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PRO
I

BEETHOVEN

Obertura de Leonora, n.O 1, op. 138.

(1." audició).

SCHUMANN

TERCERA SIMFON lA, en mi bemoll
(Renana), op. 97.

, (1." audició per 1'0. P.. C.)

I. Vivace.

II. Scherzo. Molto moderato.
. III. Moderato.

IV .. Maestoso.

V. Vivace.

II
MOZART

CONCERT en la, per a clarinet i orquestra,
op. 107.

(l.a audició per 1'0. P. C.)
I. Allegro moderato.

IT. Adagio.
III: Rondó. Allegro.

Clarinet concertí: JOSEP NORI

III
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RIMSKI-KORSAKOV

SCHEHERAZADE, suite simfònica, op. 35

I. Largo maestoso. Allegro ma non trop-po.
II. Lento. Andantino. Vivace schersando,

Allegro molta ei animate.

III. Andantino quasi A lleeretto .

IV. Allegro molto.

Violí solista: ENR IC CASALS
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l Direcció: PAU CASALS

:il
I 3

I



NOTES AL PROORAMA

OBERTURA DE LEONORA, N.O 1

BEETHOVEN,

Prou sabut és que Beethoven compongué quatre diferents obertures
amb el mateix objecte, que fou servir d'introducció a la seva única òpera,
Fideiio, Les tres primeres duen el titol de Leonora, veritable nom de la pro
tagonista d'aquesta obra, emperò la numeració amb la qual són designades'
no correspon a l'ordre cronològic de llur composició. La n.v 2, és justament
la primera de les quatre, i de consegüent li escauria a dreta llei el n.O 1,
car, com diem, és la primera que produí l'autor, essent executada en l'es,
trena de Fidelio, l'any 1805. Aquesta és, doncs, la veritable font d'on eixiren

les n.O 3 i n.O l, compostes respectivament en 1806 i 1807 i l'objecte de les

quals fou l'engrandiment (n.o 3) a escurçament (n.v I)-de l'obertura primi
tiva (n.o 2).

L'obertura de Leonora n.O I (tercera, doncs, ,en l'ordre de producció),
ben poc executada i gairebé desconeguda.Tou.descoberta i publicada des

prés de la mort de Beethoven, l'any 1832. A la primeria, hom cregué que
aquesta obra era el veritable prefaci de l'òpera en sa primera versió i per
açò li posaren el titol de Leonora n» I. Segons la tradició que aleshores

corria, Beethoven la hauria fet conèixer als seùs íntims abans de 'l'estrena
de l'òpera, però havent-la aquestos trobada insignificant, l'autor la subs
tituí per la n.O 2, composta a corre-cuita i executada en la primera repre
sentació.

- El cert és que l'obertura que avui donem a conèixer, no fou composta
fins un any més tard (1807), en ocasió que el teatre de Praga, on' fins ales
hores representaven companyies italianes, havia passat a mans d'un di
rector alemany. Aquest volia inaugurar la seva empresa amb l'òpera de
Beethoven i trobant massa difícils' per a un teatre de província les altres

.

dues obertures, indui l'autor acompondre'n una t�r.cera de més fàcil i de més
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reduïdes proporcíons. Aquesta obertura no té res de comú amb les altres

dues, sinó el tema de Florestan, amb el qual, cap a la meitat de la compo
sició és construït el temps lent (adagio ma non troppô), Es aquesta una pro
ducció menys brillant i d'un caràcter sensiblement menys dramàtic que
les altres dues; més aviat és de tons dolços i -plaents i té un -final de'la
més extremada senzillesa.

.

Malgrat ço abans exposat, l'obra que ens ocupa mai no ha servit d'in
troducció a l'òpera de Beethoven, car l'esmentada representació de F idelio
a Praga no arribà a efectuar-se, aixi és que sols fou descoberta f execu
tada en concert aprés la mort de Beethoven:

TERCERA S IMPON lA (RENANA)
SCHUMANN

De les quatre Simfonies que produi Schumann, és aquesta la que prel
senta un caràcter més franc i rialler, degut a l'especial estat d'esperit de
seu autor en compondre-Ia. Aprés les penúries i contrarietats sofertes durant
la seva estada a Dresde; a la tardor çle 1850 fou Schumann nomenat Direètor
tor de-música de la ciutat de Düsseldorf i en traslladar-se als bells marges
del Ren, l'ambient de tan poètica contrada amarà la seva ànima d'una
nova vigoria empenyent-la a la producció amb delit ben genial. Ell mateix
va dir que la contemplació de la catedral de Colònia li donà el primer impuls
per a la composició d'aquesta Simfonia, coneguda pels motius esmentats
amb el nom de Renana. El gran romàntic hi palesa amb bells trets el goig
de viure que l'omplia en aquells moments, contrastant amb els seus habi-

.

tuais infortunis, i brollant seguidament de' la seva inspiració, l'obra restà
llesta en cinc setmanes, a les darreries de!' 1850 i fou estrenada tot seguit

. .
-

\

sotala direcció del seu autor.
La Simfonia consta de cinc temps, sl bé alguns de curtes dimensions.

El primer, més extens que els altres, comença sense cap mena d'introduc

ció, exposant el tema cabdal en un moviment abrivat i fogós, a plena or

questra. L'embranzida- de la línia melòdica impera durant tot el temps:
l'home ens hi apareix com l'heroi gai i soberg. Un enjogassat dibuix dels
violins ens introdueix el segon tema de caràcter més tendre i elegíac, enco
manat als instruments de fusta. Establert entre ambdues frases musicals
el convinent contrast; una frase ñnal clou el periode expositiu. Amb nou

braó comença tin extens desenvolupament, en el qual la lluita entre els dos
t�me$ cabdals s'esdevé més imés forta: el ritme i?ióS i potent del primer



alterna amb la delicadesa del segon, dominant l'un i l'altre a tongades,
mentre la Simfonia segueix el seu curs impetuós. De sobte s'atura aquest,
per a presentar-nos el tema cabdal transfigurat en una bella frase dels corns,

més bentost reprèn de bell nou l'esclat orquestral en· grandiós creixent i

amb expressió dramàtica ens amena, mitjançant la reproducció del primer
període, a la conclusió del temps amb una brillant coda, en la qual domina
el metall com un clam triomfal.

El segon temps és un Scherzo però amb moviment més moderat que

el de consuetud, i més aviat de Minuet. Comença amb una melodia graciosa
i encisera, de caient popular. entonada pels fagots i violoncels, l'acompanyen
les trompes i els, violins, i és exposada lliurement en forma de lied. Segueix
un període transitiu en el qual joguinegen la fustá i la corda en un joiós
staccato de semicorxeres, variació del tema. El període central, o trio, és

format per una melangiosa melodia que canten clarinets i corns sobre un

pedal dels baixos de la corda. Sembla com si davallés una boira sobre el

Ren entelant per uns moments l'alegria d'abans, més bentost repren aquesta'
en la forma habitual del Scherzo, però acabant amb una extensa coda.

Segueix en tercer lloc un temps Moderat, de caràcter íntim, somiador,
com un Nocturn que remembra un xic Mendelssohn. La cantilena és ento

nada dolçament pels clarinets i fagots, mentre la corda ho acompanya en

delitosos arabescos. Després els violins introdueixen un segon tema enciser,
en el qual fa el violoncel l'acompanyament, i els dos temes es reprodueixen
recíprocament en un període de breus dimensions per a aparèixer junts al

final.

Més breu encara és el temps següent que Schumann rotulà ,en com

pondre'l «amb caràcter d'acompanyar una cerimònia solemnial», destinat
a honorar l'arquebisbe de Colònia. Després, en publicar l'obra, el compositor
esborrà l'endreça, llevant-li tot objectiu determinat. La frase de caràcter

solemnial apareix entonada pels trombons, els quals intervenen ací en l'obra

per primera vegada, ajudats de les trompes. Un altre tema es contrapunta
breument amb aquest, el qual segueix dominant fins apaibegar-se la mís

tica visió en les tenebres, relligant aquest breu temps amb el següent.

El darrer temps ofereix un caràcter semblant al del primer, repro
duint-se la bona humor i impetuosa joia del començ de l'obra. De tota

manera es troba així mateix en relació amb el temps solemnial anterior,
car el tema d'aquest és reproduit al final però amb caràcter i forma ben

diferents. Comencen la corda i la fusta alhora amb un tema joiós, llarga
ment devolupat; ve després altre terna en els violins primers, de caràcter
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més tendre i graciós, i un petit final termina el període expositiu; reprèn
la Simfonia àmbdues frases per a prosseguir el procés musical en forma
de Sonata, sempre amb el propi caràcter alegre i impetuós, i acaba donant

pas a un Fugat sobre el tema del temps quatrè que, amb la corresponent
coda, es resol .en la itretta final.

\

SCHEHERAZADE
R IMSK I-KORSAKOV

Es aquesta �na èomposició simfònica en quatre parts, tal com la donem
avui en sa forma original i que, després d'executar-se 'força en' concerts,
ha estat popularitzada pel magnífic espectacle dels Ballets russos. L'obra
és inspirada en la rondalla de la sultana Scheherazade, que forma part del
conegut aplec de rondalles de Les mil i una nits.

El compositor encapçala la partitura d'aquesta obra amb el següent
programa:

(,El soldà Schahríar, convençut de la falsetat i la infidelitat de les dones,
havia jurat fer matar quiscuna de les seves esposes, després de passar amb
ella la primera nit. Emperó la sultana Scheherazade consegu] salvar sa vida
interessant-Io en les rondalles que ella li anà recontant per espai de mil
i una nits. Empès de la curiositat, el soldà ajornava d'un dia a l'altre l'exe
cució de Ja seva dona, finint per renunciar del tot a sa resolució sangui
nària. Nombroses meravelles foren recontades il Schahriar per -Schehe
razade. Per als seus recontes, la sultana' emmatllevava als poetes llurs
versos, a les cançons populars llurs tonades, i feia dir tantes coses als seus

herois, que aquests no finien mai de parlar.»
Per als quatre temps de la suite trobem el programa compendiat en els

següents títols referents als principals episodis del reconte en el qual es

basa l'obra:

I. La mar i la nau de Slrnbad.
I I. La rondalla del príncep Kalender,
II J. El jove príncep i la jove princesa.
IV. 'Festa a Bagdad. - La mar. - La nau s'estabella contra una

roca, damunt la qual es dreça un guerrer de bror¡ze.-Conclusió.

La musíca que glossa aquests episodis, prou coneguda perquè ens de
turern a descriure-la, presenta en, sa essència unben arrelat segell d'orien
talisme i rornantíclsme, força escaient amb el tema desenrotllat. C0111 a
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frase cabdal que travessa les diferents parts de Pobra servint de nexè
espiritual entre totes elles, assenyalarem el tema ëe.Scnetierazaae, delitosa
i expressiva melodia que canta sol el violí -recolzat en acords de l'arpa.
Es com l'encarnació de l'amorosa rondan�ire que amb màgic encís sembla
transportar-nos a llunyanes terres i èpoques, acompanyant-nos a través
de l'obra cada volta que la sultana pren la paraula.

Altre tema important és el que inicia l'obra (sis primers compassos de
la partitura), i que sembla caracteritzar Simbad i la seva màgica nau,
tema que apareix repetidament en notables variants. Es acompanyat,
sovint, d'una figura musical que imita- el moviment de les onades, cada
volta que l'acció evoca la idea de la mar.

La instrumentació és una de les més acabades mostres de la traça dels
musics russos en trobar els més ardits efectes de sonoritats orquestrals.
Especialment el darrer temps constitueix un veritable quadre de color, i
a través d'aquell davassall de sons albirem els diferents episodis que s'hi
succeeixen, arribant al punt culminant en la descripció de la tempesta
i el naufragi final.

1763�-ARTS GRAFIQUES S. A. SUCCESSORS D'HENRICH I C.'
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S E G a N CONCERT
DIJOUS 16 D'ABRIL DE 1931
a tres quarts de deu del vespre
amb la cooperació de la sopran

CONCEPCIO BADIA D'AGUSTÍ
il' organista

VICENS M.a DE GIBERT

PROGRAMA·

BEETHOVEN

Obertura de Leonora, n.O 2

RAMEAU

CASTOR ET POL-LUX, suite

I I

MOZART

Exsultafe jubilate
Motet per a sopran, oboès, trompes, orquestra de

corda i orgue.

(La audició)
I I I

STRAUSS

S/lV1FONIA DOMÈSTICA.
Orquestra augmentada

DIRECCIÓ: PAU CASALS


