancs plens de neu del Coll d'Ares el
quadern passà amb nosaltres, en una caravana de milers de persones
que marxaven cap a França. A Paris vaig trobar el Mestre Pau Casals,
que venia d'Anglaterra, i al cap de pocs dies vaig reunir-me amb ell a
Prada. M'hi atreia l'admiració que sempre havia sentit pel gran artista,
el desig d'escriure la seva biografía i l'honor de fer costat a l'home
que dedicava la seva vida a la tasca que també jo creia més necessària
en aquells moments: l'ajut als compatriotes que s'apilaven pels camps
de concentració. Vaig instal·larme al mateix hotel, i més tard —quan,
després d'una temptativa desesperada, en plena desfeta de França,
ens posaren al carrer a mitja nit— llogàrem plegats la famosa "Vil·la
Colette". On hem viscut tants anys. Ell s'havia dedicat, de primer, a
ajudar la gent dels camps, enviant-los centenars i centenars de milers
de francs i escrivint-los milers i milers de lletres, fins al punt que hi



havia dies que, d'haver-ne escrites tantes, després no podia tocar.
Vinguda la guerra mundial, es dedicà a donar concerts per totes les
grans ciutats de França, a profit de la beneficència. En tots aquells
concerts el vaig acompanyar.
Els alemanys ocupaven el nord del país, però un dia, sobtadament,
ocuparen tot França. Els teníem a Prada. Erem presoners i no po¬
díem escapar. No volíem, tampoc, abandonar l'estimat país en aquell
moment de la seva tragèdia. Al Mestre, des d'Amèrica, li feren propo¬
sicions magnífiques, que va refusar. Escoltàvem la ràdio anglesa ta¬
pats amb flassades, al fons d'una habitació, mentre algú de nosaltres
vigilava al carrer el pas ritmat de les botes ferrades. I un dia, com si
un raig de sol travessés aquella negra nuvolada, s'anunciaren uns Jocs
Florals de la Llengua Catalana, a Perpinyà. El nostre deure era de
col·laborar-hi. Vaig pensar en el meu Poema. En secret, sense dir res
al Mestre, que no el coneixia, vaig acabar-lo i el vaig enviar. Guanyà la
Flor Natural. El Mestre en fou sabedor abans que jo, pel diari, i el va
sentir per primera vegada quan vaig llegir-lo en la Festa, a la qual
assistírem plegats.
Això era el maig de 1943. I el juny, el dia del meu sant, en baixar
de la seva cambra i abraçar-me per dir-me "Per molts anys!", em
donà el primer fragment musicat. ¿Us imagineu la meva sorpresa, la
meva emoció? Vaig creure que era la finesa d'un dia. Però, amb
aquella calma segura amb què enuncia les seves decisions, després de
parlar-me de la bellesa poètica i de la gravetat que trobava en l'obra,
em digué que ['expressiva simplicitat del seu text la feien molt apta
per a ésser posada en música i que anava a compondre tot el Poema.
Aleshores, i des de l'endemà començà un dels períodes més interes¬
sants de la meva vida. Perquè, des de ja feia anys, jo sentia cada matí,
després del fragment de Bach al piano amb què el Mestre començava
el dia, com el primer violoncel del món assajava, hores i hores, els
compassos difícils de les obres més diverses, de Schumann, de Lalo,
de Bach, d'Elgar, de Dvorak. A casa, o pels hotels en les tournées de
concerts de beneficència, Pau Casals no parava de treballar tossuda¬
ment, amorosament, cada dia, i a desgrat de les circumstàncies més
adverses, els fragments als quals —segons la seva gràfica expressió—
volia "trencar els ossos" és a dir, simplificar-ne l'execució. "Però,
Mestre, ¿no fa més de trenta anys que ja ho té registrat, això?" "No
hi fa res. Encara pot millorar-se." I quan, enmig d'aquella solitud i
d'aquella reclusió amb l'esdevenidor incert que oferia el món en gue¬
rra, hom li demanava per què encara estudiava tant: "El meu deure
—deia— és estar a cada moment a punt per al concert".
Des de l'endemà, però, d'aquell Sant Joan del 1943, després del Bach
matinal començava la composició de El Pessebre. I en el silenci sagrat
d'aquella caseta que ha estat visitada, més tard, per tantes notabili-
tats, però on vivíem aleshores en la severitat més estricta, mancats de
tot, isolats del món i com abandonats de tothom, amb el perill, a
cada instant, d'una detenció que no hauria estat ni remarcada —ni



podia, de moment, ésser protestada per ningú—, l'artista que havia
abandonat la Itàlia de Mussolini i l'Alemanya de Hitler treballava
abstret en el seu univers de música, mentre davant la porta passaven,
vigilants, els soldats alemanys.
En el petit piano de la seva cambra, cada matí començava per alçar-
se, tímida, una sola nota que quedava, vibrant en el silenci, suspensa
en l'aire; que es repetia, insistint, com si en cridés una altra, i que era
seguida, lentament, per noves companyes que avançaven com ella
mateixa, vacil·lant per una regió de somni. Era com un lleu i errívol
vagareig eteri, com una immaterial florida musical que naixia, munta¬
va, s'esbadellava suaument en l'espai i es cloía o s'esvai'a en el silenci,
per a recomençar tot seguit, cada vegada amb un accent més segur.
Privilegi únic per a un escriptor, jo vivia en la mateixa fornal on
s'anaven forjant les ales del Poema. Assistia íntimament al misteri de
la transformació gradual de la poesia en música, de l'estrofa en cant.
Sabia sempre el vers sobre el qual treballava el Mestre i veia com, ara
vestint, ara penetrant, ara transcendint, ara auréolant la paraula,
l'obra anava construint-se, ordenant-se en figures i temes musicals,
que es precisaven cada vegada més. A la casa hi havia sempre una
quietud absoluta, tota ressonant de música. Per la finestra es veia, al
fons cobrint l'horitzó, la massa blavissa del Canigó, crestat de neu. A
cent metres teníem la Gestapo.
De mica en mica, i sense interrupció de cap mena, l'obra anà avan¬
çant durant anys. Cada dia, cada dia, entre el fragment de Bach i
l'estudi del violoncel, sentíem a la seva cambra l'encantament
d'aquelles notes que es buscaven i que acabaven per unir-se harmo¬
niosament en una melodia que cantava suaument en el silenci. El
Mestre, abstret i en calma, cantava a vegades les paraules del text i
anava anotant amb llapis sobre el paper pautat les seves troballes.
Quan en tenia un fragment acabat ens cridava a la seva cambra.
Encara veig l'esclat joiós dels seus ulls blaus! "El difícil, en això com
en tot —em deia—, és rebutjar la facilitat i els efectismes i captar,
només, la vena musical més íntima, més autèntica. Veu? Escolti
això." I aleshores, deixant la pipa en un racó del piano, amb aquella
pulsació de teclat tan flonja i tan segura, tan delicada o tan densa, tan
plena de respecte, d'art i d'ànima, que haurien fet de Pau Casals,
també, el millor pianista del món, iniciàvem el tema i en cantava el
text amb una dicció tan ingènua, tan pura, tan plena d'humanitat i
d'unció, que ens omplia els ulls de llàgrimes.
Quan tingué acabats els cants d'algunes figures, començàrem a can¬
tar-los pels Nadals. A la tarda de la diada venien els amics que resi¬
dien a Prada. Aquells que, durant tot l'any, havien dit: "Aquest
Nadal ja menjarem els torrons a casa! " i veien, una vega més, allunya¬
da llur esperança. S'encabien per la cambreta del Mestre, tan plena
d'objectes —el violoncel majestuosament estès sobre el llit—, s'ata-
pei'en pel passadís, s'asseien per l'escala, fins a la porta. Aleshores,
sota la direcció del Mestre i tocant ell el piano, començava el cant de



El Pessebre, que era cada any, cada any —perquè cada any avançava ¡
cada any era més punyent—, el nostre cant de Nadal, l'evocació enyo¬
rada de la llar, dels familiars llunyants, de la Pàtria. "Ara ve l'ària del
Pescador!", cridava el Mestre. I tots callàvem, perquè sabíem que li
agradava entonar-la sol, amb bravura. "Ara el cant del Bou, que és el
Poeta de l'obra." "I ara la Sardana patètica, la Sardana de la
Passió"...
Però hi havia un moment, que ja coneixíem, que ja esperàvem amb
impressió, perquè, a desgrat d'ésser un cor que tots cantàvem a l'uní¬
son, sabíem que ell volia acabar-lo sol. Era en el "Cor dels camells".
Ell començava al piano les notes greus, pausades, que evoquen la
marxa lenta dels camells pel desert, i picava ràpida, viva, precisa i
evocadora, la nota alta que donava la sensació d'espai, de distància,
d'infinit. Les veus de tots nosaltres, lentes, ritmades, en cor d'homes i
dones, omplien, solemnement, tota la casa. I de sobte, el cap del
Mestre feia un gest enèrgic, i tots emmudíem a l'acte. Aleshores, sol,
amb una veu fosca, trencada per l'emoció, ell, que ens representava
—i tan dignament!— a tots; ell, que tots veneràvem, l'artista gloriós
que compartia voluntàriament la nostra dissort, cantava, mirant a
banda i banda els seus amics, amb els ulls entelats, i destacant l'al·lu¬
sió al nostre llarg exili:

"Quan s'acabarà
tan llarg caminar
per terres estranyes..."

I després hi havia una pausa perquè, de moment, no podíem conti¬
nuar...

Vençuda l'emoció, però, el Mestre reprenia. I, com transfigurat, com
si recollís en el seu esperit la joia de l'Angel, la gravetat de l'Home del
pou, la fe del Pescador, el presagi de l'Home que llaura, l'anunci
trascendent de l'Home de la portadora, la tragèdia de la Vella que
fila, la promesa de la Verge, el lirisme confiat de Sant Josep, i tota la
ingènua poesia de la Mula i el Bou, fonia tots aquests sentiments de
fervor i d'esperança en un sol esclat de "Joia a través del Dolor", i
atacava amb força al piano un dels cants de glòria mes excelsos i
més potents que s'han sentit en música. Clamava, amb els ulls fits
enlaire, tota la seva fe en el missatge de l'Angel. I com si veiés els Reis
i els Pastors abraçats, iniciava el grandiós Himne que entonen la
orquestra, els solistes i el cor, i que Pau Casals voldria que fos cantat
per tot el públic, per tota la humanitat.
Pau als homes de bona voluntat!
Pau!

Joan Alavedra

Prada, abril del 1947



 



Pau Casals

Pau Casals va néixer a El Vendrell, el 29 de desembre del 1876. El
seu pare, Carles Casals, era organista i professor de música. De molt
jovenet, amb la seva mare i els seus germans féu llargues estades a
Sant Salvador on, anys a venir, tindria la seva pròpia casa. D'onze
germans que eren, no en sobreviuran sinó tres.
La música és, per a Casals, un element natural: "Abans de parlar clar,
ja cantava." Als quatre anys, aprèn a tocar el piano, el violí i la
flauta; més endavant, el seu pare li ensenya l'orgue. Als cinc anys, ja
forma part del cor de l'església i comença a compondre. Impressionat
per la destresa del violoncel·lista Josep García, 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'AIbèniz per al comte de Morphy, va a
Madrid el 1894; Morphy, secretari privat de la reina regent Maria
Cristina, el fa actuar a la Cort. La reina li concedeix una beca que li
permet de continuar els estudis, del 1894 al 1896 amb Monasterio i
Breton, i, més tard, de poder anar a estudiar la composició i el
violoncel a Brussel·les, on rep algunes decepcions. Deixa Brussel·les i
se'n va a Paris, on, amb la seva mare i els seus germans, viu mesos
molt difícils. Torna a Barcelona i és nomenat professor de l'Escola de
Música i solista del Liceu.
El 1899 se'n va tot sol cap a París i es presenta a Charles Lamoureux,
el qual comprèp 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.



El 1920 crea i dirigeix a Barcelona I' "Orquestra Pau Casals"; esmerça
en aquest conjunt orquestral la major part del seu temps. Funda,
també, I' "Associació Obrera de Concerts" destinada a afavorir el
gust dels obrers catalans per la música. La seva tasca com a director
d'orquestra no minva pas les seves activitats de concertista i de com¬
positor. El nom de Casals és aleshores universalment il·lustre i consi¬
derat com el d'un dels més grans intèrprets de totes les èpoques.
Durant la guerra, Casals fa 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 fa concerts a benefici de les associacions franceses. Acaba¬
da la guerra mundial actua a Anglaterra, a Sui'ssa i a diverses pobla¬
cions franceses. Però el 1946, decideix de no acceptar cap més invita¬
ció. Des d'aleshores, 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 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. A 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 trobà, amb "EL PESSEBRE", una altra expres¬
sió artística que ha emocionat i entusiasmat els públics de tot el món.
La mort de Pau Casals, el dia 22 d'octubre del 1973, clou definitiva¬
ment una etapa decisiva de l'art musical. El seu nom i la seva obra
perduraran com un exemple altament significatiu.



 



 



Joan Alavedra

Joan Alavedra, nasqué a Barcelona el 1896. Després de col·laborar a
les revistes literàries "D'ací, d'allà" i "Mirador", es feu conèixer al
món literari català per les seves traduccions de l'alemany: "Les des¬
ventures 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
representat Catalunya als Congressos Internacionals de París (1937) i
de Londres (1938) —on fou nomenat del Comitè Directiu Interna¬
cional.
Després d'alguns anys de silenci literari va publicar el seu "POEMA
DEL PESSEBRE", que havia guanyat la Flor Natural als Jocs Flo¬
rals 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 comple¬
tar-lo afegint-hi I' "Adoració", i on va compondre la major part de la
música que avui forma el grandiós Oratori que ha estat aclamat a les
principals capitals del món.
Joan Alavedra és "Mestre en Gai Saber" de l'Acadèmia dels Jocs
Florals, de Perpinyà. Com a conferenciant, ha actuat molt a Catalu¬
nya, 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'Institut Central de Relacions Culturals, a
Jerusalem.
Reintegrat a Catalunya, Alavedra ha publicat la biografia "Pau Ca¬
sals", de la qual el mestre, al Pròleg, ha escrit: "Es el llibre d'un
artista sobre un artista. Llibre verídic, poètic i literari, que jo mateix
hauria volgut escriure, si fos escriptor."
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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Programa
Oferiment

a càrrec del Sr. Xavier Modolell i Lluch de la Junta Consultiva de
l'Orfeó Enric Morera.

(tfl I h&ütb
L'Anunciació als Pastors

Cap a Betlem!...
L'home del pou
El pescador
L'home que llaura
L'estel
La parella de la portadora
La vella que fila

La caravana dels Reis d'Orient

La caravana

Els tres patges

Petita pausa

Cor dels camells
Cor dels Reis Màgics

El Pessebre

La Mare de Déu
Sant Josep
La mula de l'Estable
El bou de l'Estable

L'Adoració

La Nit de Nadal
El plor de l'Infant Jesús
L'arribada dels pastors i dels reis
Les ofrenes dels reis
Les ofrenes dels pastors
Hosanna



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 xals ja els guardarà el gos.

—No heu sentit quina veu fina?
—Era veu o viol í?
—Era un bel d'anyell en somnis
—Era l'aigua. Un rajol í
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.

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-hl, 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 11ibanrt
—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 trai'dor
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 recordança
us donarà el Pa.



L'estel

L'estel esclata
de llum de plata.
Blava cel istia
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 ¡ una dona, amb neu i nit, van pels camins
que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de rai'ms
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, rai'ms?
—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!
Es 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,
pobre 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?
Es 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
amg dàtils i figues.
I, al capdavall, què?
Aneu a saber...
Me'n faré l'estella!
Adéu, cavaller,
i sabre i corser!
Adéu, mercader!
Ai, adéu, donzella!
No tinc ulls per res,
puc mirar només,
amunt, a l'estrella.
Palmera reial,
caseta frescal,
ombra regalada.
Fillet d'ulls de cel,
colom sense fel,
pastisset de mel,
coqueta ensucrada.
Pati acollidor,
brollador sonor.

Esposa estimada!



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 s'obria
i m'omplia d'espant.
Un àngel d'ales blanques
s'estava davant meu.

—"Salve, Maria! —em deia—
Seràs Mare de Déu."
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia.
El Senyor és amb Vós
i beneita sou Vós
entre totes les dones.
I beneit és el Fruit
del Vostre Sant Ventre
Jesús.
I el meu rés començava



callat, en aquell instant.
Rés que perdura encara,
rés que durarà tant
com visqui el Fill de Glòria
que és nat aquesta nit.
Com duri Sa memòria.
Com, fins a l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i mes llàgrimes
no us basten per rentà'ls.

Sant Josep

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



La mula de l'Estable

Quin bell enrenou!
No has sentit, tu, bou,
resar a la Dona?
I l'Home ha cantat,
i algú ha bellugat
damunt de la palla.
Era un Pollinet
de dona, nuet,

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

El bou de l'Estable

He passat la nit
vetllant, encongit,
amb el cor petit
i les banyes moixes.
I feia un mugir
ben dolç, per si 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 rastelI,
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, 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, 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'<
pera 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 clavel let
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 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 cap 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



 



.... I com si veiés els Reis i els Pastors abraçats, iniciava el grandiós Himne que entonen la orquestra, els solistes i el cor, i
que Pau Casals voldria que fos cantat per tot el públic, per tota la humanitat."

Joan Alavedra
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¿ff PATRONAT de CULTURA
de l'AJUNTAMENT de SANT JUST DESVERN

QUÈ ES PROPOSA?

SALA DACTES ATENEU



Intèrprets



 



Enric Casals
Començà els estudis musicals amb el seu pare, I els continuà amb el
mestre R. Gàlvez a Barcelona. Als quinze anys fou deixeble, à Brus¬
sel·les, dels mestres Crlckboom I Jongen, I més tard féu estudis de
perfeccionament a Praga, amb el professor Suchy.
Actuà com a violí solista de l'Orquestra Simfònica de Barcelona
(1910-1912), de la Kurort Symphonische Orchester a Sant Peters¬
burg (1912-1914), de l'Orquestra Pau Casals (1920-1936) i de la del
Gran Teatre del Liceu (1924-1935).
Creà el Quartet Enric Casals, de música de cambra, amb el qual donà
nombrosíssims concerts no solament a casa nostra, sinó també a
França, Bèlgica, Anglaterra i Sui'ssa en diversos anys consecutius. Ha
col·laborat en concerts de música de cambra amb Pau Casals, Alfredo
Casella, lldebrando Pizzeti, Wanda Landowska, Margaret Long, Gas¬
par Cassadó, Maurice Maréchal, etc.
Ha donat concerts de violí, acompanyat d'orquestra o piano, a Fran¬
ça, Portugal, República Argentina (on figurava als programes al costat
de Maria Barrientos) i també a Espanya.
Fou sots-director de l'Orquestra Pau Casals (1920-1936), director de
l'Orquestra Ibèrica de Concerts (1940-1942) i de l'Orquestra Profes¬
sional de Cambra de Barcelona, amb la qual donà 86 concerts.
Ha dirigit dues vegades l'Orquestra Nacional de Portugal, a Lisboa; la
Nacional de Mèxic; la Nacional Hongaresa, a Budapest; la Nacional
Grega, a Atenes; l'Orquestra del Teatre La Fenice, a Venècia; Ràdio
Symphonique de Toulouse; Orquestra del Teatre Capitol, també de
Toulouse; l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu en diversos concerts,
i l'Orquestra Lamoureux a Ginebra.
Ha dirigit diverses vegades, Pau Casals, Victòria dels Angels, Serge
Prokofieff, Ricard Viñes, Alfredo Casella, Bonucci, Pierre Fournier,
Poltronieri, Manén, Larrocha, Costa, Toldrà, entre molts altres
estrangers i espanyols.
Com a compositor, cal remarcar el "Concert per a violí i orquestra"
(1915), "Poema Simfònic" (1927), nombroses sardanes (entre les
quals són conegudes de tots els sardanistes: "Lluny", "Heroica",
"Tarragona", "Sardana de carrer", etc.), "Concert per a violoncel i
orquestra", estrenat a Barcelona (1945).
Ha estat durant molts anys director de l'Institut Musical Casals, i més
tard encarregat de l'organització dels cèlebres Festivals de Prada
(1955-1966).
El 1958 escriu l'orquestració de "EL PESSEBRE ' que amb tant
d'èxit ha estat interpretat arreu del mon. L'any 1970 és nomenat
"Citoyen d'Honneur" de la vila de Prada.
Sota la seva direcció l'Orquestra Ciutat de Barcelona i l'Orfeó Català
donaren la primera audició a Europa (El Vendrell, 17 de juny 1972)
de I' "Himne a les Nacions Unides" de Pau Casals.



 



Orfeó de Sants

L'Orfeó de Sants, és de les poques entitats orfeòniques del país que
sense haver perdut la seva rel fonamental milletiana, ha experimentat
—d'un temps ençà— una transformació coral més acusada, situant-se
en un pla d'elevada dignitat artística, cada vegada més reconeguda
pels millors ambients musicals del propi terrer.
La voluntat pacient i creadora de l'Orfeó de Sants, arrenca ja des de
la seva mateixa fundació; a darreries de l'any 1899, sota la batuta del
seu mestre fundador, Estanislau Mateo.
Viu jorns esplendents durant el llarg mestratge d'Antoni Pérez Moya
que situa l'Orfeó de Sants entre els llocs preeminents de l'orfeonjsme
català.
Actualment i des de fa uns anys, exerceix la direcció de l'Orfeó de
Sants, el prestigiós mestre Enric Ribó i Sugranyes, artífex d'aquesta
evolució coral i artística de la que avui es pot envanir d'estar dota¬
da aquesta popular i veterana institució artística barcelonina.
El mestre Ribó (Catedràtic del Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona) ha aconseguit, en un mínim de gest i de sobrie¬
tat directiva, mantenir una disciplinada expressió dels setanta intèr¬
prets de què es composa avui l'Orfeó de Sants, obtenint resultats i
versions plenes d'interès musical, que es condensen en el fraseig, la
dicció i el bon dir, en unes sòlides audicions d'unitat en el conjunt i
d'afinació exacta de la polifonia que, molt preferentment cultiva,
sense haver deixat de banda la cançó popular de la pròpia terra.
Llarg és el camí artístic recorregut per l'Orfeó de Sants, al pas dels
seus setanta-cinc anys d'ininterrompuda existència.
De les seves més rellevants audicions, destacarem, les següents:
1919 — Matinals al teatre "Eldorado".
1922 — Concert a Girona.
1926 — Èxit a Reus.
1929 — Estrena de l'Oratori de Honneger "El Rey David".
1930 — Homenatge a Barcelona, al Mestre Manuel de Falla.
1936 — Estrena de "La mort de Joan de L'Ós", de Lamotte de

Grignon.
1942 — "Parsifal" de Wagner, al Liceu.
1950 — "IX Simfonia" de Beethoven.
1952 — "Magnificat" de J. S. Bach.
1965 — Audició de "Joana d'Arc", de Honneger.
1969 — "Missa en Do Major" de Beethoven.
1970 — Concerts al País Basc. Fantasia i IX Simfonia de Beethoven.
1972 — Estrena de la "II Simfonia" de Mahler.
1973 — Noves audicions de la IX Simfonia de Beethoven.
1974 - "El Pessebre" de Pau Casals, audicions per terres de França.



 



M.a 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
Gal li Markoff. Després d'haver obtingut per unanimitat el premi ex¬
traordinari "Santa Cecília", debutà al Gran Teatre del Liceu en el
paper de "Micaela" 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 Festivals del Teatre Grec de Montjui'c 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 "Jepthé", de Carissimi.
Ha donat recitals a Itàlia i a Austria, i ha participat en uns festivals
celebrats a la Sui'ssa 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 Mu¬
sical, i les commemoracions de l'aniversari del Cercle Manuel de Fa¬
lla. Ha intervingut també en diversos festivals internacionals de músi¬
ca 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.
Ha participat com a solista en les audicions de "EL PESSEBRE"
donades a Toledo, Montserrat i Madrid.



 



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 una de les intèrpretsmes valorades. Ha actuat a les
ciutats espanyoles mes importants, i a diverses ciutats de França i
d'Itàlia, en interpretacions dins el gènere operístic: "Carmen", "Tro¬
bador", "Gioconda", "Barber de Sevilla", "Matrimoni Secret", "Fa¬
vorita", "Forza del Destino", "Aida", "Vida breve", "Amaya", "Tas-
sarba", entre d'altres.
Paral·lelament a les seves temporades d'òpera al Gran Teatre del Li¬
ceu, ha desenrotllat una important activitat concertística, interpre¬
tant sobretot música espanyola, espirituals negres i lieds clàssics. La
crítica italiana, unànimement féu grans elogis de la seva actuació a
Milà, l'any 1967, amb la famosa orquestra de l'Angelicum, on inter¬
pretà amb caràcter d'estrena mundial, la "Lamentació II per al Dis¬
sabte Sant", del pare Anselm Viola (monjo de Montserrat), escrita
l'any 1764, i cantà les "Siete Canciones Españolas" i "El Amor Bru¬
jo" de Manuel de Falla.
Participà com a solista en l'audició de "EL PESSEBRE" donada al
Monestir de Sant Miquel de Cuixà, l'any 1966, sota la direcció de Pau
Casals; i també, a les audicions de Barcelona, Toledo, Montserrat i
Madrid.
Són característiques seves, una veu càlida, rica de vibracions i de
color, de gros volum sonor i extensió. Musicalitat i temperament
dramàtic completen la seva personalitat.



 



Dalmau González

Dalmau González Inicià els estudis musicals a Girona com a cantor
d'una escolania.
Al Conservatori Municipal de Música de Barcelona estudià cant amb
la professora Pura Gómez, havent ampliat posteriorment els estudis
amb Jaume F. Puig en l'especialitat d'òpera i amb P. Scheilhawsky i
Arleen Auger, Lieder, a Salzburgo.
Obté entre altres: el premi d'interpretació de musica espanyola al
concurs Viñas (1972), eí primer premi del Mozarteum de Salzburg
(1974), i el premi extraordinari del Mozarteum de Salzburg al con¬
curs Viñas d'enguany.
Ha realitzat nombrosos concerts tant de lieder com d'oratori, col·la¬
borant amb JJ. MM., orquestra ciutat de Barcelona, Orfeó de Sants,
C. C. Polifònica, entre altres.
Des de l'any 1973 actua assíduament a les representacions d'òpera
del Liceu, València i Maó.
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Enric Serra

Aquest jove baríton nasqué a Barcelona on cursà els estudis musicals
i més tard va començar els estudis pròpiament de cant. Des de ja fa
uns quants anys participa a les temporades del Gran Teatre del
Liceu amb rols d'importància com el Paolo a "Simon Bocanegra" al
costat de Cornel MacNeil i Bonaldo Giaiotti, que li han permès de
guanyar-se un just i merescut prestigi.
A París, i amb Montserrat Caballé, va cantar amb notable èxit de
públic i de crítica "Maria Stuarda" de Donizetti a la Sala Pleyel i a
Londres al Royal Festival Hall, també amb Montserrat Caballé va
cantar "Caterina Cornaro" de Donizetti.
L'any passat, i al Gran Teatre del Liceu, va cantar la part del Gran
Prêtre de Dragon a "Samsó i Dalila" de Saint-Saëns. Participa assí¬
duament a les temporades que se celebren a Saragossa i a La Coru¬
nya. Al Palau de la Música Catalana interpretà "La Vida Breve" de
Manuel de Falla sota la direcció de Rafael Frühbeck de Burgos, repe¬
tida més tard amb gran èxit al Teatro Real de Madrid i al Festival de
Música de Santander i amb posterioritat va gravar aquesta obra per a
la ORTF de París.



El Pessebre i la crítica

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' 'El 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 auguris de misteri."
"L'Oratori és una obra meravellosa, plena de fe i de frescor i
d'una sorprenent bellesa en el seu llenguatge tradicional. Ca¬
sals no admet sinó els mestres clàssics (i el folklore català),
però ha assimilat tan bé aquelles obres que parla aquestes
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... Es un
tresor de música pastoral..."
"Una inexhaurible riquesa melòdica és la característica d' 'El
Pessebre', després del preludi inicial, d'intensa atmosfera pas¬
toral, fins al fervent Himne final. Es 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 significa¬
tiva 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 si¬
nó que el viu... En aquest vespre memorable Casals va diri¬
gir amb una meravellosa i quasi increíble elasticitat... L'au¬
dició —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. Es d'una intel·ligibilitat general i pre¬
senta melodies de caràcter popular, frescos sonors d'una vi¬
sible plasticitat i viu tota ella d'un fort i ingenu sentiment
de devoció."

("Berliner Morgenspost" —Berlín.)

"La virtut essencial de la música de Pau Casals és la sinceri¬
tat."

(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 pro¬
fundament sentit amb què expressa els sentiments d'un ar¬
tista gran perquè és sincer..."

(Joan Arnau. "Tele/Express".)
"

'El Pessebre' de Pau Casals és sensacional, inspirat. No s'hi
troba pas cap passatge 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".

"La música és directa i immediata. Es 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)

" 'El Pessebre' posseeix la innocència i la sinceritat de la ve¬
ritable 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

profund 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 canviat l'arc del violoncel·lista per la batuta
de director."

(Xavier Montsalvatge "La Vanguardia".)



Audicions de "El Pessebre'

1960

ACAPULCO — Dues audicions, en català.

1961

MÈXIC — Una audició, en català.

1962

SAN FRANCISCO DE CALI FORNÍ A — Tres audicions, en català.
SAN JUAN DE PUERTO RICO — Una audició, en anglès.
NOVA YOR K (Carnegie Hall) — Una audició, en anglès.
ASSÍS — Una audició, en català (ORFEÓ CATALÀ).
FLORÈNCIA — Una audició, en català (ORFEÓ CÀTALÀ).
TOLOSA DEL LLENGUADOC — Dues audicions, en català (ORFEÓ
CATALÀ).

1963

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

1964

BUENOS Al RES — Tres audicions, en català.
CÒRDOVA (Argentina) — Una audició, en català.
WASHINGTON — Una audició, en anglès.
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).



1967

OMAHA — Una audició, en anglès.
GINEBRA — Una audició, en català (ORFEÓ CATALÀ).
SAN JUAN DE PUERTO RICO — Una audició, en català.
WASHINGTON — Una audició, en anglès.
SAN SALVADOR — Una audició, en català.
BARCELONA — Tres audicions, en català (ORFEÓ CATALÀ).

1968

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

1969

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

1970

BARCELONA — Dues audicions, en català (ORFEÓ CATALÀ).
GUADALAJARA (Mèxic) — Una audició, en català.
TOLEDO — Una audició en català (ORFEÓ CATALÀ).
MONTSERRAT — Una audició en català (ORFEÓ CATALÀ).

1971

MADRID — Tres audicions, en català.

1971-1975

Onze audicions, en català (ORFEÓ CATALÀ i ORFEÓ DE
SANTS).

A més: Ràdio París en donà una emissió 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, passa¬
ren dues vegades el film complet de l'audició a l'O.N.U., en anglès.
Ràdio Barcelona n'ha donat dues emissions, de l'audició de Sant
Miquel de Cuixà, en català, per l'ORFEÓ CATALÀ.



1976

SANT JUST DESVERN-Una audició, en català (ORFEO DE
SANTS).

El text d'El Pessebre ha estat traduït al castellà, al francès, a l'anglès,
a l'italià, 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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