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I
SCHUMANN

Obertura de Manfred.
(l.a audició per l'Orquestra.)

JOSEP M:a PAGÈS
Càntic d'amor, segona part de la Sim

fonia del Mont-sagrat" (ESTRENA.)
Orquestra augmentada

II

EDUARD LALO
CONCERT en re, per a violoncel

1 orquestra.
(1.:1 audició per l'Orquestra.)

l.. Lento. Allegro maestoso.
Il. Intermezzo.

�

I I l. Finale; Allegro vivace.

Violoncellista: GASPAR CASSADÓ
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III

LAMOTE DE GRIGNON
Oració de mercès, per a sopran 1

orquestra.
(l.a audició per l'Orquestra.)

f WAGNER
TRISTANY i ISOLDA:
•

Preludi.
. Final: mort a'Isolda, per a so
pran i orquestra.

Sopran: CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ

Direcèió: PAU CASALS



NOTES PROGRAMAAL

;
MANFRED
,

OBERTURA,

R. SCHUMANN

-La natura de Schumanu, Int imamont emparentada amb el ca

ràcter llò breg i melangiós de l'art del poeta anglès lord Byron, es

sentí f:ortament corpresa ell llegi1.· el uocma cl'aquest,. M'anired; i

resolgué
í

otscguit posar-lo en musica. Començà per cornpoudrc la

present Obertura, a la qual seguiren J5 números. de musica per a

acompanyar una adapta ció escènica del poema; que fou estrenada

per Liszt a Weimar l'any 1852'
.

.

L'Obcrtu ra enclou l' essència deI drama, descrivint amb els trets més

vigorosos i escaients aquest Jloema del dubte i ele Ia revolta, aquella
angoixa dt> l'Iutélleotc, que es tradueix en els punyents crits d'una

dolor sobrehumana
.

Comença amb tres enèrgics acords sincopats de l'orq uestra plena,
com un crit de la fatalitat, i a contiuuació en un temps lent ressonen
els tristos i planvívols accents per la felici tat perduda, en acords

cromà tics descendents dels instruments de fusta, acompanyats
d'escales tumbé descendents tic violins i violoncols. El moviment,
tranquil en començar, va esdevenint més i més agitat i opressor fins
arribar altemps ab assion at, 011 els violins presenteu el tema. principal
tempestuós i vio(cmt, descrivint l'ànima. elel protagonista. -Després.
d'un gran període amb aquest caràcter, n'apareix un altre d'oposat:
I'orquestra s'apaivaga i apareix en els violins acompanyats ele la
fusta una J'rase dolr a i transfigurada, com la visió encisadora d'As
Larté cut re les negrors de l'ànima de :\ianfred. ?lies la calma dura

sols uns moments i uu nou tema ascendent, de caràcter ardit i im

petuós, lorna a dcscriurc'ns el protagonista en son habitual estat
ele revolta. Aix: seg;wix sens treva la lluita d'aquest esperit orgullós
i rebel, fins arribar al paroxismo de hi seva furor. Cap al final hi
ha una nova aparició de Ia visió cl' Así ar té i per Iî el tema capdal
de .\Ian'rCll s'apag.i clo lç.uuont, com indicant. la fi clc l revoltat.

E s, <le -niés a III 's, al) ucsta Obertura u n document incomparable
en el p rocós psicològic de Schumann. car amb Ia composició de
l'obra. que tan savenia amb cl scu present estat dcspcri t, anà ac

cen tuan t-sc la follia (jIlC ar.abà aviat amb la vid.i dd poderós geni.
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JOSEP M.A PAGÉS

Fem la presentació ell el concert d'avui d'un nou music català,
ben jove encara i elel tot clesconegut fins al present, car és aquesta
13.- primera audició pública d'una q_bra seva.

En Josep M.' Pagès és nat l'any 189ó aSant Feliu ele Guíxols,
la mateixa v ila el'en Garreta. amb el qual presenta ele moment la

ressemblança el'haver-se fet gairebé tot solla seva eelucació musical.
Feu sos estuelis universitaris primer a Ci rona i després a Barcelona,
mes als vint anys els abandonà per lliurar-se.ele ple al conreu ele la

musica i de la literatura. Estudià un xic de musica amb el mestre
Enric Morera, mes no trigà a anar-se'n a l' estranger, on ha residit

llarg terups, viatjant contínuament pels principals coutres musicals.
Fora d'aquí no ha tingut altre mestre que la seva potent intuïció.
estudiaut pregonament la musica moderna i el teatre líric. Amb

tot, 110 es declara pas en absolut purtidari dels corrents actuals i

afirma que no pren la musica object ivamerrt. a ns bl' com a mitjà d'ex

pressió. Fll mateix compon Ia lletra i l'argument dels seus poemes
Ha produit fins ara: tres poclllets musicals per a cobla; un poema

per a orr¡ uestra ele corda a.mb el t+to 1 Els contes de ta liar (1922) i
una Simfonia pocmà tica en- tres temps, ti tulada La Simfonia. del

Mont-sagrat (I ()24). La part central daqucsta Simfonia és el Càntic

d'amor, que clonem en aquest concert.
Actualmcnt en Pagès està treballant la musica del poema sim

fònic esccnic ell tres actes La pY'incesa, ttonco el llibre del qual, fet
cl'ell.ma.teix, apareixerà aviat. Té, ademés, àmpliament esbossats:

Jordi d'Assis, poema escènic, i Ta, l!ege-nda dit 1I10llt Roig, tragèdia
lírica.

Deixem ara llUC parli l'autor mateix, clonant-nos un resum del
scu poema:

L\ SIMFONIA DEL MONT-SAGRAT

Tot país té Ull Mont.sagrat 011 parla l'esperit ele la raça. Tota
terra té un cantor. els cants del qua l en són l'à nima. Arreu delmón
no hi ha Ull Mont-sagrat tau bell com el clue la tramuntana amoixa,
(luan porta al ruar espurnes ele ln neu clel Pireue u. i el garbí en cl ur
a la ser ra fi it ires ele ma r blava i lluminosa i el record el'unes illes
d'or. El cim n'era bell i clar, paró en la terra <¡ne ell domina regnaven
les tenebres .

... El cantor, qui era jove i ardit i amava la llum més qne la vida,
volgué assolir el rim de la rnuntanya. car sabía que allà dalt un

poeta, pot endevinar cl futur.
.

Es la nit. El cantor arriba on corncnca el camí que duu a dalt
ele la muntanya. E 1 geni 'elel Mont-sagrat li'n barra el pas: «On vas,
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fill meu? - Al cim del Mont a cercarhí claror! - Serà debades, o bé
les lluïssors que hi veuràs et faran després mes fosques les tenebres.
Durant centúries incomptables hi he vist sempre el mateix. En un

principi l'Amor fecundà la Llum i neixeren aquesta terra i totes les

terres, aquest cim i tots els cims; l'odi envejós volgué per a ell la
creació meravellosa i lluità pel seu dominí. La lluita fou terrible i

fecunda; es destruïren casés precioses, però en floriren de millors.
Tantost l'amor guanyava l'odi. tantost l'oeli J'amer. .. »

El vell sonà suaument Ull corn que duia al flanc i pujà el poeta
la muntanya, i tot pujant veia 'ço que ell tant amava i havia cantat.

I. - EL CORAL DELS orus

Quan él cantor arribà al cim elel Mont-sagrat, el cel era pur, im
maculat ... De sobte sorgí a l'horitzó un núvol xic i rosat. Despres
s'ennegrí i s'ajuntà a altres més ferrenys i s'agombola a pleret una
nuvolada feréstega. Per un miracle de la natura els odis elel món

prengueren la forma d'una tempesta formidable ... Un llamp immens

abrandà el cel i el tro sotraguejà fins les entranyes la muntanya
sagrada. El poeta sesvan! ...

1I.- EL CÀNTIC D'AMOR

Fra migdia quan el cantor tornà en sí. Las, adolorit corn en

despertar el'un terrible insomni. Un núvol negre, com el primer que
dugué el torb, es fonia a l'horitzó amb el darrer tro ele la tempesta.
'Cn zèfir olorós jugà un moment. amb les seves despulles. Despres
el cel blau era irnmaculat.

El sol ele juny batia de ple la terra. Per les carenes davallaven
rius de llum. La celístia vibrava en un murmuri misteriós, com

cl brunzit Ilunyà ele miliars d'abelles, d'on naixia un cant que tenia
la divina serenor de les coses eternes i s'hi olen acompanlieles amb
l'harmonia dels segles les salruòdies elels déus que moreu i es renoven

i el càntic etern elel Déu, que no mor mai; el que canta el torrent
acaronant la roca; l'abella besant. la rosa, la mare dormint l'infant
i cl pastor i la pastora quan llurs braços s'enllacen damunt l'anyell
ele neu.

De bell començ, ag ucix cà ntic creixia i minvava, i la tramuntana

c-l portava de la serra a la mal' i el garbí de la mar él la carena i

bressava SUa1.11l1ent la terra. ?Iés tard cresqué sempre. i tot altre
cant apagà i ele la seva serenor primera en brollà una j oia mes gran
cada vegada que embolcallà el poeta, I'enardí, l'embogí i encengué
más foc als seus ossos que -I'abraç ele l'amada. Llavors, embriac

d'aquella joia, pujà d'una gambada a la roca mes alta del mes alt

cim del Mont-sagrat, i allí, el front al vent, el pit nu al vent, els

bracos en creu, com per donar tina ardent abraçada, sentí el ritme

d'aqueix càntic etern: el d'un cor immens roent d'amor.

8

,I



III. - LA FESTA

En asserenar-se el cantor, recorda la conversa tinguda amb el
geni i espera acorat que l'oeli torni pel seu perdut domini. lVies
el cel resta pur, immaculat, daurat pel sol que va a la posta .

... De lluny s'ou el cant d'un flabiol que es va apropant ... La
.festa que la sardana santifica ...

. El cantor baixà la muntanya ple d'una joia indescriptible. Trobà
el geni. .. ('Què has vist, minyó, des del cim del Mont-sagrat qué
en véns tan feliç? � «L'odi ha dominat la meva terra. Després l'amor
l'ha feta seva i n'ha fet un paradís. I l'oeli no lla pas tornat per la
bella presa. 1 he vist el meu poble íer cie la seva terra. etseu cel i
de la dansa i del riure sant un culte.a+- «Digueum'ho, si bo sabeu:
els nostres infants han nascut per al darrer oeli r) per a l'eterna amori" ...
l amb ell ho preguntaven les flors suaus i l'ocellada, el pla jocund,

els turons verds, el cel serè i la mar blava; i amb el daler joiós amb
què ho demanaven, comprengué el geni del Mont-sagrat quina era

la resposta anhelada.

J. i\I.' PAGÈS.

EDUARD LALO

CO""CERT PER A V¡OLÍ r ORQUESTRA

Per primera vegada executem avui una obra d'aquest compositor
francès qui ocupa un lloc distingit entre'ls seus contemporanisdel segle passat. 'D'idees 'musicals enlairades, una educació sòlida i
un gust �.qUi3it,

fou un elels principals. conreuadors de la musica ele
cambra aquell temps en que aquest gènere no interessava gens en
cira al pú lie. S'avançà, doncs, a la seva època i pot ésser considerat
com un dels precursors de la moderna escola musical francesa, essent
indubtable la seva influència en la formació de Debussy, Dukas i
altres. .

Era Lalo de descendència. llunyana espanyola i, amic íntim del
cèlebre violinista Sarasate, composà per a aquest và ries ele les seves
obres més importants. en les quals el violí té una part preponelerant,
com el Concert de violí, la Simfonia espanyola. la Fasuasia noruego
i el Concert ru.';' totes per a violí concertant i orquestra. Té demés
com obres orquestrals més importants la Simfonia en sot, la Rapr.àdia
noruega, un Diuertiment i un Concert per a piano i orquestra. Composà
molta musica de cambra, lieder i vàries obres per al teatre; entre
aquestes excel leixen Namoun a, ballet convert it; més tard en Snite
_de concert. que es féu molt popular, i Le 1'01 d'Is, considerada com lfi.
seva obra mestra.
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Era un enamorat de les coses espanyoles, com ho demostrà em

prant sovint en ses cornposicions melodies i ritmes cl aquest país.
La musica de Lalo, dintre de sa senzillesa presenta certa originalitat
i mereix ésser més coneguda de 10 que acost lima a ser-ho.

El Crmcert de violoncol que figura en aquest programa. data del

J 87ï i és considerat, tècnicament. com una de les millors cornposicions
escrites per a aquest instrument; també hom hi troba qualque aire

espanyol, dels més populars del scu temps.
El primer aiteer«, de forrna purament simfònica i estil res=emblant

quelcom a Schumann, conté una nnble melodia. desenrotllada amb

molta clarcta.t i talent, sense abús de virtuositat pel concertista.

E'l.jo liu Fnterntcsso, és una mena de dansa camperola, precedidarlun
nmd an:» Ci ue es repeteix a la meitat ele la part, i ccntrasta pel seu ca

rà ctcr lleuger amb la forma apassionada del temps anterior. L'obra

termina .a.mb un Fina! molt melòdic, molt ritmat i brillant en el

qual s'accentua el caient espanyol ails esmentat.

ORACIÔ DE MERCÈS

(R. SURINYACH SENTIES. - LAMOTE DE GRIGNO:1\')

Mercès, Nostre Senyor,
d'aquesta Marc dolça
i el Pare estimador.

• i de la vida meva

que'm volta tant d'amor.

Mercès, Nostre Senyor,
que cada nit m'envies
un Angel guardador
que'm fa bonics els somnis

i el viure encisador.

Mercès. Nostre Senyor,
de l'aigua, de les sopes
i el pa de crosta cl'or,
i del' llitet on trobo
el somni benfactor.

Mercès. Nostre s�.
1'01' .

dels ulls que se encanten
amb aire somnia or .

,

i dels peuets que corren

per mos camins en flor.

Mercès, Xostre Senyor,
cl'aquesta cambra xica

tan plena de claror,·
del sol que al mat] hi cnt ra,
daurat i

'

escalfador.

il¡icrcès del front puríssim
i elel tresor del cor.

Vt'ercès del riur-e fàcil,
mercès del fàcil plor.
Jlercès de tota cosa,

mercès, )l'ostre S enyor:
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TRISTANY ISOLDA.1

\ POE�lE I MUSICA DE R. WAGNER

Trad·u.:ci6 dt J. PEN.! I

Isot.nx

Quin somriure
dolç. i plàcidt
Com mig-obre
ulls tau gràcils:
'Oh, mireu-lo!

Dolç. planyent-se,
tot client-ho,
pau ens porta,
ix d'ell forta;
en mi entrada,
vibra inflada,
clels seus ritmes
só amarada:

l

No'l veieu?

Flama viva,
com radia; Clara sona,

com rn'enrondat
Són onades
lleus dels aires?
Són boirades
plenes de flaires?

! -,

It· astre fúlgid,
com va amunt!
No'l veïeu?

Com el cor seu

s'infla ardit;
ple a curull
del pit sobre-x:

Com sos llavis
tendres, grats,
dolç sospiri

\:�a���u:es'; ..

Qni no'I veu ni'l sent?

C om s' eixamplen,
com s'agiten:
Dec flairar-les?
Dec sentir-les?
En ses ones

dec banyar-me)
Ses aromes

embriagar-me?
Eil eix ample torrent.
en eix so omnipotent,

en eix tot, vida
ele l'univers,
llençar-se,

'

negar-se ...
oh inconscient
goig supremt

r
I

Sols jo escolto'
com envia
eixa excelsa
melodia?'

,
.
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CINQUÈ .CON,C-ERT DE TARDOR
. .

DILLUNS I.ER DE NOVEMBRE, DIADA DE TOTS SANTS
-

A LES 5 DE LA TARDA

amh Ia cooperactó de l'organista

VICENS M.a DE GIBERT

PROGR·AMA
... .' .

BIZET,
I

Pàtria,
.

obertura.

STOCK
Variacions simfòniques, per a orques

tra i orgue.

II

BEETHOVEN I
.

TERCERA SIMFONIA en mi beinoll.
(Heròica.)

�.

III

R. STRAUSS
Aixi parlà Zarathustra, poema sim

fònic.'

SISÈ i ÚLTIM CONCERT: Diumenge, 7 novembre, a la tarda


