
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

SÈRIE XXI

Quatré Concert de Primavera
I
I

25 ABRIL 1931

a tres quarts de deu del vespre



AUDICIÓ· CCXLII
D E L' OR Q U E S TRAD IRIG I DA PEL M E S T R E

PAU CASALS
,

.

.

I

,� ,

;¿. -

25 D'ABRIL DE 1931 -

...

.
- � .

. ,
.



IF.' ROG
\ -

-··1

, li

JELEMANN
.

--

SU ITE, en la mener, per a orquestra, amb piano.
(la audició.)

1. Ouverture

II. Gavotte

III. Courante

IV. Rigaudon
V. Forlane

VI. Rondó

-
'

PIANO: J. GIBERT CAMINS

II

BEETHOVEN

TERCERA SIM_FON lA, en mi bemoll (Heroica)
I. Allegro con brio

II. Marcia funebre. Adagio assai
III. Scherzo. Allegro vivace

IV. ¡ F�I�ale� Aqe,gro ïnçlto
.

,
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RAMA
III

WAGNER

Viatge de Sigfrid pel Ren (Interludi de La pasta
dels déus).

(Primera audició per 1'0. P: C.)

lâilli de Sigfrid.

MUSSORGSKI

Una nit al Munt Pelat, fantasia de concert.

Direcció: PAU CASALS
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NOTES AL P'R·OGRAMA

GEORG PHILIPP TELEMANN

(r68r .r767)

Aquest notable músic alemany, contemporani del gran Bach, fou
en vida molt més conegut que aquest i un dels músics més cèlebres

del seu temps. Nasqué a Magdeburg en r68I i morí a Hamburg
en I767.,Ensinistrat d'infant en 'l'art musical, a l'edat de I2 anys
havia ja escrit, una ,òpera. Exercí llarg temps el càrrec d'organista
a Leipzic i compongué un gran nombre. de música religiosa í també

qualques òperes per al teatre de la pròpia ciutat. Fou molt amic

ele Joan Sebastià Bach, tant, que aquest el nomenà padrí elel seu fill

Philipp'Emanuel. Més tard passà a. Francfort com mestre ele capella,
i, finalment, a Hamburg, nomenat .direçtor ele música de la ciutat,
on romangué fins a la mort.

Telemann fruïa <tuna gran çonsideració en el seu temps i era el

tipus acabat del músic de professió que escrivia amb notable. rapi
desa les obres requerides per )es necessitats del moment. _

El seu

estil era fluid i correcte, revelant' un gran. mestratge en' l'art del

contrapunt .

. El catàleg de ses composicions és formidable. Cada any escrivia

'12 sèries de Cantates i Motets. Posà en música la Passió 44 vegades;
compongué prop de 600 suites d'orquestra i gran nombre d'Oratoris,
Serenates, Concerts, etc., a les quals s'hi afegeixen 40 òperes. Diuen

I que eó. els últims anys de la seva vida, ni ell mateix no es donava

compte de tot ço que havia arribat a escriure.

SIMFONIA HEROICA
'BEETHOVEN

COMENTARI 'DE RICARD WAGNER

Aquest poema'musical de molt alta importància - tercera Sim

fonia del Mestre i obra amb la qual començà a endinsar-se en sa

via completament personal- no és pas, per diferents respectes,
tan fàcil de comprendre com la seva denominació ho taria suposar,
car el títol de Simfonia Heroica indueix involuntàriament a cercar-hi

una, sèrie d'accions heroiques representades per imatges musicals en
-

.,
"

.
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un cert sentit històrico-dramàti�. Aquell qui amb aital esperança
tracti de comprendre tal obra, serà de primer confós i a la fi des
enganyat, sens haver-hi realment trobat cap fruïció. Així, doncs,
si jo em permeto explicar aquí, amb la major concisió possible, la
concepció que m'he feta del contingut poètic d'aquesta creació mu-

. sical, és amb la franca convíccióde fer avinent als qui vagin-a sentir
la Simfonia Heroica una comprensió que sols podrien adquirir ells
mateixos per l'audició sovint repetida d'excepcions força vívides
d'aital obra.

Abans de tot, cal prendre el qualificatju heroic en el sentit més
ample i 'no pas imaginar-se'l de cap manera en relació sols amb un

heroi militar. Si prenem en general per heroi l'home sencer, complert,
qui posseeix tots els sentiments purament humans� de l'amor,
de la dolor i de 'la' força - en el pre cie llur puixança, llavors com

prendrem el veritable subjecte que l'artista ens comunica amb el.
llenguatge sonor; eloqüent i commovedor de la seva obra. Omplen
l'espai artístic d'aquesta les més variades i apregonades sensacions
d'una individualitat forta i completa, a la qui res d'humà no li és
estrany, sinó que conté en sí mateixa tot ço que hi ha. de verament
humà; i eixa individualitat, després de manifestar fortament totes
les passions nobles, arriba a una conclusió pròpia de sa natura, qui
agermana la blanor més sentimental amb la força més enèrgica.
L'anada vers aital coaclusió constitueix el jaent heroic d'eixa obra
d'art,

La primera part de ta Simfonia comprèn, com en im focus ardent,
totes les sensacions d'una rica natura humana empesa delssentiments

'".més actius, jovenívols ífníatigables. Delícies i dolors, goigs i penes,
jais i tristeses, pensaments i dalers, decandiments i enaltiments,
ardideses, altiveses i un Indomptable sentiment individual, alternen
i es compenetren de faisó tan estreta i immediata, que mentre expe
.rimentem totes eixes señsacions, no pot cap d'elles sensiblement
separar-se de les altres, sinó .que nostre interès. s'adreça sens treva
a l'heroi qui justament se'ns revela com l'home susceptible de tots
els sentiments. Emperò, totes les dites sensacions són eixides d'una
facultat cabdal, i aquesta és la força. Eixa força, exaltada sense fi

per totes les impressions eensacionals i empesa a expressar el sobre
eiximent de sa natura, és l'ànima motriu de tot aquest fragment
musical; ella s'agombola+e- Gap a la meitat de la p;¡¡.rt - fins a esde
venir una puixança destructiva i, en sa manifestació més audaciosa,
creiem veure davant nostre un destructor del món, un Tità qui lluita'
contra els déus.'

Aquesta força devastadora, qui ens rubleix a la vegada d'encís
i de terror, amena una tràgica catàstrofe, la primera manifestació
de la qual es revela-al nostre sentiment en la segona part de la Sim
fonia. El compositor revesteix aquesta manifestació amb l'abillament
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mùsical d'u'na marxa fúnebre, La sensació d'uIÏ dol solemnial; dom
tada per pregoni dolor, se'ns comunica' en el llenguatge musical
més commovedorç

'

una seriosa 1 viril tristesa brolla del plany vers
la suau commoció: la remembrança, la ploralla amorosa, l'exaltació
intima, l'exclamació entusiasta. De la dolor naix una nova força
qui ens' rubleix de sublim xardor; per a nodrir eixa força cerquem
altra volta ínconscientment la dolor; ens hi donem fins a ofegar-la
en sospirs; emperò, justament llavors apleguem de nou tota la nostra

fortalesa: no volem, pas morir, sinó patir. No ens vedem pas la tris
tesa, però la comportem dins nosaltres sobre les fortes ones d'un cor

viril i valerós, Qui podria mai descriure amb paraules les sensa

cions infinidament variades, més ben inéxpressables, que es topen
ací, des la dolor fins la més 'alta exaltació, i de l'exaltació fins .Ia
més SUaR tristícia, 'fins la darrera expansió en' un 'record' infinit?
Sols ei músic ha pogut, oonseguir-h? en �ixa pàgina admirable,

El tercer temps 'de .l'obra amb sa vida i alegria ens ve a mostrar
la força, qui - fermada per 1a pròpia dolor pregona -'és despullada
de l'altivesa destructora, La feréstega impetuositat es transíorrna
aquí en nova i gaia activitat; tenim ara davant nostre l'home amable,
content, qui bo i feliç recorre els camps de la natura, qui esguarda
rialler les prades, qui pels boscos dels turons fa sonat els' corns de

caça; i tot ço que ell llavors experimenta, ens ho fa sentir el mestre
en gaies i fermes imatges musicals, ens ho fa 'dir, per fi, per eixos
corns de caça" qui a aital bella, gaia, i, amb tot, tendra excitació de
l'home, li donen justa expressió musical. En eixa tercera part el
músic ens amostra thome sentimental sots urt aspecte oposat al-que
ens l'havia amostrat en là part anterior; lla era l'home en la so;

frença forta i pregona; 'ad l'home en l'alegre i serena activitat, -
-

\ '. �

Aquests dos aspectes els acobla ara el mestre en el quatrè i-darrer
fragment. per a amostrar-nos a la fi .I'home complet, en harmonia
amb sí mateix, dotat de sentiments en els quals el mateix record
del sofriment es transforrna. en mòbjls de noble activitat.. Eix temps
final ens presenta ara l'antítesi clara i . riianifesta del primer temps:
Tal com en 'aquest trobàrem totes les sensacions humanes en- ses

Infinides oi va.riades mánifestacions, tantost compenetrant-se, tantost
.contrastant i rebutjant-se violentment, trobem ara, eixa' diversitat
contradictòria unificant-se en, una conclusió qui enclou 'haÍmoriio
samenf totes les sensacions, i. se'ns presenta en una benfactora forma
plàstica, Eixa forma la sosté primer el Mestre en tin tema 'altament
senzill, qui se'ns amostra ben ferm i determinat i qui esdevé suscep
-tible d'un desenrotllament infinit, des de la finesa més delicada �ÍlS
a la més alta força .. A -I'entorn d'eix tema; que podem considerar cqm
símbol de la ferma' individualitat de l'home, s'enrotllen i enllacen
del començ estant totes les dolces i tendres sensacions; així .van
desenrotllant-se fins. a .I'aparició manifesta de' l'element "purament
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femení, el qual-' travessant fermament tota aquesta pàgina musical.

=-- es revela. al tema principal masculí, i s'hi combina en les -formes
més variades, corn la puixança sobirana de I'Amor.

Eix poder arriba a la fi d'aquesta part a obrir-se una via ampla
� lliure dins el cor. La commoció incessant es detura i en una calma

noble i sentimental l'amor parla, començant suau i tendre, creixent

fins a la sublim plenitud del sentiment, i emparant-se a la fi dt? tot
el cor de l'home fins les arrels més pregones. És aleshores que eix

cor expressa, altra volta encara, el 'record de les dolors de .Ia vida;
rublert d'amor, el cor s'eixampla i, en mig son goig, àdhuc enclou la

dolor, car goig i dolor, com a sentiments purament humans, no 'són

sinó una mateixa cosa. Encara un cop més esbatega, el cor mentre

que brolla una llàgrima' de
.

noble humanitat; mes bentost, entre

I'ençísde la tristícia, esclata ardit el cant joiós de la força ... la força
qui s'és enllaçada 'amb l'amor i en la qual ara l ' home complet i perfet
ens confessa amb crits de joi la seva divinitat.

Emperò, sols en· elTlenguatge musical' del . Mestre era possible
.expressar çoInexpressable. ço que justament aquestes paraules amb
prou dificultat ho hauran pogut evocar.

VIATGE. DE SIGFRID PEL REN
DE «(LA POSTA DELS DÉuS)}

WAGNER.

Entre les pàgines simfòniques escampades'perIa gran Tetralogía
wagneriana, excel-Ieix.per sa; riquesa instrumental i temàtica I'inter

ludí. que enllaça el Pròleg amb l'acte primer de La posta dels déus.

Després de l'escena amorosa en què Sigfrid pren comiat de Brin-:

'hilda per a anar a córrer món en cerca de noves gestes, l'heroi co

mença a davallar-del cimal coronat per la roca de les Walkíries,
.i duent el corser per les regnes, va baixant el vessant dé larnuntanya
fins arribar als marges del Ren, on pren Ia barca amb la qual fa' Ta
travessa que.I'arnena al palau dels Gibichungs.

'

La trama simfònica d'aquest interludi és construïda .amb un

enfilall de temes referents a la 'situació <'lue la música descriu elo

'qüentment. Comença I'orquestra amb l'entrada de l'escena segona

-del pròleg de l'obra, en el moment que són desaparegudes les tres

Nomes. Amb les primeres' lluïssors del jorn apareix el tema de l'Auba,

ampla frase melòdica que. 'canten dolçament els violoncels, Respo
.nen les trompes amb el' tema de Sigfrid guerrer i tot seguit entonen
els clarinets la inspirada frase de I'Amor de Brinhilda, que succesi

vament reprenen violins i violoncels alternant. Un gran creixent

acompanya la sortida del s61, desenvolupant el tema. anterior i en
el moment que Sigfrid i Brinhilda ixen de la cova per a començar

el grandiós duo, es trunca el �fragrrient simfònic per a reprendrer
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l'orquestra 'en el compàs final d'aquell, amb el·, tema de' Sigfrid
guerrer a ,plena orquestra junt amb una variant del tema de la
Walkíria en el metall. En el moment que Sigfrid és desaparegut
dels ulls de Brinhilda esclata fort en là fusta i el metall el tema
de la Llibertat, i a continuació'la eorda i là fusta' canten apassiona
dament la inspirada frase de l'Amor de Brinhilda, a la qual segueix
la del Salut amorós. Amqós temes, alternen primer i acaben per re-

produir-se aplegats.' . IN',
'

,

L'ansietat de là Walkíria, cercant de dalt la roca l'amat "que ha

desaparegut dels seus ulls, és .descritaamb els temes de l'A1,2sia i del
Defalliment, mes tot seguit hom sent el toc del corn dé Sigfrid pujant
del ions; tots els instruments callen per a deixar cantar sol el primer
corn amb el típic toc que fa el tema dé l'Ardidesa dé l'heroi. Elela
rinet baix li fa de resposta amb 'l'Amor de' Brinhilda; mentre aquesta
escolta i avença cap al marge, del vessant, sona novament el toc de

Sigfrid, i al moment'que ella el torna a veure muntanya avall, un fort
esclat orquestral ho descriu amb el-terna de l'Ansia, combinat després
amb el de l'Amor' triomfant. Aquest passatge abrivat i impetuós
acompanya' els ,últims moments, que -la Walkíriar encisada contempla
I'heroi com s'allunya alegrement.

'
'

A continuació es tanca la cortina i comença la travessia del Ren.
El toc de l:Ardidesa sonavrepetides voltes i després s'adjunta amb
el tema de lès Flames; denotant qué l'heroi acaba de' traspassar
novament el cercle de foé que enronda el penyal. L'orquestra creix:
més i més amb els dos temes combinats, fins que calla el primer'
per a donar pas a l'�mor triomfant que s'adjunta amb el segon en

un fortíssim orquestral
El moment que Sigfrid entra en el riu és descrit amb un canvi de'

to j d'elements temàtics. El, tenia de la Natura apareix potent i
esplendorós en els instruments de fusta i metall, mentre la cordà;
dibuixa la característica figura de les Ones. Ambdós frases combinades
es perllonguen en fortíssim, fins que la primera s'interromp un mo-:

ment per a aparèixer en sa forma invertida, a sia el tema ,de La,

posta dels déus, que esclata terrible. Torna després la frase ascendent
de la Natura, combinada com abans amb.Ies Ones, disminuint primer
i creixent aprés, 'fins' arribar a un canvi de temps (9/S) que introdueix.
el magnífic tema de l'Adoració de l'or enla fusta iles trompes, 'mentré.
els violins fan un dibuix 'qué reflexa la Lluïssor de l'ôr i en l'altre me

tall-i corda apareix una .variant de l'Ardidesa. Novament les Ones es
presenten en les arpes í violins a la vegada que la trompeta sola
entona el típic. tema de l'Or del Ren. A continuació apareix en la
fusta, i les trompés la, tencirívola queixa que fa el tema expressiu
del Plany de les Filles del Ren, repetit vàries vegades. en companyia
de les Ones i combinant-se més tard amb el tema de' l'A nell i él
dibuix de la: Lluissordel'tw. Perfrfots callen i en un nou moviment

(3/4) apareix solemnial el tema del Renunciameni entonat pels ins
truments de fusta. Vénen després les últimes aparicions del tema de

;>
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l'Or del Ren, dues vegades en les trompes-i una altra en la trompeta
baixa, i tací acaba la transcripció del fragment simfònic (mancat
de final en el drama líric) amb- l'additament de deu compassos per
a arrodonir-lo com a peça de concert.

IDIL"LI DE SIGFRID

WAGJ\TER

Compost de Wagner, en 1870, per celebrar el naixement del seu
fill, al qui donà el mateix nom de l'heroi del seu drama líric Sigfrid,
els temes amb què és construït I'JdiNi dimanen gairebé tots d'a

questa obra, que Wagner havia acabat de compondre poc temps
abans. No vol dir açò que sigui ùn episodi complementari de dita

obra, sinó que se'n serveix sols en el seu aspecte poètic, com una glossa
musical de la naixença del fill tan desitjat en aquells dies idílIics
de la vida del gran mestre, i al qual donà el mateix nom que a l'heroi
de la seva tetralogía.

La inspiradíssima melodia que entonen els violins en començar
l'obra i serveix de base cabdal de tota .ella, és la mateixa que acom

panya .Ies frases de Brinhilda: «Eterna fui, eterna sóc», etc., cone

guda generalment amb el nom de tema de la Pau i que en la nova

edició catalana de Sigfrid se'n diu de I'Abnegaciô, com ens ho donen
a entendre, ultra el text d'aquell passatge, els propis mots de Wagner
que comencen l'endreça d'aquest Iditli a la seva esposa.

Aquesta dolcíssima melodia és exposada i desenrotllada am

plament per l'orquestra de corda, amb dibuixos intercalats dels
instruments de fusta, fins. que és trencada per uns acords sobtats de
les trompes; talment com batecs del cor ansiós per la vida del nou
nat. Aleshores apareix altre tema de caient francament popular i
I'únic que no dimana del drama Sigfrid. Es pres d'una vella cançó
de bressol, moltrpopular a Alemanya, que es presenta aquí en tota
la seva senzillesa, dolçament entonada per l'oboè i modulada des

prés pels altres instruments de fusta.
Els dos temes expressats es repeteixen en íntima combínació

fins que un passatge modulador independent introdueix un tercer

tema, el de Lloança a Sigfrid, que en el drama acompanya els mots

dela Walkíria: «Oh Sigfrid, .august tresor del mónl. Aquí és introduït
pel clarinet en frase altament patètica='desenrotllada també exten

sament (alternant amb l'oboè i la flauta) i combinada després amb
el t'ema cabdal d'introducció.

Amb movíment més 'animat apareix a Ia fi un nou tema que
entona ardidament la trompa solà, el de l '

Amor triomfant, quan a la
conclusió de -l'9pra dramàtica proclarnen amb, accent triomfal. mb-
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UNA N IT AL MUNT PELAT
MUSSORGSKI

dós herois pertànyer pet sempre l'un a l'altre, Reprenen successi
vament dit tema els instruments de fusta i bentost és seguit d'un
altre nou tema de caràcter més agitat, que en el drama caracteritza
la Torbació amorosa de Sigfrid davant la contemplació de l'augusta
verge. Aquesta nova frase s'adjunta amb una combinació dels dos
primers temes apareguts .

. L'obra acaba amb una recapitulació dels temes exposats do
minant els de I' Abnegacio, Lloança i Amor triomfant, amb juxtaposi
cions de la cançó de bressol esmentada, portats tots al màxim de
delicadesa i inspiració, i rublint l'esperit del més inefable benestar.

Es la més desenrotllada de les composicions instrumentals de
Mussorgski. Constitueix un· quadre simfònic, que l'autor retocà
diverses vegades, sens dubte seguint els consells dels seus confrares
i especialment de. Rimskí-Korsakov, qui va refer-ne tota l'orques
tració. Conté aquesta compósició, plena de .color i de vida, nom
brosos elements imitatius i descriptius, comentant el següent pro-
grama, amb el qual el propi autor encapçala la seva obra.

.

«Sorolls soterranis de veus sobrenaturals. - Aparició dels es

perits de les tenebres. - Aparició del déu Tchernobog (Satanàs).
Glorificació / d'aquest. i missa negra. - Sabat. - Al més fort del
Sabat, sona al lluny la campana d'una església de poblet, dispersant
els esperits de les tenebres. - Trenc d'auba.»

La forma ele l'obra és força clara, constituint com un allegro
de simfonia, seguit d'un curt andante. Tenint en compte la data
de sa creació (r867), quan l'escola russa totjust donava els primers
fruits, podem ben classificar el seu autor entre els iniciadors d'a
quella.

Es el més notable d'aquest poema simfònic la forta color pinto
resca, la qualitat dels temes, i el seu ambient tonal i rítmic.

"
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CINQUE CONCERT
.'

DIJOUS 30 D'ABRIL DE 1931
a tres quarts de deu del vespre

amb la- cooperació de l'eminent Mestre compositor i director

ERNESTO HALFFTER
la sopran

CONCEPCIÓ BADIA n'AGUSTÍ
i la pianista

ALfcIA HALFFTER

PROGRAMA

I

HALFFTER: SlNFONJETTA en re majar.

II

HALFFTER: Automne malade, poema per a cant i orquestra.
Dos Canciones, amb acompanyament d'orquestra

(I �s audicions)
Psyché, poema per a cant, flauta, arpa, violí,

viola i violoncel.

FALLA:

HALFFTER: SONAT INA, suite de concert. (l.a audició)

III

FALLA: EL AMOR BRUJO, suite.

HALFFTER: Dansa de la tragèdia musical La muerte de Carmen.
ESTRENA

Direcció: E. HALFFTER
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