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P R o

,'FESTIVAL BEETHOVEN

I

PRIMERA SI1WFONIA, en do major.

1. - Allegro con-brio.

II.
. Andante cantabile con moto.'

III. Menuetto.

IV. Allegro molto vivace.

Direcció: PAU CASALS

2

GiR
,

I

I

I
I

¡
¡

AMA
,

.

II

NOVENA SIMFONIA, ee re menor,

, amb solistes ichors

1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso.

II. Molto vivace',

III. Adagio molto cantabile.

IV. Presto. Recitativo. Allegro assai. Allegro assai

vivace. Alla marcia, Andante maestoso. Ada

gio rna non troppo, rna divoto. Allegro ener

gico. Allegro ma non tanto .. Poco adagio. Poco

allegro, sempre più allegro. Prestissimo ..

SOLISTES:

ELISABETH SCHUMANN, soprano HERMINE KITTEL, con

traIt. GEORG MAIKL) tenor. JOSEF GROENEN, baríton.

CHOl<.:

OR.FEÓ CATALÀ

Dii'ecció: PAU CASALS
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NOTES AL PROGRAM'A
-

PRIMERA SIMFONIA EN DO MAJOR

OP. 21

BEETHOVEN

(COMENTARI DE HECTOR llERLIOZ)
;

Aquesta obra per sa forma, per son estil melòdic, per sa sobrietat
harmònica i sa instrumentació, es distingeix totalment de les altres

composicions posteriors de Beethoven. L'autor, en compondré-la,
romangué palesament sots el domini de les idees de Mozart, engran
dint-les a voltes, i imitant-les tostemps enginyosament. Amb tot,
en la primera i segona part hom veu traspuntar d'en tant en tant

qualques ritmes que si bé els usà l'autor de Don Joan, fou molt

rarament i de faisó força menys 'remarcable. ,_
'

El primer Allegro té per tema cabdal una frase de sis compassos
.qui, sens ésser gaire característica, devé totseguit interessant per
l'art amb qüè és tractada. Ve després una melodia episòdica, d'estil
poé distingit, i mitjançant una semicadència, repetida tres o quatre
'Vegades, arribem a un dibuix en els instruments de vent. en imi

tàcions a la quatrena qu·" 'ens sorprèn força trobar .acî, puix que ja
havia estat utilitzat sovint en diverses Obertures d'òperes franceses .

..
' 'L'Andante conté un acompanyament de timbales p'iano, que
sembla avui una cosa molt corrent, però en el qual hi hà que des

cobrir-hi un avenç dels efectes corprenedors que Beethoven ha pro
duït més tard servint-se d'aquest instrument tan mal utilitzat gene
ralment pels seus predecessors. Eix fragment és ple d'encís; el seu

tema és graciós i es presta bé als ,desenrotllaments fugats dels quals
'autor .nha sabut treure tanf de. -pàrtit. _ _ __.,..

,

.

EI- scherzo, és el primer plançó d'aquesta família d'enciseres bro
mes (scherzi),dels quals Beethoven ha inventat la 'forma, deterrninat
el moviment. i kt que en la-majoria de ses obres instrumentals subs

titueixi al minuet de Mozart .i�d'e Haydn, el moviment dels quals
, és molt menys ràpid, i el caràcter tot diferent. Aquest temps és d'una

frescor, una agilitat i 'una gràcia-exquisides, Ço constitueix la sola
veritable novetat d'aquesta 'Simfonia, en -la qual manca per com

plert la idea poètica, tan gran i tan rica en la major part de compo
sicions posteriors. Es una música admirablement feta, clara, viva,
mes poc accentuada, freda i a voltes migrada, com per exemple en

el Ronâô del darrer temps, veritable futesa musical; en un mot,
açò no és pas -encara Beethoven.

(Traduit1ie.."A]RAV�J?S CH_.4NTS").
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N�),VENA SIMFONIA EN, ns ¥ENOR
OP. 125'

BEETHOVEN

(PROGRAMA EXPLICATIU DE R. WAGNER)

Davant la gran dificultat de que aquell qui no ha pogut arribar
'encara a conèixer justament a fons aquesta meravellosa i trascendent
obra musical, pugui cornpendre-la a la primera audició, deurà sem

blar bé permetre'ns un esforç per aidar .a una part no pas petita,
sens dubte, de l'auditori qui es troba en situació apta, no tal volta
per a una absoluta comprensió de l'obra, mestra beethoviana - ço
que tan sols pot eixir de la pròpia' contemplació íntima � sinó per
'fer-li avinent guan menys amb indicacions Ja coneixença de la seva

disposició artística, ço que podria passai desapercebut a l'oïdor

poc preparat i, per tant, fàcil dedesconcertarper raó.de la gran ori
ginalitat de l'obra i de sa novetat que encara 'no ha pogut ésser gens
ni mica imitada,

-

Cal, ans de tot, confessar que l'essència d'aquesta sublim musica
instrumental està en expressar per sons ço -qui .és .inexpressable per
paraules; perçò, doncs, creiem atançar-nos a .un problema insoluble,
però-sols d'üna faisó alIusiva, demanant ajuda a les paraules del
nostre gran poeta Gœthe, les quals, malgrat que no es troben en una

eonnexió immediata amb l'obra de Beethoven, i que .no pretenen
de cap faísó apregonar ,la importància de sa creació pumment .inusí

.
cal, expressen 'amb tot d'ùna-manera tan, enlairada els sublims.estats
d'ànima humana amagats 'en son fons que, si hom en el cas pitjor
és incapaç d'una comprensió més ampla, podrà acontentar-se amb
l'abastament d'aitals estats d'ànima i quan menys no sortirà sens

emoció de l'audició d'aquesta obra musical." .

Un combat, en el sentit més gr;ÍJ.diós de la. paraula, de I'àníma
lluitant pel g9ig contra t'opressió d'aquella poíxança enemiga qui'
s'interposa: entre nosaltres i la felicitat terrenal, tal sembla ésser ia.
idea, fonamental del primer temp's. El cgran. tema cabdaLqui, del
començ' estant; ix ·tot nu .i- potent com de dins un 'vel qui l'embol
calla misteriós, podria tal volta traduir-se d",una faisó' assats ajustada
al sentit del poema -musical, am):> aqu�s!es -p�ra.1;lles d�e Gœthe: .

.;

-
..!

'«Freturar te èal! Deus freturar!» ,,'
r

<' ..
., -T.

.

;.'
...::. ".

- Enfront d'eix poderôs enemic, desc�Jjr_i,-í:Û.,lilia noble 'obstínacíó,
'una resistència de viril.energia' qui fins a là meitat d''aquesta part
creix fins li la lluita oberta' amb: l'adversari, en la qualcreiem obirar



dos poderosos lluitadors qui, ambdós invencibles, acaben per aban
donar el combat.

Entre clarianes aïllades podem descobrir el dolç i melangiós som

rís de la felicitat qui sembla cercar-nos; lluitem per posseir-Ja, i
aguell perfidiós i potent enemic ens priva d'assolir-la embolcallant
nos amb son ala tenebrosa, de faisó que s'ens enterboleix la visió

d'aquella gràcia' llunyana i caiem en un tètric caboriejar, el qual
per una nova resistència obstinada pot redreçar-se en nova lluita
"Contra el dimoni rapidor del goig.

Així. alternativament , força, resistència, lluita, daler, esperança,
quasi assoliment, nova desaparició, nou desig, nous combats, formen,
la base del moviment incessant d'eix admirable fragment musical,
qui a estones, però, s'apaivaga fins a .aquell estat perdurador de

tota manca d'alegria que Gœthe descriu amb aquests mots:

.Sempre esglaiat me desperto al matí;
voldria plorar llàgrímes amargues
veient el jorn qui, .en sa cursa, .

no 'm satisfarà pas un desig, ni un de sol;
qui àdhuc tot presagi. de plaer.
.me minva amb sa crítica perfidiosa
i l'acció del meu cor en marxa

destorba ambIes mil ganyotes de la fida.
També 'm cal, quan la nit davalla,
ajàure'm amb basarda sobre el llit;
tampoc allà m'és denat repòs,

'

paorosos somnis han d'esglaiar-me.t etc.

A la fi de la primera part sembla com si aquesta ombrívola tTis
tesa-de l'esperit creixés en proporcions gegantines, ho embolcallés
tot A volgués amb sa enlairada .i terrible majestat prendre possessió
d'aquest,món que Déu ;creà" ... ,pe� al goig:, ", :¿,; "

.'

,:;
- ,

..... ¡r !,

"'t., ,,""

'SEGONA PART
�:

Una mena de- plaer ferés-teé e':iJ.s',oniplâ:'totseguit amb els primers
ritmes d'aquesta segona part: entrem en un món nou i en ell som

emportats M,i?, -el .vèrtic; fins:� l'atorrollament; é� com sí eIllpe,sos de 1

Ia desesperaciô, fugíssim d<Lva t d'aquë.sta, peÎ',con.qper�r· amb afanys
constants i .infadigables -una, l:lOya: felicitat inconeguda; puix que
Yantiga, 1<3, .qui abans ens.somreia, de lluny, ens .sembla del.tet arra-
bassada i perduda. Gœthe expressa , eix .impuls il;mb les' seg��:ç,t�
.paraales, que. tal volta no són ,aç� -ior,a d-e."llo�:�: "'i

"

",c,' <, :,,>: ,

.N� parlem pas méS" d� g�¡gs;
,

- .: '': -'

_

'. .: ":

jo 'm Iliuro-al, desvari, al gaudiment. més dolorós!
Deixa que "en els "abismes" de la 'seniîûalitat

.. -r.. '" s'a.;paj-yagu_W ,le� ,nQstr�s fogos�s .passíons], , .

, '., '. J t
,

J ,Que sota, .vels m�i,?-", impel!e�fíl'bles,�" 1;1,:, ,", ._,

.v:�' tQ.t .. ,��" n;l.ln¡.çle 'Sl_glll,M p�t �,co:9,lpl�¡::t! '(""�'" "J "",

-"; I,'

�.�-'" .....

,6



Llencem-nos. dins la ràfega del temps,
sots la roda dels' esdeveniments!

Que la dolor i el, 'plaer"
'

l�satisfacció i l'enuig,
.

s'errtremesclin com puguin;
sols 'l'hoine actua' sens repòsl»

Amb la sobtada aparició del tema central, se'�s revela tot de

cop una d'aquelles escenes de plaer terrenal i benestar alegroi; una
mena d'alegria eêquerpa sembla inanífestar-se en elsenzill tema tan

sovint .repetit, una ingenuïtat, una serenitat contenta de si mateixa,
i ens sen.Imtempiats de pensar en la descripció que fa Gœthe d'aital
senzill conterit:

• t . t.

.Per al poble és ací festa cada dia.

Amb, un .xic d'enginy i molt de gr<!:.t <:
�adasr�. va v<?l�ant en ,l'atapeïda sardana.. »

Mes nosaltres' no ens avenim a reconèixer aital satisfacció, tan
estretaínent limitada, com el terme de nostra cursa infadigable envers
là felicitat ji el.goi� més noble, contemplant.' eixa escena.. el nostre
esguard s'emborra 1 ens en apartem per abandonar-nos altre cop
a aquell impuls i.:bfadigable qui ens eIlJ.peny avant sens treva amb l¡i
força ge la desesperació, en �erca'de la 'felicitat qlle, ail no trobàrêm

pas així; car al final d'aquesta part som empesos altra volta encara
vers aquella escena de benestaralegroi que abans' havíem Ja trobat"
i aquesta vegada tantost la toniem a obírar, ens en allunyem -des

pitadament apressats,

,:co .Qv�"cl.ff�r�nt,(I?.a.r,��n, ��o? .s9n�,,�1 �ol>.t:r;e };�¡,1 �P, 9.11jna, pt;tJ'esa,
. �'mV qv.#p' rç��e�t.lf,<� ,¡tssla,PJ.a.Wè:t;t.t dt·s�ole,i?: ·�f: ,de,spIt.; J'¡T-p�l? }�r1�M�
de-cl'a}l¡�'l'n�';'bprëmud�' pet lai �MisperâCÚ), en" u:rt:}¡��ttm.y}1t: .�Híl:]l:}

, melangiós! Es com Sl despertes en nosaltres el' record d'un' passâ't
gaudi1l(�p.;!c�ej.��"fet:i9��ll;� mé7, gu,r<l;, ." ".:,' �(" ''O';;' n( 'c "r ,J',' .r;

«Altre temps,. ,11?- ,pa�ali�i ; fie 'í'am,gi' c�i��t�P\� r:',·..�(�.'; 'o' ,:\
davallava sobre -mi: C;<ll �l.só��mrij.al' sil�*i;<¥;l �$a_pa:t;" ,

�lavors son�,:a ple!."d'�vrtp:?ys er.;tbc,(1�; leo( cl0fl:p.�s.. ;,,¡�l.
1 �na pregaria ��a. �ó�g :,a�1°l?s.P" .

c' "'::"'; ',T

exp�!t<}�:lJéle�i�:1�¡t�J,{�:�f��i�it�,�6�f'����,�â�ètt�;:;
��. ,I?)�!!.}�P�<?P�i%�1P� ,l�,s ,:r�TI��!e!3A� :Pfftlh�;".{',,;,., ',,¡� �: ,:',,:

"::;,,,::,t::t!':��!,î(���':¡i:�:if'���G,!{r::�

. ";



Ço apareix com el desig de .l'amor, .al qual de "nou, mes tan sols
en un ornament més mogut de I'éxpressió, respon, el primer tema¡
dolçament, calmant i duent bona promesa a l'esperança¡ així ens
sembla 'quan reapareix el segon tema, que l'amor, i I'esperaaça s'abra
cen per reconqúerír llur dolç poder sobre el jnostre esp.erit torturat., ¡'. I

.'

,

.Per què/IU cerqueu entre la pols, _'

cants, celestials, potents i blans? '

Soneu llà on són ell! homes mansosh.
..

:.' "

'i ."
_

.

' �
7

Sembla que .el cor, encara bategant, vulgui resistir amb suau,
repugnància; emperò llur dolça poixança és més, gran que la nostra
obstinació ja amorosida, i caiem vençuts als braços d'aquests amoro
sos missatgers de la- felicitat més pura:

.Oh, s��uiu ressonant" dolços cants celestials!
Les llagrimes brollen, la terra j'm toma a p.endre.e

,

Sí, el cor nafrat sembla guarir, rependre forces .i animar-se perun redreçament ardit, que nosaltres creiem reconèixer en el passatgede caràcter gairebé triomfal cap a la conclusió d'aquest temps: Mesaital redreçament no .és pas encara lliure- d'una reacció .provocadaperles passades tempestes; a cada nou accés de la vella dolor s'oposa,
e�però, to�seguit un nou assuaujament d'aquella dolça i meravellosa
poixança, 1 a la ft, davant d'ella, com amb els:darrers llampecs d'un
?ratge apaivagant-se, la tempesta es desfà i s'esvaneix, ,

QUATRENA. PART
"

El traspàs de la tercera a la quatrena part, la qual comença com
àmb un crit estrident, podem P¡;Ou explicar-IQ també amb aquestes
paraules de Gœthe:

, I
eMes, ai las! no sento, pas encar, amb la mês bòria volença,
brollar la satisfacció de mon pit! ",' '

e

Quina dolça il-Iusiól.c, Mes, ai las! sols.Il-lusíól
Com puc abraçat-te, Natura infinida?

,"

Abraçar els teus pits, dèu de tota vida,
deis quals estan sospesos el cel i la terra
i ,env�rs, els quals -s'apressa. el cor marcit. ,

,_ ,

, Vosaltres brolleu, doneu beure, i jo m'esllangueíxo endebadesh :,_,; :�,� /1 .

I
'

'"

ii
1

Amb aquest començ del darrer temps; l� musica de Beethoven fpren resoltamerrt un caf,"àçter, més e;X'.Pres�in, .abandena el caràcter ,

de pura musica instrumental ,sostinglj,t en, el�tré,s, primers temps, el
'9,l1al es manüesta pel: uri�. expressió infin:i,d¡¡;j ind,eteprunada;.la con-

tmllll;ció del poema m�sísal Imposa 1ll?-a, conclusió, conclqsiô qui no
pot esser expressada sino per 'fa paraula,humaría,

8
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Admirem com el vMestre prepara l� introducció 'de la paraula :�
de la veu' de Phorae;, com una necessítat massa esperada, amb ep..commovedor recitatiu' dels baixos instrumentals, el qual, deixant' ja
enrera les barreres de la musica 'absoluta, s'oposa als altres instru
ments, com per apressar la solució amb sa veu forta i commosa,
acabant per devenir un tema cantable, qui en sa senzilla corrent,
animada com d'un goig solemnial, fa 'seguir els demés instruments
i s'enlaira a sublim alçària. Sembla com Ia suprema provatura per
expressar mitjançant la sola musica instrumental una joiosa' felicitat
ferma i inalterable. Mes l'element indomptable no apar dispost a
aquesta limitació; Com la mar enfurismada, el crit salvatge, caòtic,
de la passió insadollable, s'enaspreix, toma a caure, i de nou més,
fort que ,abans sona encara en nostres orelles.

Aleshores una veu humana amb l'expressió clara i ferma de la
paraula s'imposa a la terrabastada orquestral, i no sabem pas ço
que devem admirar més, si l'ardida mspiracíô o la gran. candidesa
del Mestre quan fa fer per aquella veu' eixa crida als instruments:

\

::;�

«Oh ';mics, prou d'eixos sons! Mes feu-nos entonar d'altres més
agradables i ben joiosost»

..

.

Amb eixos -mots se fa llum en el caos; una expressió més ferma
i definida és obtinguda, en la qual nosaltres, portats per l'element
retut de la musica instrumental, podemsentir de faisó clara i precisa
yo que, després dels penosos esforços envers el goig, deu aparèixer
com segura i ·su-prema felicitat: ' : '

' "

«Goig, bella espuma divina,
fill de'l'Eliseu,
venim inflamats d'entusiasme,
oh cèlic! al teu santuari,
Ton encís toma a ajuntar :

� ço que l'usatge sever separà;
.tots els homes devenen germans
.Ila on plana ton vol suau.

_'

Qui ha tingut la gran 'sort
de trobar un bon amic,
qui ha conquerit una dona amorosa. '

que s'ajunti, .al nostre joi!
>

;"

Ah, que vingui també quisobre la terra
ha pogut .dir seva una ànima 'sola!
I qui mai no ho ha consëguít.. que' romanguí
plorós lluny del nostre 'aplec!'

"

':
Tots els éssers s'âbeuren de g!?ig
en els pits de la natura;
taat.-els bons com .els dolents
segueixen sa Tuta sembrada de roses.
Ella ens dóna 'ses besades i els seus ceps
i amistat provada' fuis a'�a' mort. " .,'

",

El pler és patrímoní del vim, "i -;
i del querubí davant 'de Déu!»

"

.. �¡-

,.-:.



Sons bèl-Iics j. esforçats s'atansen; creiem veure passar un estol

�ó��ves, Palegré heroisme dels quals és expressat en 'els,segùen�

«Gais, com' els astres' rondant

per' la volta magnífica, dels cels,
'seguiu, germans, la vostra via, "-

amb l'alegroi de l'heroi anant vers el triomf!»

Ço -amena, corri' un combat joiós, ,descrit per I'orquestra solà;
veiem: els joves llençar-se coratjosament a una lluita, en la qual el
iruit de Ia victòria serà el Goig. Altra volta encar ens sentim empesos
a retreure les ¡>araules de Gœthe:

'

�Sols mereix la llibertat i la Vida
qui cada di,: s'afanya a fer-ne conquesta.»

La victòria, de la qual no dubtàvem pas, ja és nostra; el somrís
de l'alegria recompensa els esforços de la lluita, i els crits de joi cons
cients de la' nova felicitat conquerida esclaten:

'

«Goig, bella espuma divina,
fill de-I'Eliseu.

venim inflamats d'entusiasme,
, oh cèlic! al teu santuari.
Ión encís toma a ajuntar
ço que l'usatge sever separà;
tots els homes devenen germans
lla on plana ton vol suau,')

Ara, en el paroxime de l'alegria, bròlla' d'els, -pits 'inflats d'entu
siasme' el crit de I'Amor human'ri''u'níversal; en una exaltació sublim,
després d'haver fet l'abraçada á .tot ëq:fèliere IiliI1iài; ,èl;rs girem vers
el gran Creador de la natura; del qharpi'èc1i:Ll::il.è:íp:l'existència benau
rada amb clara consciència; sí, en un moment' d'èxtasi 'suprem creiem
obirar-lo a travers del blau éte,r,>qui ,�s, Jtlig�t'��e,�: "

"

«Siau abraçats, milions' èi'éssérsr:· ,,:�Çl:':

Sia eixa besada per' a tot' el 'ménl
Germans! Sobre el cobricelestelar>'
un Pare amorós; habita,!,"., ..

Vosaltres no us-acoteu, milions d'êssérsê '

Oh món, 'no' pressents el Crè,idor?' ,

Cerca.'I sobre el cobricel .estëlat!
.

,

'

sobre els astres Ell habita!
o'

.;�

Es com si ara per la revelació.tnosaltres fóssifuàrtibat'S a la benau
rada creença que: tot home és'nat'ppl': af'g_òíg.;:.AInu .l,tmés forta con

vicció, en'S cridem mutualment.": ,,'
"

i"':-" . f ¡':- ':,,:_';',; •

,
,..

'
.....

'

�.;:,

.Siau abraçats, 'miliçn?"d'és�ei'$! J', ':'
Sia eixa 'besada j;ièr''a. 'toFel"món!)';

; ....
: \ :.�I s.',: ... \·.J'" 'l�!' :;;) t' :'.�

�
• j, \
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boi fent de r�s�osta:
. «Goig, bella espurna divina,
fill de l'Eliseu,
venim inflamats d'entusiasme,
oh cèlic! al teu santuari.»

.

Car en aquesta aliança de l'Amor humana universal, consagrada.
per Déu, ens és permès assaborir el més pur dels goigs. No és ara

ja solament amb la frisança de l'emoció més- sublim, sinó també

d'una veritat revelada, -dolçament benfactora, que podem a aquella
pregunta':

.Vosaltres no us acoteu, milions d'éssers?
Oh món! no pressents el Creador?»

fer la resposta:

.Cerca'l sobre el cobricel estelat!

Germans, sobre el cobricel estelat
un Púe amorós habita.»

En la més íntima possessió de la felicitat assolida, del sentiment
més pueril retrobat pel goig, ens abandonem ara al-sèu gaudiment.
Ah: Ens és tornada la innocència del cor i elgoig estén sobre nosal
tres ses dolces ales tutelars:

«Goig, fill de l'Eliseu,
ton encís torna a ajuntar
ço que l'usatge sever separà.
Tots. els homes devenen germans • 'j<

,

':,"

,.. .Ilà 5>n plana ron vol .suau]»,"
5

...

A la' do'¡ça,:vént�a'd�l�goig, succee�.:Úa;·,el ;,Gnt. d,é.j�i:'1bra<;éfu
el món contra 'el nostre phi clams i transports d'alegria'omplen l'espai
com el tro de la tempesta, com .elbrogit de fa mar, qui en llur movi
ment eternal i commocions benfactores vivifiquen i conserven la
terra per al goig .dels.hornes, que Déu els .hi donà perquè fossin. [eliços:

� o',.. � ... "� .�.... ,.
•• ,

-,

,,]
.•Siau abraçats, milions d'é�.sersl.,'"
Sia eixa .besada per a;tot el món:!·
Germans! Sobre el cobricel estelar
un-Pare amorós habita.! ,'�
Goig! Gojg, espurna: divínal»
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-ODE, AN DIE FREUDE'

SCHILLER

Oh Freunde, nicht diese Tone!
'Sondem lasst uns angenehmere an

-stimmen und freudenl

,Freude, schôner Gôtterfunken,
Techter aus Elysium,

Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligthum.

-Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;

Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;

,Alle Menschen werden Brüder,,

\Vó èein sanfter Flügel weilt.

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,

Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!

Ja, wer auch nur eine Seele
,

Sein neant auf dem Erdenrundl
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

ja, ,wer auch nur eine Seele
Sein neant auf dem Erdenrund!

Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

,<'.'HIMNE

I

RECITATIU

aDA A L'ALEGRIA
Traâuceiá de JOAN MARAGALL

BARíTON'

Germans, a fora tristeses! Altres
cants joiosos entonats ara sien, de
joia ressonantal

BA,Rí.TON

joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel,
vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si 3'juD.tar-se els cors demanen
que un mal vent va separant;
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant,

CHOR

Si ajuntar-se els cors demanen

que un mal vent va separant,
tots; els homes s'agermanen "

on tes ales van tocant.

SOLISTES

Si fortuna generosa
ens ha dat un bon company
o companya graciosa,
cantarem amb més afany.
Sols si un cor hem fet ben nostre
forta' .veu podrem llut,
Prô

-

més d'un, girant el rostre,
fugirà plorant d'aquí.

CHOR

Sols si un cor hem fet ben nostre
forta veu podrem llui.
Prô més d'un, girant el rostre;
fugirà plorant d'aquí.



Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;

Alle Guten, alle Bôsen

Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben
Einen Freund, geprüft im Tod;

Wollust ward dem Wurm gegebén,
Und der Cherub steht vor Gott.

Küsse gab sie uns und Reben.
Einen Freund, geprüft im Ted;

Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fíiegén
Durch des Himmels prâchtigen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Freude, schôner Gôtterfunken,
Tochter aus Elysium,

Wir betreten feuertrunken.
Himmlische, dein Heiligthum.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;

Aile Menschen werden Brüder,
Wo lein sanfter F:lügel weilt.

SOLISTES

Joia tots voldríem heure
bo i seguint son pas florir;

-

i de joia tot s'abeura
de Natura en l'ample pit.
Joia és bes i primavera.
Joia bons amics ens féu ...
Goig fou dat al cuc en terra,
goig a l'àngel prop de Déu.

CHOR

Joia és bes i primavera.
Joia bons amics ens féu ...

Goig fou dat al cuc en terra".
goig a l'àngel prop de Déu.

II

TENOR

Goigl Els astres canten glòria..
van pel cel rient triomfants.
Goig! Correm, rient, germans;..
hèroes som cantant victòria.

'CHOR

Goig! Correm, rient, germansc
hèroes som cantant victòria.

III

,-

,'CHOR

Joia, que ets deÍs déus guspira>
generada dalt.e del cel,
vent de foc el pit respira
sota els plecs- del teu sant veL
Si ajuntar-se els cors demanen,

que _

un mal vent va separant"
tots els -homes s'agermanen
en tes ales val). tocant.
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Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Br üder-überm Stemenzélt

Muss ein lieber Vater ·wohnen!

Ihr st ürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schopfer, Welt?
Such' ihn überm Stemenzelt!

"Ueber Stemen muss er wohnen.,

'IV

CHOR

Abraceu-vos, homes, arar
ún gran' bes inflama els cels.
Germans! Sabre els bells estels
hi ha l' Amor immens d'un Pare.
Humiliat, oh món! ara;
Criador de terra i cels!
dins la llum de mils estels
dins la llum cerquem-te encara!

V

CHOR I SOLISTES

Freude, schôn�r Gotferfunken.!
Tochter am¡ Elysium.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;

Alle Menschen werden Br üder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

-Seid umschlungen, Míllíonenl

Diesen Kuss der ganzen Welt!

Brüder-überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen!

Freude, schôner Gôtterfunken,
Tochter aus Elysium.

Joia, que ets dels déus guspira.!
Generada dalt del cel!
Si ajuntar-se els cors demanen

que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

VI

CHOR

Abraceu-vos, homes, ara;

un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi ha l'Amor immens d'un Pare.

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel.
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NOTES BIOGRÀEIQUES .

, GEORG, MAIKL. - Es natural d�l Tirai, .i ha -fet a Austria i Ale"

manya tota la seva carrera artística. ,D� jove fou dut a, Hamburg
pel Ho/rat (conseller. àulic) Pollini, on féu la seva educació musical
i cantà per, primera vegada en son teatre. Després passà a, l'òpera
de Stuttgart i altres teatres alemanys, fins que trobant-se a Mann
heim, va. sentir-lo el cèlebre compositor Mahler i encantat de S€$ dots

. artístiques se I'emportà, a Viena fent-lo ingressar, en el teatre de

l'òpera, del qual era director. En aquest teatre .ha seguit Ia major
pa:rt de sa çarrera, fins avui: que encara, hi pertany, , .: ,

Es aquest artista un tenor líric de bella veu, havent-se especia
litzat en la interpretació de les obres de Mozart i també dels grans
Oratoris de, concert. Ha cantat infinitat de vegades la Simfonia de
Beethoven, essent un dels tenors més sol-licitats arreu per a exé

cutar-Ia.

JOSEF GROENEN.'::-Es holandès, i als 8 anys-cantava ja a l'es

glésia. Dels 14 als, 20 no .cantà gens, atribuint a això l'haver con

servat una veu fresca i potent, de timbre ben agradable. Féu sos

primers estudis musicals a Amsterdam 1 passà després a Itàlia per
a continuar-los, posant-se sots la direcció del cèlebre mestre Vanzo.

Féu son debut en eLteatre de Wiesbaden, justament amb el perso
natge de l'Holandès de Wagner. La guerra .el portà a Viena i allí.
és romàs fins avui, treballant sovint sots la direcció de Ricard -Strauss.

Degut a sa bella veu, és un dels artistes prefelits de la Direcció de

l'Òpera de Viena per al repertori italià.
En Groenen_ és ja ventatjosamerrt conegut de nostre públic per

haver interpretat 'l'any passat en el Liceu obres ,wagnerianes, essent
novament escripturat per a la pròxima temporada d'hivern.

ELISABETH SCHUMANN.- Qui pot haver oblidat la gentil i ad
mirable intèrprete del personatge de Sofia en El cavaller de la rosa

de .Strauss sempre que s'ha representat al Liceu? Es aquesta sopran
filla de Turíngia, i entre els avantpassats de la seva família figura
la cèlebrercantatriu Henriette Sontag, una de les més famoses que
han existit.. Estudià la musica de primer a Dresde i després a Berlín.

Debutà en' el teatre de l'Opera çl'H'aIl1burg i bentost passà al Metro

politan de Nova York, els grans èxits del qual es propalaren arreu,
essent totseguit sol-licitada dels principals teatres d'òpera.

Amb motiu .de la guerra s'establí a Viena, i lla 'ha éontinuat sa

carrera triomfal, fent ademés nombroses tournées, entre elles una

amb el propi Ricard Strauss passeja:nt 'pel món Et cavaller. dela rosa.

Ademés d'aquesta obra, ha interpretat amb gran èxit en nostre Liceu

Der Freyschûtz de Weber i Les naces de Figaro de Mozart.
S'ha distingit així mateix en el gènere de concerts, comptant

:entre ses grans creacions les Misses de Bach i Beethoven, .els Ora

,toris La creació i Les estacions de Haydn, Et ParadAs i La Péri de

Schumann, etc.

IS



HERMINE KITTEL. -:- Nasqué a Viena i estudià en son Conser

vatori, amb la particularitat que a la primeria seguí la carrera dra:
màtica, havent-se distingit en la irrterpretació dels grans personatges
tràgics, com Medea, Safo i altres. També es distingí en la Brinhilda
d'Els nibelungs de Hebbel. Son germà era director d'orquestra, i,
coneixent la seva formosa ve]! de contralt, la impulsà a estudiar
de cant; prenent lliçons de la cèlebre int èrprete wagneriana Amàlia
Materna. Començà en el teatre líric cantant operetes, essent un dels
seus més grans èxits, Bocaccio 'i altres papers bufos. Treballà després
seriosament amb En Mahler, fins ingressar a l'Opera de Viena, on

segueix encara.

Ha conreuat llarg temps el repertcri wagnerià interpretant sovint
els personatges de Branguena, Erda, Magdalena, etc., essent una

especialitat per al difícil Adrià de Rienzi. -També ha col-laborat so

vint en concerts interpretant els grans Oratoris de Bach, Beethoven,
Hœndel i Haydn.

PATRONAT
DE LA_

ORQUESTRA
PAU CASALS

NOVES BASES D'INSCRIP.CIÓ
Demanin-se en

l'Administració del Palau de la Musica. Catalana, -

Graon Teatre del Liceu, Magatzems de -Musiea

i Secretaria de. l'Orquestra, Diagonal, 440.

3492.
- ARTS GRÀFIQUES, s. A. SUCCESSORS D'HENRICH '-C."- BARCELONA



WAGNER: Obertura .de L'holandes errant

RAVEL: Ma mère l'Oye, cinc quadrets d'infants

SCHUMANN: Obertura de Manfred

_ HAENDEL: Aria de Acis i Galatea, per a cant

i orquestra
.

DUPARC: Phidylé, per a cant i orquestra

GARRETA: Les itïes Medes

CASADEMONT: La mare,

Selecció del l ." acte

,
.

,

CINQUE CONCER T

DIU.MENGE, 28 D'OCTUBRE�
_

A LES 5 DE �A TARDA

amb li cooperació de la mezzo-soprano

SUSAN ME*CALFE�CASALS'
"

PRO G,�R A M A

drama líric.

(Estrena)

RIMSKY-KORSAKOW: Capriccio espagnol

SIS�· i últim CONCE�T: Diumenge, 4 de novembre, tarda


