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P R' o G 'R A M A

BEETHOVEN

Obertura de CORIOLA

W. A. MOZART

II

Segona audició de l'Oratori

DAVID PENITENTHAYDN'

SIMFONIA DE COMIAT Text italià anònim, música de

I. Allegro assai.
II. Allegro.
III. Menuetto.
IV. Finale. Presto.

Traducció adaptada a la música de J. PENA

Sopran I

Sopran II
Tenor. .

MIA. PELTENBURG
CARME GOMBAU
EMILI VENDRELL

._

Chors: ORFE6 GRACIENC

MOZART

Esultete. jubilate, Motet.
per a sop-an, orquestra i orgue

I. Allegro.
II. Recitativo. Larghetto.
III. Allegro non troppo. (Alleluia).

Sopran: MIA PELTENBURG

Orgue: VICENTS'M.a DE GIBERT'

Orgue: VICENTS M. a DE' GIBERT

Direcció: PA U CASALS
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NUMEROS -MUSICALS

I. Adelante moderato. CHOR i Sopran I

II. Allegro vivace. CHOR

III. Allegro aperto . ARIA: Sopran II

IV. Adagio. CHOR

V. Allegro moderato. DUET: Soprans I i II

VI. Andante - Allegro. ARIA: Tenor

VII. Largo. DOBLE CHOR

VIII . Andante � Allegro, ARIA: Sopran I

IX. Allegro. TERCET: Soprans i Tenor

X. Adagio-Allegro (Fuga). CHOR i solistes
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NOTES PROGRAMAAL

MIA PELTENBURG

Nasqué .. a Haarlem \Ho1ancla) i de molt jove es lliurà al conreu de

la música, debutant l'any 19I8 a La Haia en l'Oratori Les estacions, de

Haydn. Continuà després la seva carrera a Amsterdam, Viena i Berlín
amb rapidesa sorprenent conquerí una celebritat europ_ea.

Ha col.laborat amb el mestre Mengelberg en nombroses tournées a

Amsterdam, La Haia, París, Dusseldorf, Colònia, Magdeburg, Brusseles ,

Zurich, etc" executant entre altres creacions la Navena Simfoma, de

Beethoven, Oratoris, de Haydn, Motets. i Requiem, de Mozart, 4." i 8."

Simfonies, de Mahler i Requieni, de Fauré.

A Alemanya, sota la direcció del mestre Furtwângler i amb la Fi

larrnònica de Berlín, ha près part tot sovint en nombrosos concerts, com

també amb els mestres Bruno Walter, Pfitzner, Weingartner, Muck, Fis
cher, etc., executant vàries Cantates i Passions, de Bach i Telemann, Dra

tor-is de Haendel, Haydn, Mozart, etc., Rèquiems de Mozart, Verdi i

Brahms i moltes altres grans creacions d'aquest gènere.
També ha prés part en concerts a Itàlia, mereixent especial esment el

StU gran triomf a l'Augustum de Roma en la execució de la gran Missa

el; si mener, de Bach.

Finalment s'ha especialitzat en el repertori de lieder, éssent innombra

bles els recitals que ha donat en els grans centres musicals arreu del món.

Es la primera vegada que ve, a Espanya, anc que feia j a temps que

havia acceptat la invitació del Mestre Pau Casals per a col.laborar en els

;eus concerts.
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SIMFONIA DE COMIAT

HAYDN

Entre la immensa producció simfònica del gran music austríac, hom
troba aquesta notable obra coneguda amb el títol de Abschied Symphon'ie,
�s a dir, Simfonia de Comiat, no pas gaire executada, malgrat el seu

mèrit ben palès. A Barcelona fou donada tan sols en audició íntima per
la "Associació d'Amics de la Música", sota la direcció del mestre Pujol,
l'any I921. El programa d'aquell concert feia la presentació d'aquesta
obra ben especial amb una encertada nota, que ens plau de transcriure
a continuació:

"L'audició d'aquesta simfonia, tal com fou escrita i especialment tal
com fou executada sota la direcció de Haydn requereix una explicació.

Diverses versions existeixen de les causes que induïren a Haydn a

escriure aquesta obra vers l'any I773, donant-li el caràcter d'una petició
hàbilment presentarla.

Hi ha qui diu que el príncep d'Esterhazy, al servei del qual estaven

Haydn i la seva orquestra, retrassava potser excessivament, sigui per
oblit o per altra causa, el pagament dels emoluments convinguts amb els
seus artistes, la situació dels quals esdevenia precària, i els posava en

el cas de desertar els seus llocs si la cosa no s'arranjava aviat.

Altra versió, la més corrent, d6\!lada per C. F. Pohl, diu que el des
contentarnent dels membres de l'orquestra era degut a que aquell any
el príncep els retenia en la seva residència d'Esterhazy, lluny de Viena
i de llurs famÍl1ies, més tard encara que de costum. Sigui com sigui,
Haydn s'encarregà de fer conèixer 'al príncep els desitjos dels profes
sors d'una manera -ben humorística i graciosa, a qual efecte irñaginà la

o

petita farsa de la seva Simfonia de Comiat.

Ja des de el ¡primer temps hom li endevina quelcom d'insòlit, amb les
seves suspensions s;btades, un cert caràcter rondinaire d'alguns temes i

sobretot, per la manera d'afirmació tonal amb què acaba, tallant repen-

o tinament el discurs ¡, deixant-nos amb el desig d'una conclusió més sa

sisfactòria,

El segon temps és tot ell una lamentació, .plena de sospirs, gemegosa,
expressiva de l'estat d'esperit dels atribulats professors de l'orquestra.

J
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En el mateix Minuet, que ve a continuació, hi manca l'alegria carac
terística de Haydn, i el tó general és més aviat planyívol.

El darrer temps comença en un moviment viu, durant el qual s'accen
túen els rondinaments, alternat amb moments -de depressió i d'inquietud.
De sobte el moviment s'atura, transríormant-sa en un Adagio dolorit i
suplicant, durant el qual els professors van retirant-se de l'orquestra amb
Ilurs instruments. Queden, no més, dos violins tocant, un primer i un

segon : però a la fi també aquests es retiren i resta sol el director.
Sembla que el ¡prí-¡{cep entengué ¡plenament l'al.lusió i sense enutjar

s'hi satisfé les -justes aspiracions dels seus músics.
En donar l'audició d'aquesta simfonia, una de .les més belles de Haydn,

ens ha semblat convenient, per a conservar-hi tot el caràcter. executar-la
exactarnent com l'autor indica. en là partitura, és a dir, fent retirar els
professors en el moment que la iudicació explícita si parte ho reclama".

oAVID PENITENT

MOZART

El gem :precoç de Mozart produí fruits meravellosos en totes les
branques de la música, i així en matèria religiosa ha deixat també
abundants mostres de Ia seva fecunditat sens límits. L'infant, que ja
a l'edat de sis anys sorprenia amb composicions ben correctes, escri
via - als onze una obra religiosa important, la Cantata de Passió, de

-bella factura i rublerta de sentiment <piadós. Fullejant el voluminós
catàleg de la !producció rnozartiana, trobem en aquest gènere una vin
tena de Misses i nombrosos Motets, Lletanies, Vesvres, Cantates, etc.
Entre les últimes excel.leixen dues que per Ia seva importància i di
mensions han estat classificades com Oratoris, ambdós amb text italià:
Betulia liberaia, sobre un poema de Metastasi i Davidâe penitente, obra
ben poc executada malgrat la seva gran vàlua, digna ver tots conceptes
del nom de son autor.

No és !pas aquesta una obra. de j ovenesa de Mozart, SÍJ1Ó composta
en la plenitud del seu geni, l'any 1785, i per tant coetània de Les noces

de Ftqaro, Es tracta d'una obrà d'encàrrec, ,mes no pas en el sentit
pejoratiu amb què' apliquem aquest terme. A la prirnavera de l'any es-
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mentat, la Societat de Muisics de Viena demanà a Mozart que compon
gués una obra important, que podria ésser Ull Oratori, per a donar-la
en un festival a .profit de la Caixa de .Pensions per a les vídues i orfes
dels associats. D'altra banda, el compositor es proposà en escriure-la
donar ocasió .per al Iluùnent de la famosa cantant Katherina Cavalieri,
considerada com un dels mi,l�ors virtuosos d'aquell temps .

.

Res no consta referent a l'autor del text. Hom suposa, veient el títol
de l'obra, que el propi Mozart, empès per la pressura de temps, prengué
ça i lla qualques passatges dels Salms de David i en féu una traducció
italiana, que després !ha estat vertida a l'alemany i l'anglès i que avui
podem sentir en nostra pròpia 'Parla. Sense que puguem assenyalar-hi
una connexió precisa amb cap Salm biblic deterrninat, es troben sovint
frases exactes o semblants d'altres disperses per aquelles. sublims poesies
líriques. I sobretot, l'esperit de l'obra és el mateix 'que informa els planys
o lamentacions del rei ,profeta.

La música d'aquest Oratori fou en bona part aprofitada d'altra corn

posició del propi -autor, degut a què el temps de què disposava per es

criure'l era limitat. Dos anys abans (1783) havia Mozart compost una

Missa votiva 'en do rnenor, en acció de gràcies pel restabliment de la
seva muller, Constança Weber, i la pròpia esposa fou qui en cantà els
solos de sopran, plens de dificultats extraordinàries. Doncs d'aquesta
Missa n'aprofità part dels :" Kyries" i "Glòria" i escrivint expressament
per a l'Oratori algunes altres Aries deixà enllestits els deu números de
música que integren la partitura.

·Comença l'obra amb un magnifie choral a quatre veus, en andante

moderato, bella pàgina de pura contextura clàssica que ens recorda la
f orrna d'algunes obres chorals de Gluck i àdhuc, potser, del gran ]. S:
Bao'h. Contrast amb aquest chor de caràcter llòbreg i accents pro.tzywols,
f orrna el següent ple de 'vida i vessant alegria per a cantar les glòries
lloançes del Senyor.

El tercer número és una bella Aria en fa major, per a la sopran se

gona, de força sentiment ex:pressiu, seguida d'altre choral a' cinc veus

que es desenvolupa en inspiradíssim adagio, un clam de pietat, dels més

punyents accents.

Ve a continuació un esplèndid Duet, on apareixen' mestrívolament
combinades les veus d'ambdues soprans, les' quals deuen vèncer passat

ges de dificultats extraordinàries, com les que sovintegen en tota 1'obra.

Per fi, fa entrada la veu del tenor entonant una Aria de ben inspi-
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rada melodia, i subratllada per un delicat acompanyament on predomi
nen les artístiques combinacions dels instruments de fusta. Segueix un

Doble Ghor, grandiós choral a vuit vens que adoptant la majestuosa for
ma de Haendel es desenvolupa en un sever Larço, ple d'inspiració i .dol-

.

cesa. Altra mestrivola Aria de sopran, la més important de l'obra, conté

passatges de virtuositat extraordinària per a posar a 'Prova les facultats
de l'intèrpret.

Les tres veus solistes s'ajunten després en -inspirat Tercet, de forma

força original, i així mateix de veritable prova per als cantants, Segueix
el darrer número, un gran choral, el més extens de l'obra, iniciat amb
1111 magnífic adagio .preparatiu de Yalleqro que es desenvolupa en gran
diosa Fuqa, considerada com una de les més' importants d'aquest gènere.

Tota l'obra és amarada d'un pregon sentiment que respon 11er com

plert a l'esperit que l'informa, així és que després <le conèixer una par

titura per dissort tan poc divulgada, 110 dubtem a posar-la entre les

�rans creacions filles del diví geni de Mozart.

TEXT DE L'QRATORI

Traducció adaptada a la música de JOAQUIM PENA

N.O 'I

tHOR i Sopran I

Oh, nostres veus contristades alcem a Déu!
r

Ô

Alcem a Déu les veus contristades

pels mals qui ens opremen !

CHOR

Tots cantem les glòries i lloances del Senyor!
Rediem-les sempre, en centenars de formes!
Cantem 'les glòries, ¡J,es lloances del Senyor,

nostre amorós Senyor,
nostre Déu tresor d'amor!

9



N.O 6

N.O 3
ARIA

Sapran II
Lluny tota pena ingrata,
ah l respireu amb goig.
Si el cor batega fort,
ja és thora de' gaudir ..

¡

I
N.O 4.
CHOR

Sigue'ns, doncs, sempre benigne, ah Déu!
Nostres pregàries et moguin prest .a 1a pietat r

N.O 5
DUET

Soprans I i II

Vina, Senyor, i esbarria els enemics <teus!
Vina, ah Senyor, i fes-ne ¡pols dels enemics teus!

F-ugi el qui t'odia ...
Tothom qui t'odia, fugi de tu!
Vina a esbarriar tots els teus enemics!

Fes-los pols!

ARIA

Tenor

En tu, de tantes penes
pietat, Senyor, cercava;
que has vist ¡prou dins mon ànima
i bé ern coneixes, doncs.
Mos precs fervents semi res,
i ell goig portant-me a l'ànima,
per ,tu han trobat la calma
les tempestats del cor.

10



N .. 7

DOBLE CHOR

Si 'et plau, ¡punir-me pots,
prô abans, oh Senyor meu!
deixa que almenys desboti,

que s'apaivagui
la teva ira,
la teva furor!

Mira el meu rostre!

Mim les meves ¡pàl.lides galtes,
com són maíaltisses l

Senyor meu,_ guareix-me preet l

Envia'm
_ ton-socors, ton ajuda!

_ Senyor, pots fer-ho,
dóna'm, doncs, ajuda!
Guareix-me ;prest!
Envia'm ton socors ajuda!

I I

N.O 8

ARIA

Sopran I

Dins la fosca ombra funesta

,per al just lluu ell cel esplèndid :

serva eneal' dins la tempesta
dolça calma el cor fidel.

Oh bella ànima, esbargeix-te l

C3Jp audaç no deu torbar-te

eixa joia i eixa calma

que tan sols de Déu obtiens.



N.O 9

T,ERcET

Totes les meves espérances,
totes les poso en tu.

Salva'm, oh Déu Jueu, d'enemics ferotges
qui em segueixen i m'encalcen.
OIh Déu, salva'rn prest!
Mes esperances totes -,

les poso en tu, Déu meu l

N: 10

CHaR i soilistes

Q'll!i en Déu tan sols espéra;
de tals perills 110 té temença
Qui ell Déu .sols espera,

110 tem jamai!

mal.

,

./
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Imp. Borr¡íg._ Ellclldnlen.Blanchs, 8 bl'!¡ BarceloDEo.
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PATRONAT

DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges de la inscripció

1.8 Localitat fixa per a tots els concerts que

organitza el Patronat.

2.8 Entrada als assaigs de l'Orquestra.

3. Il Dret exclusiu a les AUDICIONS BXTRAOR

DINARIBS de violoncel que el Mestre

PAU CASALS dóna generosament com

ofrena especial als senyors Patrons
únicament per als mateixos.

Segueix oberta la inscripció per a l'any musical

1933-34 en la Secretaría de l'Orquestra: Diagonal,
440, pral. (Institut Casals) Telèfon 73975

Demaneu Bases amb butlletí d'inscripció en els esta

bliments i Acadèmies de música, principals llibreries,
Palau de la Música Catalana, Associació Obrera de

Concerts, etc., i en el domicili social
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SEGON CONCERT
Diumenge 15 d'Octubre, a dos quarts de sis de la tarda

dirigit pel Mestre

Joan Lamote de Grignon
amb la cooperació del Mestre

Josep Barberà

PROGRAMA
I

GLUCK�WAGNER
Obertura de IFIGENIA A TAURIDA

RIMSKI-KORSAKOW
ANTAR, poema simfònic
,

(la audició pel 1'0. P.- C.)

II
SILVIO LAZZARI

SIMFONIA en mi bemoll
(la audició)

III
BARBERA

ALFEU I ARETUSA, poema simfònic,
dirigit pel seu autor

ESTRENA

'R. STRAUSS
LES FACÈCIES DE TILL EULENSPIEGEL,

poema simfònic.
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