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'CONCERTO GROSSQ

GEORG FRIEDRICH HJENDEL

,

Es aquest music un dels més grans compositors de .tots els temps i pre
cursor, junt amb J. S. Bach, de I'evoluciómoderna de la musiea:sirr:ifònica.,
de, la qual n'obirem ja les línies fonamentals en els seus Concertos, Suites.

i demés obres instrumentals.
'

'El gènere de musica anomenat Concerto grossa és una forma modificada,

de} primitiu Concerto d'r!' Cantera, introduït per Corelli al començ 'del se

glé xvmë . La fornia inventada per aquest cèlebre compositor italià, fou

aprés conreuada per Haendel adoptant la mateixa dísposícíó instrumental.
Per a compendre-ho bé, cal ímagínar-se la disposíció d'una orquestra d'a

quelltemps, No era pas: coni avui; centralitzada en Iamà d'un solrnestre,
sinó que es dividia en tres aplecs, .a I'italianai un àplec d'instruments ano

nienat Concértino, compost de tres' instruments concertants' (dos viclina.
,

primer i segon, i un violoncel): un .altre aplec més nombrós, format de la

massa d'instruments d'arc, 'çò que, s'anomenava Concerto grosse, i per fi

els'Ripienistes que enfortien él grosse sostenint el fons, harmònic de l'acom

panyament. Un continuat diàleg s'establia 'entre'Is solistes i la. massa del

grossa, mentres el persistent ritme del cèmbal, anava marcant; el 'movi

ment, conduït aquest pel director' qui tenia els solistes al costat i'ls altres

musics darrera d'ell.'
.., "

.

." " ',',
'

'Arriben a dotze els Concerti grossï.que CQID,P0sà }Iœ'ñdel per a orquestra
de 'corda, essent el que avui donem un dels 'n:és interessante i inspirats;

SETENA SIMFONIA E� LA-

.f :

(de Pestùdicrttic d'-HÉ>G-tOR BER.LIOZ)
�

"No'sembla pas, provat 'que aquesta Simfonia hagi ,estat .composta des

prés. de Ia Pastoral i de 'I'Herôica; atc9p-tra,ri,' són.. molts; els qui creuen que
ba precedit de �ualque temps à 'n'aquestes, De consegüent,' si, aital opinió



és cérta, él nombre d'orde 'qui la designa com 'sétena no fóra sinó el de la
data dé publícàcíó- .' c'., "

- -
.

.

,

J La"prilllei-â,. part s'obre per una llarga i pomposa introducció, Ol). la rne
lodia, les-modulacíons, els dibuixos orquestrals atrauen successivament l'in
terès, i comença per un d'aquells efectes d'instrumentació creats per Beet
hoven. Tota la massa orquestral ataca un acord fort i- sec, deixant al des-

, èobert, durant el silenci que segueix, un 'oboe,' l'entrada del qual, ofegada
pèr I'atac de l'orquestra, no ha pogut pas éS�F endevinada; aquest oboe
desenrotlla fot sol la melodia en sons sostinguts, Hom no sabria pas co

mençar d'una faisó més. original. A la. fi de .l'Introducció. la riota mi dumi
'nant de la, tornada: a aparèixer aprés qualques 'excursions pels tons veïns,
motiva un joc dé sonoritats entre'ls violins i les flautes, semblant al que
hom troba en els primers .compassos del 'final de .là' Simfonia Herôic a. El
ini va i 've, sens acompanyament, durant-sis compassos, canviant d'aspecte
cada vegada que passa dels instruments de corda als de vent; retingut
defiñitivament per la flauta í.Tobòe, serveix per,a enllaçar l',ip,t¡:oclucció
amb l'allegro, j 'devé la'prilllera nota del Lema cápdal, d'el qualne dibuixa
de pòc en poc la forma rítmica.

,
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La frase esmentada és d'un ritme extièi:rládament' marcat, i
'

passant
als instruments de vent, es reprodueix en i1l1à>:tnimi6_r d'aspectes. sense

deturar ñi un moment la seva marxa aconipassada firis ala 'fi" L'esmerç
d'una fórmula jítmíca' persistent ho ha estat. mai 'gosat amb t'anta sort.
Aque,sf âllègro; quals: córisiderables desenrotllamènts rodolen

'

semprqsobre
Iarnàteîxà idea, 'és' traéta:f' amb una traça tan inversémblant: les váriacions
dé la fonafitat hÍ són tari sovint ¡'tan enginyoses: els acords hi formen' aplecs
'i Lligàments tan nous que el frágment acaba abansque l'atenció i la: xár
dorosá emoció que produeix en. l'auditori no .hagin minvat gens de ,lhit
extremada vivor,

' ,

L'efecte harmònic niés fortament blasmat pels partidaria de la disèi't
plina "escolàstica, i ensemps .el mes. feliç, és el de/laJesolució de la disse
nàncía en I'acòrd 'de sisena i cinquena sobre la sotsdominant del to' ,de ;m
niriural, Aitâl dissonància de. segona, portada a la regió aguda amb uñ
trèmol molt fórt, entre'Is violins primers, i. ers segons, se .résol de mañera
éorriplertaméut i:lôva: hom podia haver fet'sèguir Cl mi i muntar el [a sos'

tingut sobre el so], o també retenir ella, fent devallar el ini sobre'I re. Béet::,
hoven nó fa' ni l'una ni l'altra cosa; sense canviar de baix, acobla- les' 'du
gues' parts+dissórrants- en una' vuitena sobre'I fa' 'niüurà], fent baixar de

mig to el fa sostingut, i el mi d'una setena major; aixís l'acord' qu'era de

Cinquena f sisena -major, devé siséna ménor, sense Ia cinquena qui s'és per
duela sobre'I [à ñatural. El pàssopta.tde fort a piano, en el precís moment
:d'aquesta singular' transformacíó de l'h,úmoñ'i¡j.,li dóna encara UR aspectè

'

·més trencat iIi augrrientaIa gràcia, Noobíídem pas, abans-de passar â,lâ
.part següent, de parlar del curiós crescendo am�: el qual Beethoven repro:
edueix son ritme predilectè, abandónat pid"ún'-moment: consisteix eli tíria
"frase: dé doé compassos Cr�.- do sostingut, si sostingui,' si sostingut, do- sos:

tùíg'Ùt) en el td' de 'la major, repetida Onze vegades' seguides en el ,ba¡:i per"
les violes i corifrabajxos, mentre que'Is "instrumêhts de -vent sostenen el
:+ni a' dalt, a baix- iâl mig, en vuitena qúadrupliè'ada, i qué'Is violins' sonen
-corrî .un'c'aÍ'ilZon·les tres notes mi, la, mÍ: do; l'eP.-etcutidès'-d!5:níés'eIÍ iñ�s'

.

Iítêste�, ,i"c'êmÎ>iriadês--de''faisó, què prèséritéù/sefupre la doàtiñant, 'quâÀ-
,

..
o •• '
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eIs,h,Ùxos átaquertel:ré O' er si sostingut, i Ia tònícà 'o la seva tei'eera.',menti'é
deixeu sentir �I 'do: Això és absolutament nou"f,npc crecpas que cap 'imi
tador hagi: -encara assajat tan sortosament êi'esmerçar aquesta bella tro
balla, '

.'

,,",
,

,El i"itp�; "?ñ ritme 1>enzill com el del primer, fragment,' però 'de'diferent
fO,rma, és faÏ!lqé la Causa principal de 1',Increible efecte' produït pet I'A lleC:

�retto, Consisteix únicalIlenfèn uri"_'dáêtit seguît. çl"u�'�spondew� sonats sêns
treva, tantost err tres parts; tantost en una de sola; aprés en totes aIa ve-=

gada; .qualqhes ,colps servint d'acompanjïarnerit, �Qvlnt- concentrant totá
l'afençió sobre (l'ells, o bé ,fornint el primer tema â'úna 'petita ·fugà episò
dica amò ,dos períodes en' els' instruments de "cordà, "Prímeramenb- es pre-:
seriten en Jes cordes baixes de Ies violes, els violëncels i'elecontrabaixos,
inati*a.ts,amb:Un senzill pia1w;per a� ésser 'repetits-ben aviat eri im Pianis.-'
simo ple de melangía i de misteri: de Ilà passen als 'Violins- segons, mentre
què'ls yioloncels entonen una mena 'de.plany eü modus menor.- la frase 'tít�

mica, enlaírarit-sè sçinpre de vuitena, a" vuitena,arhba -als violins 'pñmers
qui, mitjançant ún creixent, la transmeten als' instru�ents de' 'vent;" es

datant, aleshgres âmb�tota la força en éls altsjde-I'orquestra. LlavorsJa
melodiosa: c¿riJ.pIantà; entonada amb mésbraó, prénél caràcter d'un 'gemec
convulsiu;" ritmes . contraposats es drecen " penósamént 'cIs uns confra'Is

- altres; esc!aten' plors, sanglots. precs:
-

és -¡'exprêssîÔ"èl'ûna:: 'dolor sense fi;
d'un sof!-"imèl;� 'devorador: .. .Mes -apài-'un raig œ'e'iiÏJërança: à ."n'aquells ac

cents corferidors:segueix una' melodiavaporosa; �pÍlra, :sêbziUa,' dolça, 'tristà,
f conforJÙ.aòa; �O'!ll la p aoienoio. sÓfm'ient a: là 'dolor, Els. conteabáixcs 'sols
cóntinuen llur'rifIDe- inexor:al:ilè sota, aquesta 'ld5à<Ía�melodia: .. Després-de

,- �
qtialques alternacions semblants d'angoixa i de,-cOrifon:Íi.itat; l'orquestra, 't
com afadígada d'una lluita tan penosa, no fa" se:p.tir sinó !ni.gments--de hi. l'frase principal, apaíbegant-se aclaparada. Les .ñàutes i els oboes reprenen lel tema amb veu.jnorent, emperò els hi manea la fórça per a acabar-lo; són' �

els violins quï li donen fi amb qùalques notes-de ,'/li,zzicato gairebé imper-
ceptibles; després, referît-se, de sobte, com I!Ffi�m d'un ,llum a punt d 'apa-
gar-se, els instru,ments cie vent llencen un.sospir- pregoesobre nna.harmonia

vagarosa i ... lo de-méS: és silenci: Aqu-est clam planyívol, amb que l'allegretto
comença i acaba> _és produït per u,n acord.jde sisena i quatrena) qui tracta
,sempre de resoldre's en un altre,' i 'del qual l-incomplert-sentit harmònic
éS,l'ûnÏC qui .pot .assolir. un- acabament, deixant I'auditori indecís, i fent-li
jnés' gr:�n J.;_iti1Rressió""�de, trístícia somniadora ,elÍ .qúe, per força ha- degut
endinsar-lo' tot �l,: ·precedent. "
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:E¡ t�rha'.:élél s_plï¡!'r_tò l'Prestorés modúlatcd1ùua::-tihó bèn"'n0va: Es- eií/fà
-

maló" i, � .Upe dé atabar á la.-fi de Ia prTinera"-reIjres�' e!l'do,'én $i {je7niol,
en 're i-}wnor.: en la"nw1tor; erCla bemol O- bé en r8<,6.emal; corn- esdevé 'eh molts

¡;âsôs sernblà.ûfS,As ru. t{),!le la tercera superior,�'é;>, â'la natùralmaiòr 'on

,va,;i. p<\>Ï:ar1.a'�'c.}êlü!�ciq ..Êl s.chjrz.o dëla�siinfon¡<F,PtJsté>ràt, enJaëom a.quest�
m{)èl�la',:a' li terc,ela"Wf�IÎor.- �n "re:m.aior. Hi ha, '<lll'lique: semblança. efi' 18.
Folor .�d·ei.l:'0s ��\lgtçléna.I1leñts de tons; e_f!l�erò: e_neàra :h0Ill;;;'cpot.-' remaréár-

.:;q_'alt¡:és�,<I<,f¡nitats _ep.�re a_mbèues,oDres:,-£l trfo::d'_aquesta '(Presto meiw;_-as_sài)
.on, els viò1ins sQsteIfen cgairehé_s-empre' là ,dbn;linant;:_mentre i:[ue'ls'- oboe'sE':
ciarifilets e�éèj,lt�Ii �l ,dès�ota' una riallera melò't}ja�,'campen)la, dóna. 'pei- "'-,
ççJ.-!l¡îfè'rt un�impressiÓ_'de' �aisatgc C�>�dili-:'Roni ,ñí,-trobá: encara, uñâ 'nòv:_a' ,"

fatma de cres..c<ftiqo_,--_çlibî.1ixa.qa eh-el baiX' p�r una-:r'-Scgona'·tt�-p_a, C;¡'llÎ' mO:t::-
--

...,
.-_ :;
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,t110l¡!¡ r��dnes-nptes la"sql. sOSti1!gllt!,� un ritme-binari, �l,1C_q,Il� el co�pà,s
sigui a tres ,temJls",i, accentuant-ne ,e�;'_so{ so,;;tingut, .anc. que .Ia.nota :réal
sigui ella, E� fÍ4hIiç s�m�la.· s�mpr,e,fo��n1ënt,sorprès en ¿:,,:úçlid� _d:a:9ùe�t
passatge.

'

-,
'

.-,'

'.' �¡. temps- final és qùan menys tan ric com els anteriors. en noves ç¡)cl:�
binacions, enmodulacions �ocants.e�, fantasies delitoses. El. temà.presenta

_ qualques.semblances amb el del'obertura d'A,rmid_a, ,però és sols ën Iacom

binació.de.Ies prímeres not_es-,.i-e�càra, més aviat :per a l;esgua'rd 'que per a

l'?J:'ella, car en l'execució res no p,i ha més diferent.que ambdues idees. �0!Il
podria apr_eciar_Jnés bé la frescor i la cusoneria de la frase pe Beethoven,
ben,-diferents,_de-l'empenta cavalleresca del

i

tema.xte .Gluck" si'Is racords
alts que fan els instruments de yent dominessin menys els víolínsprímers
qui .canten aï !llig, mentre�que'ls segons lles violes acompanyen la }Jlel0ciüi
per,dessota, <¡'!llb un, trèmol en qôblii cordà. Beethoven .ha tret-ejectes tat}
gracíosos com ímprevístos, entoj; elcurs d'eix final, 'dè.Ia transicíó $opta:dà .

del to:de 'do sosli.ngùt me'fIo?: al de, 'fe maror. Una de se:;; més encertades .ar
dideses harmòniques .és, sens dub�e,_eLgr<¡,n peda] sobre la_-dominant mi;
brodat per u� ,re sqS:ting�t-d'igual-valor_qúe Ia d.è Ia, riota: bona. t:¡tcor�
de setena es, troba-a l'oltes conduït a1.déssota:.,de'faisó.qu�'1 're' fiq.tl!rlil de
les.:,parts superiors-cau justament .sobre'I �r.� .sostingu: dils_'.báixo�; ..

hom
creuria, que l).'hâ.-J:lé resultaruna horrible .discordàncía,' o, quan menys _ una,
manya de .claretat en I:llai:rñ(JIli_â; emperò no ,és' pas-així, car'la, f<:\_r,ça 'timal
g.�eixa domínanf €s tàt qu�'l�e ,sgStfng1f;t Í).oTalt�ia��'e 9-P' �a.Jêó;i sue hom,

"l!iscolta. p�on�ll: trn sols e� 'm:.>-B,eetl1oven Il9 ,f�Ja l?as� mus�ca Nt, ���"u.us-.
:La. .çoâa, íntroduïda per �IF pedal menaçador, _es_,p'un esclat exl:�aor�na!!
i- ben digne de .terrriínar aital obra mestra .dhàbilitát. tècnica, dé- gust, de

faIitasià, de:iavié§� i._d'.inspim�ó�. >
- - ' ,',

'

. --,'
,

OBERTURA· DE,' OTELL6

= Ánton D�();'.<ik;:' n�t r��lY:.I·84l � MÜlhaut�n:-(:Bòh\Îmia:r: és co}í:::id�rat
... còni eljrepresentant més caracteritzat, junt lJ,JJlb'Sljletaiia, de Iarmusica

't�eca; Començà�a,pren,ent 'ei _yi(5Íí_;_ámb: el mest;-,e,;:,ct;estudi. ?:el 'seú .poble,.'
> i des_pr�s je�:sa: completa educaG!ó;musical en l'e�901a; d'?r?amstes .?� Fra�a: _

fis vege obllgajdlarg temps a g]l��yarcse_,penosam�n_t la Vida Sl'lUa!}t _el Violi
�en, :orquestre¡; infè!"iors� fins' que' còrisegui Ulla plaça de viola, ttl,�l"::-eatre

: � �aGio�al de"Pcil-g"a-;-_::,L':->ny !'8n.,��_d,ònà:.a cQnêb¡¡�r.��?n; a co�.pg�ltor�am�b
.' '!._n_,__l!lmne, per � dioO orq\lestpa-, .obtenint, tan gran C?�lt q)le h,�;,!¡¡.lgue' una
_s1:!h'fe1)_cjó,'de�I��siat -a,lI_lP là ql,lal pogué deçl,!ë�F=J!e Iliuretnent q;�S tr_!lba;ll�
d�:;..x0-mposició., �:§ó_!l. n<;>m es }lropagà,,'aleshorèsJ!t!M�ment mercès tam�,?
�a:la protecció ci,e- .Ljszt.J�rahm§_, .J!3Sl-chim j Bülows.Fou professer. Q.eYC_on
,�s�ryà.tori de Pra.ga).&�sj)r&s èriclat a":Nov_a-Yórk ,Pet:�a �X!erciT 1'<1. ,I!irec�ió,

-

�-

set! COO:Sé!,\'a._t�ri-,Nâciona1 .. 1'_ornà qu.a:lques 'anys més _.tar�I a -Praga-,
-_

p- , •••
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nomenat també Director. d'aquellConservatori, fins que hnorí en dita .�iut<t�;
: en . .1904. '. ..

. .,'
Dvorak ha sobressortít en la composició a"Qbres' basades en rnelodies

eslaves, amb els típics ritmes i aires deies quals, ¡!rdliuc banals a voltes; ha
conseguir .els sens principals èxits. Les obres que han fet son nommés 1'0"'
pula. són les Danses eslaues, Rapsòdies eslaves, i particulàrment la Simfonia

,

dita ,«del Nou món» per haver-Ia composta amb temes 'populars de la raça
negr,!-. EI'catàleg 'de .ses produccions és molt extens', aixCen obres simfô-'
niques i vocals com en la musica de cambra, essent les d'aquest darrer

'gènere considerades les millors. Entre les cinc' obertures de concert que
composà, sobressurt la titoladá Otello, obra ben .interessant i à. propòsit

, per a mostrar la vàlua, d.'aquest music,
'

,

LE TOMBEAU DE COUPERIN

,MAUR'ICE. :RAVEL

',' Es' un -delsccmposítors francesos de més'renom entre'Is vivents, havent
, fefun'a gran parr:era, delcomenç estant, Nat l'any 18;75, deixeble 'del Con
servatóri de París, sots les ensenyances de

_
Beriot, Pessard, Fauté i altres,

es feu remarcar com autor distingit ja de- jové; amb un seguit d'ingeniosès
produccious construides sobre les més noves formes, Té escrites nombroses
obres per a piano, entre elles les titolades Menuet antique, Pavane POUy
mu¡ ùijante déftinte, Jew: d'eaux, Miroirs, Sonatine, Gaspard la nuit, Më
nuet, 'Valses nobles 'ret- sentimentales, ]\IIa mère l' Oye, Deux EPigrammes;
Shéhérazade, Noël des {ouets, Histoires nàtureUes, Lé tombeau de Couperin, etc:
Per a musica de cambra ba compost un Ql;artet per a instruments de corda,
i l'obra Lntroduçtioa et allegro per à arpa, flauta; clarinet i quartet d'arc,
Corn música simfònica:

-,

Rapsodie ëspagnole, ]\IIa mère l' Oya, DaPhnis et

Chloé (ballet) i ademés una comèdia musical en un acte titolada L'heure

; espagnole, 1· estrenada- amb gran èxit a l'Opéra Comique de París.

: La S�tite qùe avui presentem al nostre públic ën sa forma sírníòniéafou

,executada fa poc temps al Teatre de Novetats, acompanyant l'espectacle
,coFeogràfic de la companyia d'els bails SÛllCS: Abans havia ja estat donada
a conèixer en sa forma originalrie piano i acompanyada d'una conferència

sobre ¢4 s1£ite".;,en .I'Associació dé Musica 'di Camera, pel nostre intel

-Iígent music En- ,Joali Llongueras, a I'amabilítaf efei qual devem el frag-
,ment de Ia sevadissertació, qUB: transcribirn ací:

'

:' ,«Per, a, qué' puga ésser tot de' cop recorreguda la enorme distància' que:
.ens separa deis .clavecinîstes i aprofitant Pavinentesa d'ésser preoisament
una Suite" contenint, la major part dels' moviments: característics de Ies

,

,�ntigu�s suites 1 àdhuc lès mateixes dansés, clàssiques peròhabüladee amb
novíssims- ropatges, l'obrà que, en' homenatge a Couperin ël-gta1í 'éS-ér¡-glíé

8
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�n recentment ,el .moderníséím .înteressant .composítor francès, Maurice
Ravel, acabarem la sessió aquesta 'ambla primera audició integral-de Le Tom

beau de Couperin, en la forma original enque fou escrit. 'Aquest títol recorda.
la costum antiga, molt corrent durant .el segle xvtr ë, de que'Is compositors
<le, musica instrumental, a imitació de ço qùe'ls poetes havien fet un segle
abans per a, honorar els llurs, amics il:I��tres, fessen el túmbol o rnonu

ment funerari dels seus predecessors. El primer representant musical de la

dinastia dels Couperin - ,Lluís Couperin, deixeble de Chambonnière - havia,

fet el de son amic Blanc-Rocher, célebre .llautista, .mort durant el siti. de

París i també el feu per. al mateix "amb qui _l:qnia una. forta amistat, .el.
célebre orguenísta Froberger. Demés d'aquests dos exemples, podem citan.

Le. Tombeau de _lUT., de-Charnbonnière.vper.H' Ariglebert; el de Sainte�Golpm,b-e"
i deRomain-Marais, perMarinMarais; el de.l'Enclos, per Denis,ÇJaultier; et, de.
Francisco Corbert, per R. de Visée, i el de Mezangean, pel yell Gaultier, et¢·,

,

.Al segle xvmë Jean-Marie Leclair escrigué el.�eu'l'ro.Eí Tombeau. "

Similars 'als Tombeau eren els Apoteosis musicals, François Couperin
el gran, precísajnent.i escrigué l'Apoteosi de Çorelli,i _l'Apoteosi de)'iné.orn--
pa;a_ble Mr. de 'Lully.

".' ,," _
. " ' .

Es ben just, doncs, ;que .prop de dels segles més .tard un francés dels,'

més representatius, baix el punt de vista musical, escrigui .el Tombepsisie
Couperin i que aquí, justament avui, l'escoltem. amb devoció nosaltres.
en homenatge a I'exqúísit clavecinista.;

'",

.

"Vhomena,tge reÎ1dit, per Maurici Ravel a Couperin er gran no té -res,
de funerari, .encara qúe' l'èpocaen la iqual fouconcebut I realitzat (durant
la-gran. guerra] .hagi donat un caràcter menys estètící -més criidel a les s�_,
gones dedicatòries, les q\le v,!-n davant �le cada'pep, que totes són ein me;-
IJlqri¡¡.Il"'¿>. "

"

'

",
.

,

.

' ,

Aquesta Suite .és, alnostre entendre, .una de les .mellcrs i més acabades.
obres de Ravel. Diríem, inclús, que arriba en' ella a una mestria i a undes
embràs en el fer que no li havíem .sapígutréconèixer fins ara.' Es una obra

pianística admirable .plena d,'efeetes inesperats -i curiosos. Tota ella és pal"
pitant de ritme Lde color, i encara queaparegui a primera vista com 'una

, obra impresionista, hi ha en el fons d'ella una estructura .adíriirable . .EL
seu teixit harmònic és sempre ínteressantíssím i ple de novetats, i, a pesar
de-totes, les ardideses, Ia sevachamronia ua resulta: pesada" com la .decerts
autors moderns alemanys, ans bé .sembla guardar encara, .aquella gràcia
Ileugera i alada pròpia del genifrancès. El Minuet ,és 'fortament suggestiu...
i"la Toeaua que .�nca la Suite, sobretot, és inspirada i bravament cons

truída i trobem en ella un valor musical intrínsec,'
-

':
.

'E,p. resum, és la ,ëbra adlDirable d'un talent, dotat de gr¡¡,¡;ts dots eSpe.:
cífics musicals, Ijer çq que afecta il- la-tècnica, 1 dJill music, ,d.'à,n�lll� .exu

berant per,_ço que té relació arnb la iseva. innegable 'bellesa .e]jlotiya.,.. ,

Creie¡p. és aquesta una de, les darreres, per no.dir la dau�£a, de les suite,S;
per 'a piano que s'han escrit. •.

.'

',:

:Ravel mateix h_a, orquestrat; f� ben poc, amb gran traça i duna m'a;
nera magistral alguns d�ls números d'aquesta, Suite".

.

,-
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'PR�LUDI "nÉ '-TRISTANY,-,j -tsoui):

WAGNER

,(ComC:htari de l'autor)

Un antic poema, 'un primitiu poema d'amor, 'renovat eternament re

produït en totes .Ies 'llengües de l'Europa"migeval, ens parla de Tristany
i Isolda. El fidel vassall, qui estimava I�olda·'sense voler conressár-s'ho
ell'mateix, l�havia anada a"dem-all!l-" �I' al seu rei, i, ena" vèíent-se.Impo
tent. de resistir.vdegué seguir el vassall. 'com a núvia-del sobirà. Geloila la
dêesa de l'amor, ¥eÎent trepitjatsels 'sèus'�rets;':Va venjar-sé: el .beuratge
d:amor que; segons l'usatge, la previsora mare cf'Isolda havia destinat al
qui s'emmullerava amb -aquesta sots per faons n'Estat, ella'I feu servit
per un enginyós descuit a la 'jovà pârella, qui, tantost el tastà,"'es_sentí de
septe inflamada d'un foc 'abrus<idor, i-abdós amants degueren jurar-se qU,e
-$erien, sempre l':uri, de; l'altre," D'aleshores en çà no - hi�pa-gîif, p�r ells. D1éS
que desitjos, Pal�rs, jois i -penes .d'amor infinidesjten canvi'I món" .el )oqer,
la fama, la glòria, ,l'honor, la :i:l_gblesa, I'amístat.cIâ fidelitat, tot S::e'ls es"ai

� com un somni frèvol. Una sola COS<l- sgbt:evisq¡;¡é: �! desig, l)�adollable"
-déSig, I'aspiració- etemament, ':!çpFodúfdà:c assedegant-els i 'êoñsU1niht:�ls;
:i per única rëdémpcié, la mort-s; Morir, finar, ñò, despertar' rirai'm'és"
� Ar escollir.elmùsíc aquest tema '¡¡er.a I'introducció de! seu drama-d'amor,
sentint-se per, complert dins ge_l'element méapropí i ilimitat; de ]a musica,
sols degué cuidar-se dels límits -que fixaria à la�'sèva obra; ja que)' agotas,

ment del terna. :éia impossible, AiXí, 'd'un sol tret, 'més en progressió aII!'"
'plament desenrçtllada, '.feu' espandir ]'ins,adolhÙ?le -'desig- des ¿fe la. "'con
fessió ttmída 'fins l'atracció tènûrlvola,: creixent+al. travers dels s_oS"pirs an-'

,

guniosos, de les 'ésperallces i temencés, de les q],lei�es i'ls dalel's( delagoigs
-

r'Is-sofrimerrts, fins assolír Ia Illés peixant ufana"là. més punyent. angoixa;
J'er-a trobat' 1.11._ bretxa qui obrls" af co'r là� vi�, ·vers'l'ôcceà de les in_finides
-,delícies d'amor.,' -_ ,. _",,- _ " -_ -',�' -, ,��

Mes debadesl- El cor, sentiríJ;=se Impotent, _tGl:n<¡" a defallir. per. a éon- e

- -, sumir-se en eL desig] el"desl-g. -In,có,ñseiuib!�:Ca+,,�tŒ1r-desig. censèguit . QG S'

, "és- sinó la aêu =-d'un altre de-nou; fins <iue�arrtbat al darrer. dêcandiment, '

llustreja al nQSJ¡:e esblaimat" .esgu-aúl el 'presséntiment -d'assolit ef suprem-
goig:, el goigde morir, de no ser jâ'te¡¡,;el darrer d:�s!liurament envers ll.<J.uelI -

�

reialÏne meravellós, del qÍlq_r'În�s -ens' âlÍuny.ë!ll':eQm més ímpetuosatrrerit
ens' afanyem ª- penetrar-hi. Podem irIlome;iar-l() hi' _mort? O és,- jjlés bé,_
--::aquelf món nocturn, món,meravellós._deT quitI'so,gireIi'estretamenr-enlla'-'
çats- un tep' r lina eura damunt.ia toÏilba dé' ,Tfi'stRny .

Isolda,c_eom.la,lleo:-
�"gend;:¡, ens -recolflPta?

-

,
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BEETHÒVEN: 'Rei Esteve, obertura (i,a �udièió)
.
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Î3RAHMS;' �PiÙMéRA 'SIMFONIA en' do.
,

", '¡', ,"'� ,,'
' . "

",
'

"
" '

'I. 'U� poco soste�tito. Allegr»,
ir. Andante sostenuto. '� ,

nr. Un pocoAllegretto e graaioso.
'

IV., Adagio. Piu andante. Atlegro non troppo Illa con brio.

ENESCO:- Rapsòdia n:o 2,' en -re (�,à audleió)
,

.' ':
-_ - i;' .

',- -'

'J

LILI BOULA:NGER: D'un soir.tristeo» audicié)
. :-,

-
-'

RIMSKY-KO�R,SAKOW:' La gran Pasqua
'_ russa,

, obertura.
-

'

TERCER CONCERT:' Dissabte, 22 d'Octubre

rMP. �E:NRICH 1 c.a


