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PROG RAMA

I

BEETHOVEN

SISENA SIMFONIA (Pastoral) en fa
major.
I. Allegro ma non troppo. Esvetllarnent de

sensacions plaents en arribar al camp.
II. Andante molta motto. Escena vora el

rierol.
III. Allegro. Joliu aplec de camperols. - Tem

pesta. Desfet de llamps i trons.- Cant

pastorívol. Sentiments de goig i de re

graciament després de la tempesta.

I I

ROSSINI
Simfonia de "El Barber de Sevilla"

(Versió revisada pel mestre Falla.)

FALLA
Danza ritual del fuego de "El Amor

Brujo"

FALLA
Noches en los jardines de España.

Impressions simfòniques per a piano
i orquestra.

I. En el Generalife.

II. Danza lejana.
III. En los jardines de la Sierra de Córdoba.

Direcció: PAU CASALS

(Sense interrupció)

Piano BECHSTEIN cedit per la casa RIBAS

Al piano: ALEXANDRE VILALTA



NOTES A L PROGRAMA

DANSA RITUAL DEL FUEGO DE

EL AMOR HRUJO
FALLA

..' .

;S,onel) lep .dotze. Les gitanes, gp� en acabar la primera dansa ha

¡vien,apapd.Q¡:¡�t la coba, hi retornen per complir llurs rites de mitja nit.
Les unes porten canalobres encesos, les altres panderetes i calderons.
Candelas llença un grapat d'encens en un braser, i, mentre el fum aseen

deJx, ballen �.o.Jes iyntes la «Danza ritual del Fuego, para ahuyentar lo.s
malos espíritus», la qual està basada musicalment en una vella melodia
gítana, E!1,.l� canta l'oboè, i �n un tel!1� de les trompes en el qual horn no.

!a lc1af��ent
- malgrat d� la seva escriptura binària - reminiscències

cre tema de l'amor bruixot amb el quals'inicia l'obra.

NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA
MANUEL DE FALLA

Heu's ací la nota explicativa donada pel propi compositor amb motiu
de l'estrena d'aquesta obra:

Piensa el autor de estas impresiones sinfónicas para piano. y orques
ta, que, de haber realizado. su propósito, la sola enunciación de sus tí
tulos debería constituir una guía suficiente para la audición.

4



5

Aunque en esta obra=-como debe ocurrir con todas las que legítima
mente aspiren a ser musicales=-su autor haya seguido un plan deter
minado desde el punto de vista tonal, rítmico y temático, un análisis
detallado de su estructura puramente musical podría quizás desviar del
fin para que fué escrita, fin que no es otro que- el de evocar lugares,
sensaciones y sentimientos.

Bástenos] pues, indicar que los Nocturnos segundo y tercero se en
lazan sin interrupció'n por medio de un período en el que, bajo un tré
molo melódico de los violines en la región aguda, se esparcen, como
en ecos lejaños, las notas que inician el terna fundamental de la 'Dansa
lejana, terminando el período con diseño ascendente del piano, en cc
tayas, que resiiefêe en el tutti con que empieza el tercero y último Noc
turno: 'Eil los jardines de la Sierra de Córdoba.

,

La parte temática de esta 09r8. está basada (como en la mayor par
te deIas .de su autor, La vida breve, El amor brujo, etc.), en los ritmos,
inodàlídadès, 'cadencias y figuras ornarnentàlés que caracterizan el can
to p,opular .andaluz, que, sin embargo, muy pocas veces se aplica en
su forn\a aúféntica; Ii ,el mismo tra9,�i,Q ,i_nstrum',entàl estiliza frecuente
mente determinados efectos peculiares a los instrumentos del pueblo.
-Téngase presente que la música de estos Nocturnos no pretende

¡?er descriptiva, sino simplemente 'expresiva, y que algo más que rumo
res de fiestas y de danzas ha inspirado estas evocaciones sonoras, en
las que el dolor y el misterio tienen también su parte.

SISENA SIMFONIA

en fa major
op.-68

(BEETHOVEN)

Prou sabuda és la importància d'aquesta obra, eminentment descrip
tiva, i com a .tal, capaç de poguer expressar en ella amb cómpleta de
sfñiboftüra·10tes"Ies'fàntasles d'una potent i creadórá imaginacié. No
foê!> êJ.�ê ,P,er,áq!!_esf,!! �21!'l ¡s!mfonia podria j� . dèdûïr-s� que Be�th�)\ié?1
as:\oll. quan>fa co¿nppsava en 1.808, no solament el penode de més bri
Iíàritor I tacúndiá �e Hü¡'-vida, ans tàÓ115é 'el que amb més llibertat po-



gué expresar llur manera de sentir aquest especialíssim gènere de com

posicions, car aleshores Beethoven no rebia ja la influència tíe la pre
dominant música simfònica del pare nat de la mateixa, el diví Haydn, i
també de llur predilecte fill, el sublim Mozart.

Es innegable que ambdós predecessors influenciaren a Beethoven
en els començaments âe llur carrera artística (és evident l'estil d'aquells
cèlebres mestres en els primers quartets i simfònies); aviat, però, el
colós pogué desfer-se d'aquesta influència imitativa, promovent una
vertadera revolució musical entre els artistes de llur època.

El geni de Beethove-n es permeté abstenir-se de les regles que
Haydn i Mozart dictaren per a la simfonia, no fent cas de les mateixes
i àdhuc, en certes avinenteses, mereixeren llurs blasmes i desprecis.
Es comprensible, car els horitzonts assenyalats pels esmentats cèlebres
mestres a finals del segle XVIIIè en quant a estil. estructura i extensió.
esdevenien insuficients per a les creacions beethovenianes. Les bases
aleshores establertes ben poc servei feren al geni i en llur omissió tro
bà sempre disculpa; tal vegada a aquesta mateixa omissió siguin degu
des les formoses creacionsjquins efectes extraordinaris ens sorprenen i
encisen i, que per altra part, esdevindrien impossibles de desenvolupar-
se dins ellimitat cercle preestablert. Tan solament per aquest concep-

If
te devem admirar Beethoven, no imitar-lo, puix que el geni no Dot irni- •

tar-se. De llur escola, ben lícitament cal dir que nasqué i morí amb la .

seva personalitat artística.
El caràcter general de les simfonies de Beethoven, i especialment

el de la Pastoral, participen de la manera d'ésser de la música rnoder- ".

na; en elles hi troben perfecte lloc tots els instruments de corda, de I
vent i de percussió, tots ells sàviament utilitzats; es natural, doncs, que
amb semblant conjunt d'elements el mestre simfonista pogués i sabés
dotar-los dels majors graus de perfecció, grandesa i àdhuc amenitat .

. D'aquesta darrera condició participa, singularment, la Simfonia Pas
toral, que d'ella digué Berlioz aquelles encertades frases: talment sem
blava un admirable paisatge dibuixat per Miquel Angel. .

Totes les escenes d'aquesta simfonia responen a llur ulterior i enlai
rada finalitat. Hom endevina en la mateixa una acabada manera de sen

tir diversos quadres camperols, posseint en la unitat de llur co njunt la
condició de la varietat, o sigui ço que podriem estimar com a primordial
qualitat, la quasi oposició de caràcter de llurs parts entre sí, referent
a l'estructuració, i que en llenguatge vulgar diríem, senzillament, ma
nera d'evitar la monotonia i facilitar a l'artista els mitjans d'esmerçar
llur habilitat en els diversos géneres amb què cal que sia embellida una

. composició de la índole de la Pastoral. •
.

La potència creadora de Beethoven es revela en tota llur magnitud
en qualsevol de les seves simfonies de concert, que, com la que co

mentem; és el fruit d'una concepció vertaderament genial i respon a

un fi enlairat com és ta contemplació i la descripció de la Natura. Cap
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altra modalitat musical sinó la simfonia podia facilitar-li els recursos
que són necessaris, car aquest gènere pot afirmar se, absolutament, és
l'únic que permet la total fusió, en la percussió, dels sons i, per tant.
la coherència i íntimes relacions existents entre els instruments pro
ductors dels mateixos.

En aquesta simfonia, Beethoven entrelliga tres punts principals: la

dolça i aquietada pau del camp, les senzilles costums dels comperols i
les imponents manifestacions de la Natura. En el primer temps (Allegro
ma non troppo), ens pinta la serena sensació que desvetlla l'aspecte
rialler del paisatge i descriu magistralment la bellesa de la naturalesa
en tota llur esplendorositat, des del perfumat ventijol del matí, als lleu
gers núvols que naveguen en la blava volta, adés abcondint el radiant
fulgor de l'astre del dia, adés esfumant-se per a inundar d'enlluer
nadora claror les planúries i les muntanyes en les quals els camperols
entonen encantadores melodies acompanyades de campestres instru
ments.

L'escena vora el rierol és per essència contemplativa i la que més
i més pregons pensaments conté, tot i la seva lírica dominant. El geni
del músic en aquest andante molto moto s'ultrapassa; la intimitat de
què està amarat aquest fragment ens subjuga i contrib.ueix extraordi
nàriament a fer-nos més evidents les innumerables belleses d'aquest.
paisatge musical, tant més sublim quant en ell no cal cercar-hi paren
çoses exterioritats que, les més de les vegades, allunyen de l'oient l'es
perit de concentració, d'una eficàcia tan indispensable i necessària ell

l'audició d'aquesta simfonia.
En l'aplec de camperols, que constitueix l'allegro, hom riu i canta;

la gaita comença una tonada amb acompanyament d'un baix que només
'fa dues notes. Paulatinament va organitzant-se una dansa. que d'ani
mada esdevé sorollosa; el ritme canvia; tot es barreja; es pica de mans,
es crida, es corre; en el paroxisme del desbordament hom sent pn tro
llunyà, precursor de la tempesta que no triga a esclatar, produint la
temença i la consternació en l'aplec de dansaires camperols.

L'escena de la tempesta és imponent; no pot ésser descrita. Hom
la sent, peró no s'expressa. En ella hi trobem la perfecta i vertadera
expressió dels elements posats en lluita.

Acaba la simfonia amb una acció de regraciarnent; demostració de
la gratitud que senten els camperols pel retorn del bon temps, apaiva
gada ja la tempesta. Novament tot esdevé joiós, pintoresc, rialler; rea
pareixen els pastors cridant i ordenant llurs esbarriats ramats; el cel
s'asserena; s'escolen els rierols; reneix la calma i amb ella els rústecs
cants impregnats de dolces melodies, filles del sentiment que l'ànima
experimenta després de la passada tempesta.

J. TORT DANIEL.
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