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FROG

CHERUBINI
f

Obertura cl'Anacreó.

J. S. BACH

OBERTURA-SUITE n.o 4, en re major.

I. Grave.
If. Bourrée I i II.
III. Gavotte,
IV. Menuet J i JI.
V. Viblo (Rejouissance).

DIRECCIÓ: PAU CASALS

,
,

RAMA
II

BRAHMS

CONCERT en si bemollper a piano i orquestra,
I. Allegro ma non troppo, op. 83 ,

li. Allegro appassionato.
llI. Andante.
IV. Allegretto graeioso,
Piano: MIECIO HORSZOWSKI

Violoncel: PAU CASALS
qui executarà la part de violoncel solista de l'Andante.

DIRECCIÓ: PAU CASALS i ENRIC CASALS

III

BEETHOVEN

TERCERA SIMFONIA en mi bemoll (Heròica).
I. Allegro con brio.

'JI. Marcia funebre. Adagio assai.

Ill. Scherzo. Allegro vivace.

IV. Finale. Allegro molto.

DIRECCIÓ: PAU CASALS

Piano Steinway, cedit per la Casa Izábal
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CONCERT EN Ml BEMOLL
PER A PIANO I' ORQ¡JESTRA

BRAHMS
. ,

;-'\.'
/

,

,Tonelxen(bé la natura artistica
'

de Brahms, hom comprèn tot seguit
que'>�o podia pas compondré Concerts amb Ía fi primordial de fer lluir

. Ü "y,i'rtu¿sitat,,:dèls
.

contertI-Stes, Tot al .contrari, ,I'orquestrá pren Una
" p�rt pr.e:Po�dera¡J;t ëd 'a�ues.tes c;�poslcion�, i',si bé les parts dels' solistes
són rùblertes :(¡,� dificultats de tota mena, no. '�onstituei'xen mai uri tribut

, al '�i:Huosis'rrre,.:sÎl�6 que I'instrument principal.es fon tant lògicament amb

l'orquestra que l'obra devé més aviat. una 'Simfonia concertant,

'," Dos oÚnics'c-onèerts produí Brahms per á.piano i orquestri: el Concert
;;.; re, mener (op. 15) 'que data de '¡'a;lY 1801 i pertany, doncs, a la pri
mera època de Brahms i el present Concert en si bemoll (op, 83), compost
'vint anys després" en la plena maduresa del seu -geni .

.

_
Es 'aquesta obra de proporcions .grandioses: i ben sovint ateny la matei-

xa·'pedecci0.' L'Allf!g�o ap'p�ssionato que coñstitueix el primer temps, és

co� 'una I!ast�ral melangiosa, en ra' qual el pian� dialoga espiritualment
,',ùrtb rorqri:estra, interromPètlt, d'en t�nt el} faNt el diàleg qualques e�i

.', soò.i·s·
..

·de .ritmes beQ�òrigi'l1als.' El segon Alleg�; no desdiu (le l'anterior i

tai' volat l'aventatja enc�ra én h. 'riCJ'u�a de l'orquestració, contenint d'aJ;ra
'

b,í:nda les I11és grans dificíïltats 'pianístiques, O"�

VAn<1'atÙe, ofereix' la: particularitat d'ihtrodtíi';', al costat de l'instrument
concertant un altra de s:oli.sta:, cl violoncel, que d'un cap a l'altra hl

\,' prell la més' gran �r.epondedll\cia: entOt;lant.llna:� bella melopea �ue' avui
ens' �erà expressada per; l'art suprem" 'd'En -Pau Casals. I el temp's 'fi:Pa1
'és u'n Allegretto grazidS�, en el qual el téma dominant, confiat -de : bon

començ al piano, és d'U1�a lleugeresa encisadora j objecte del més britlant
desenrotllament.
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SIMFONIA HEROICA

BB;ETHOVEN
COMENTADA VER RICHARD WAGNER

Aquest poema musical, d'altíssima importància, tercera Simfonia del
Mestre, Ja personalitat del qual comença amb dia 'a prendre un fort
relleu, no és pas, per diferents respectes, tan fàciJ de comprendre si
hom atén només al concepte cor-rent del seu títol : car el nom de Simfonia
Heroica indueix riaturalment a cercar-hi La descripció de gestes heroiques
pel mitjà d'imatges musicals de sabor episòdic i dramàtic. Aquell qui amb
una tal idea tracti de comprendre l'obra es sentirà primer confós i des
prés desencisat, perquè no hi trobarà cap fruïció real. Així, doncs, si fa
em permeto d'explicar ací, amb Ja major concisió possible, Ja concepció
que m'he fet del contingut poètic d'aquesta creació musical, -és amb la
bona intenció d'iniciar els qui sentin Ja Simfonia' Heroica en una com

prensió que només podrien adquirir per si sols amb audicions, repeti�es
sovintejades, d'execucions força vívides de l'obra.

D'antuvi, cal .prendre el qualificatiu heroic en el 'sentit més ample i
no pas atribuir-li una relació estreta i exclusiva a111b els actes d'un heroi
guerrer. Si, en general, prenem per herôi l'home sencer, complet, posseï
dor de tots els sentiments purament humans-s-amor, dolor, força-en él
pk de llur intensitat, comprendrern quin. 'és el veritable subjecte que l'ar
tista ens pinta amb el llenguatge 'sonor, eloqüent 1 commovedor de la seva
obra. La cornposioió és plena de les més variades i apregonades, sema-

I cians d'una individualitat forta i completa, a Ia que res humà no és es

trany, sinó que conté dins seu mateix tot el que és verament humà.
Aquesta individualitat, després ele manifestar fortament totes les passions
nobles, arriba a una conclusió, pròpia de sa natura, que agermana la
blanor-més sentimental amb la força més violenta. Tota la via feta devers
aital conclusió constitueix el jaient heroic d'aquesta obra d'art.

La prímera part de la Simfonia comprèn, com un fogar ardent, totes
les sensacions d'una rica natura humana" empesa pels sentiments més
actius, j-ovenívols i infatigables. Delicies i dolors, goig-s i ]lenes, joies i
tristeses, pensaments, dalers decandiments i envigoriments, ardideses,altiveses i un indomtable sentiment individual, alternen i es compenetren
tan estretament íntima que mentre' experimentern totes aquestes
sensacions, cap d'elles no pot separar-se sensiblement de les altres, ans
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el nostre interès s'adreça tot -a l'heroi que justament se'ns revela com

l'home complex, 'susceptible de tots els sentiments. Totes les dites sensa

cions, però, són eixides d'una facultat cabdal, ,i aquesta és la [orça. Aques
ta força, exaltada sense treva per totes les impressions sensacionals i

empesa a expressar cl sobreeiximent de Ia natura heroica, és l'ànima mo

triu de tot aquest fragment musical, que s'agombola (cap a la meitat de

-la part) fins a esdevenir una puixança dest-ructiva, Ia qual en sa manifestà

ció més audaciosa fa aparèixer al nostre esperit 'la quimera d'un des

tructor del món, d'un Tità que Jluita contra els déus.

Aquesta força devastadora, que ens omple a l'hora d'encís' i de terror,

emmena una tràgica catàstrofe, la pr.imera rnanifestació de la qual es

revela al nostre sentiment en la segona part de la Simfonia. El compo

sitor vesteix aquesta manifestació amb I'abillament musical d'una marxa

fúnebre. La sensació d'un dol solemnial, doblada de dolor I),regona, ens

és .ccrmmicada pel llenguatge musical més commovedor; una tristesa pro

funda j vÍ:ril brolla del plany, que després fa via vers la suau commoció,

la remernbrança, el plor amorós, l'exaltació íntima, l'exclamació entusiasta.

De Ia dolor neix una nova força' que ens impregna d'una xardor sublim;

ver tal de nodrir aquesta fo-rça cerquem inconscientment la dolo-r altra

volta; ens hi donem fins a ofegar-la a sospirs; emperò, j ustarnent llavors

apleguem de nou tota la nostra fortesa: no volem pas morir, sinó patir.
Nc ens vedem pas la tristesa; sinó que la sotmetem dins nostre a les

fortes inspiracions d'un cor viri! i valerós, Qui podria mai descriure

amb paraules les sensacions infinitament variades i inexpressables que

s'entrecreuen ací, des Ia dolor fins a la més alta exal.tació, des l'exalta

ció ti115 a Ia més 'suau melangia en 'Una darrera expansió d'un record

infinit? Sols el músic ha pogut acongeguir-ho en aquesta pàgina admi

rable.

El tercer temps de l'obra, amb la seva vida i alegría, ens descriu [a

força, fermada per la pròpia dO¡'OT pregona i despullada de l'altivesa

destructora. La ferèstega irnpetuositat es transforma ad en novella i

gaja activitat; tenim ara davant nostre l'home afable, content, que, feliç

i bo, recorre els camps de 'ia natura; que. esguarda, rialler,' les prades;

que fa sonar els corns de caça 'pels boscos dels turons. Tot el que ell sent

aleshores ens ho diu el mestre amb belles i fermes imatges musicals, so

bretot amb aquells CaTUS de caça que donen a l'alegre i, amb tot, rendra.
ex-citació de l'home una expressió musical ben justa. En aquesta tercera

part el músic ens mostra J'home sentimental sota un aspecte oposat al
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que ens havia exposat en la part anterior : llavors era l'home deTa sofrença pregona ,i anorreadora; ara, l'home, de la gala i serena 'activitat. '.

EI rnestre acobla aquests dos aspectes en el quart i darrer fragment,que ens fa. conèixer l'home cornpletamenr harmoniós, dotat de sentiments,en els quals el record mateix- del 'sofriment es transforrna en mòbils .denoble act/vi tat: Aquest temps final és l'antítesi palesa=de! primer. 'En elprimer temps ens sortiren al pas totes Ies sensacions 'humanes' en IlUFSinfinides i variades manifestacions, adés compenetraot-se adés contrastarïti -rebujant-se violentament.; en el darrer, aquesta_d�ver_:;itat, suara 'contra:'dictòria, s'unifica en Ulla: conclusió que enclou harmoniosamenj totes lessensacions i que se'ns' presenta en una forma plàstica benefactora. Aquesta forma és sostinguda' primer en un tema força senzill i ben -ferm' -ideterrninat, que e�devé. susceptible d'un desenrotllament infinit, des d�la finesa més delicada 'fins a Ia màxima força. A I'entorn del tema, quehom pot considerar com el 'símbol de Ja ferma indiv;idualitat de l'home;s'apleguen i 'enllacen des del començ totes les sensacions dolces i tendres,que. es desenrotllen després fins. � l'apácició'de l'element purament íemeni, el qual, travessant ardidament tota aquesta pàgina musical, es 1'evëlaal tema principal' masc�F i s'hi combina .en les formes més variades,semblances' totes de' Ja puixant sobira¡'¡ia de l'Amo"
A Ia fi de Ja part el poder de I'Amor arriba a obrir-se una via amplai lliure dins del cor. La commoció abassegadora es. detura i, en una oalrnan'able i. sentimental, l'Amor par-la, primer suau i teúdre, creixent desprésfins a assolir Ia .plenitu_d sublim del sentiment i emparar-se finalment del

cor de l'hòme fins a les seves pregoneses més 'Íntimes, Es aleshores queel cor expressa altra volta encara el record de des dolors de la vida;però, ple de I'Amor, el cor ,s'eixan¡vla i, amb son goig, accepta la dolor,car goig i dolor, sentiments purament humans, no són sinó una mateixa
cosa. Encara, un cop més, batega el cor, mentre brolla una .llàgrima de
noble humanitat; més, tot seguit, entre l'encís de la malenconia esclataardit el cant joiós de Ia força... Ia força que s'és enllaçada amb l'Amori l'hò111e complet i.pe·rfecte proclama' amb crits de joia la seva divinitat,

Solament amb el llenguatge musical del Mestre, però, fou possibled'expressar l'inexpressable, d'àllò justament que aquestes ratlles han vol
gut evocar amb prou dificultats,

I
,

Impremta Borràs. Escudellers Blancs. 3 bis, Barcelona

: '



SEGON CONCERT

Diumenge 28 octubre a dos quarts de sis de la tarda

dirigit pel Mestre
.

PAU CASALS
amb la col.laboracio del Mestre

,

EDUARD TOLORA
i presentació a Barcelona del violinista

SIGMUND FEUERMANN

PROGRAMA

BRAHMS

Obertura per a una Festa Acadèmica.
(l.a audició per ro. P. C)

MOZART

SERENATA en sol.
(l." audició per ro. P. C)

Direcciò: PAU CASALS

II
MENDELSSOHN

CONCERT en mi menor, per a violí i orquestra.
Violí: SIGMUND FEUERMANN

Direcció: PAU CASALS

,

TOLDRA
III

t

SUITE, música per al drama de A. Gual, «LIONOR
o LA FILLA DEL MARXANT �

.

(Estrena pública)
Direcció: EDUARD TOLDRÀ


