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PROG

I

CÉSAR FRANCK
SIMFONIA en re menor.

I Lento. Allegro non troppo.
II Allegretto.
III Allegro non troppo.

II -

G. M. WITKOWSKY
.

-

SONATA, per a violí i piano.
I Animat.
II Lent (Tema). 17ariacions I, II, III, 117 £ ...

17 Molt animat (Final)

Violí: lOAN MASSIÀ-
,

.

Piano; BLANCHE SF-LVA

... �. '. " .' \'
• t

RAMA
III

DEBUSSY
...

RAPSODIA, per a clarinet 1 or-

questra.
Clarinet: JOSEP NORI

r CÉSAR FRANCK

VARIACIONS SIMFÒNIQUES,
per a piano i orquestra.

Piano: BLANCHE SELVA

Direcció: PAU CASALS

Piano STEINWAY, cedit per la casa FILL DE P. IZABAL
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NOTES AL

BLANCA SELVA

Es aquesta eminent pianista d'origen català per son pare, fill de Prades,
i francès per sa mare.

Començà la musica als 5· anys a Marsella. Estudià després al Conser

vatori de París i Gínebra i començà sa carreta pública als 13 anys. Tre

ballà sota la direcció de Vincent d'Indy, qui la nomenà protessora del curs

superior de piano' a la Schola Cantorum en 1902, càrrec que ha exercit

per -espaí de vint anys, havent-lo hagut de dimitir per poder consagrar-se
per complert a l'ensenyança particular i a les fournées artistiques que li són

demanades constantment.
Ha estat també professera superior de piano dels Conservatoris de

Strassburg íPraga;: i és avui cònsiderada com l'Interprete més autoritzat

de Cèsar Franck i altres musics francesos.

S'és especíalítzada en els cursos d'interpretació del piano, com també

de història de la musica i cant gregorià. Té publicats sis quaderns d'una

gran obra: «Ensenyança musical de la .tècníca del piano» i també un «Estudi

de la Sonata, consíderadadel punt de vista de la interpretació i de I'audició.»
La seva activitat artística es troba en l'actualitat fortament lligada

amb la de

JOAN MASSIÀ
Violinista català que gaudeix .d'una sòlida anomenada, per sa 'alta pro

bitat i sa excel-lent tècnica i exquisida sensibllitat; sotmeses sempre al

servei exclusiu de la musica.

Perfeccionà sos estudis al Conservatori de Bruselles, on obtingué el gran

premi de violi amb la més alta dtstíncíó.
'

Després d'haver-se acreditat com concertista així en nostre país coin

a l'estranger, Blanche Selva, reconeixent en ell un artista de la més alta

qualitat, li demanà associar-se amb ella per a col-laborar en la ínterpretacíé
de les obres de violí i piano i en l'ensenyança musical d'aquests instruments.

Així han fet plegats grans tournées de concerts a França, Bèlgica' i Lu
xemburg, però tenen establerta llur residència a Barcelona, lliurats per

complert a l'educació musical. Més a més, estan donant a la Sala Parés

una important sèrie de sessions sobre les Sonates de piano, i piano i violí

de Beethoven, amb explicació del contingut expressiu de cada obra, que
els hi han valgut grans lloances de la crítica j del refinat públtc 'que les

segueix.
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GEORGES M. WITKOWSKY

Es nat a Algeria l'any 1867, venint de familia polonesa, i feu. la seva

educació a Bretanya. Desprès treballà amb Vincent d'Indy i més tard s'tns
tal-là a Lyó, consagrant-se a una fervorosa tasca d'apostolat musical.

Fundà allí la "Schola Cantorum» i la «Société des Grands Concerts». Mercès

també al seu esforç pogué bastir-se a Lyó una magnífica sala de concerts,
la "Salle Rameau».

Al costat d'açò ha fet una interessant tasca de compositor. Figuren
entre les seves obres un Quartet de corda, dues Simfonies, el Poème de la

Maison, per a solistes, chars i orquestra, la SONATA en sol per a violi i piano
que donem avu!) el poema Mon Iac, per a piano i orquestra, la primera
audició del qual ens veiem obligats a aplaçar per a una sèrie próxima
També ha publicat un cicle de melodies.

SONATA EN SOL, PER A VIOLÍ I PIANO

comentari de BLANCA SELVA

La 'SONATA PER A VIOLi I PIANO, en sol menor, de G. M. WITKOWSKY,
fou escrita del 1905 al 1907. Fou executada a Barc�lona en març de 1924,
per Joan Massià i Blanca Selva a l'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CÀMERA.

Es una vasta composicíó que sembla més" una simionia per a violí prin
cipal i orquestra, que UDa Sonata per a dos instrumentsde càmera.

Es, abans que tot, una obra de passió i d'emoció, en la qual el conflicte
de vigoroses idees i d'ardents sentiments sols és apaivagat pel contacte amb

la pau de la naturalesa, mentre aquest mateix contacte, per altra part,
fa creixer encara les forces i les sosté dins una lluita apassionada que no

s'aturarà més que en la triomfal victòria dels sentiments de generosítat i
de bondat .

.

El PRIMER MOVIllŒNT de l'obra posa en presència dos caràcters diferents,
amb els dos temes.

El primer tema cerca a dominar per la força, el segon a persuadir per la
tendresa i la bondat.

Tals són els elements expressius i musicals-que regiran l'obra sencera.

Impetuós, devastador, sorgeix el primer tema que, tan prompte brama,
com es plany amb una violència exacerbada.

La melodía s'endolceix í sembla apaivagar-se un instant per a l'aparició
del pont, format amb els mateixos elements que el primer tema, però expres
sant altres aspectes del sentiment.

Ara rosca i misteriosa, després inquieta i ardent, apassionada sempre,»
Ia frase no troba apaivagament més que aproxímant-se del segon tema.



Es el piano sol que expôsa la primera [rase d'aquest segon tema, frase

cantant i fresca, melangiosa no obstant, que dubta i s'inquieta un moment,

però que és aconhortada pel violí, el qual canta la segona frase, més apassio-
nada í després més misteriosa dins la seva claror.

.

Violi i piano díaloguen en una melodia gronxada i melangiosa que, no'

obstant, s'aferma per aixecar-se, generosa i ardent, fins que, en la tercera

[rase, s'expansiona en força i en claror.
.

Un tranquil dibuix, somniador í velat, fa de coda, evocant la dolça
linia d'un bell 'paisatge al capvespre.

El desenrotllament comença per una mena de recítatíu dél violí, el qual,
per dues vegades, sembla ímprovísar, una mica mòrbit i somniador, amb
el motiu del primer tema.

El piano, cada vegada, li respon amb el tranquil dibuix del paisatge,
esboçat en la coda del seqoti tema. El violí, no obstant, s'obstina en el primer
tema que comença de borbollejar confosament, mentre el piano cerca apai
vagar-lo amb la calma evocadora del paisatge.

Però el primer tema encara continua, apassionant-se més i més; no obs

tant el piano aconsegueix -el fer-li recordar l'encisador gronxament entrevist

en la segona idea, i tots dos s'uneixen per a cantar, amb més esplai, un motiu
de la tercera [rase de la segona idea. Però el violi, impactent, romp el cant

amb unes grans escales ascendents, enèrgicament ritmades.
Piano i violí, llavors, es desfermen i s'aixequen en grans onades, en el

cim de les quals es balancejen uns fragments del tema de bondat que voldria

vèncer, amb l'ardor de la seva generosa tendresa, el torb desencadenat.

Però resta impotent contra l'embranzida devastadora que ho arrossega
tot fins que ve a rompre's foscament en la calma obscura de la reexposicië.

Aquesta s'mícía amb una magnífica transîormacíó expressiva del

primer tema, el qual, misteriosament, al violi i als baixos del piano, sembla
deslliurar-se d'un' cau subterraní, mentre al damunt d'ell un lent balanceig
d'acords sincopats apar com una línia' mòbil i monòtona, tal com la mar

que s'apaivaga, encara cansada d'una recent tempesta.
Però la 'caInia és no més cosa d'un instant, i ben aviat la lluita frisosa

i ardent somou i arrossega de nou tots els temes' fins que sobrevé una COll

clusiô joiosa i supremament 'esclatant, dir la qual, en un Ilumínós i formi
dable tumulte de crits, de cants, de trompetes i de campanes multiplicades,
com gentada formiguejant, exaltada, el. tema de generosa ârdor clama el

seu triomf per damunt la mar blava, per damunt la ciutat en festa, per
damunt de tot, fins al sol rutilant.

Al primer moviment impetuós i excessiu succeeix el clar repòs del TEMA
1 VAl!IACIQNS.

E1,TEMA, en mi major, és una formosa i llarga frase en tres parts, plena
de pau efusiva ide dolça contemplacîó; que sembla tota odorant del perfum
del camp, en ple estiu.

El violi; ajudat pel piano, canta aquesta penetrant melodia, greu, tran

quila i xardorosa en la seva primera part; més ondulosa, i després més in

quieta en la part mitja, per a florir, en la tèrcera part, amb una ampla i

resplendent plenitud.
La PRIMERA VARIACIÓ és un cant jove/ flexible i pur, que segueix el

mateix dibuix del tema, tot amplíñcant-lo, i que s'aixecà al violí sobte les
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exquisides ondulácíons del piano, tan prompte inclinades com redreçades,
i que semblan plenes de claror i de perfum, com altes herbes florides, sota
la carícia del vent fresc.

La SEGONA VARIACIÓ és doble al piano, greus campanes martellegen,
amb el llur aram ombriu, la linia del tema esdevinguda ruda.

El violi, al contrari, somniador, sembla taral-larejar perquè sf, estirant-se
peresosament.

-

El piano comença de nou el seu sever martelleig, però el violi insisteix
en el seu lliure recítàtlu, cada vegada més aspirant, i condueix el piano a

trasmudar la seva ruda campaneria en flexible balanceig, de nou contem

platiu i tot ímpregnat de la suavitat del camp.
Dins' l'aire lleuger del mati, llavors, repiquen regulars i cristallines,

clares campanetes.
I és la TERCERA VARIACIÓ, una mena d'ingènua i feliç pastoral que refila

el violí, jove. í sense neguits, mentre el piano, enjogassat, llença al damunt

d'ell, en. cadència alegra i gronxada, esgranant-les, les seves raïmades de
notes vibrants i dolces, que brollen i s'esparramen a1 vol, pols lluminosa
i perfumada, talment com roses o ginesta entre'ls dits dels Infants, él dia
del Corpus.

.

Però heu's aquí que el desaprensíu cantaire i el seu company, de mica
en mica s'han allunyat. El camp és apacible i lliure i per l'aire dolç, miste
riosament, al lluny i a la vora, d'ací, d'allà i de per tot arreu, comencen
a frisar carillons innombrables.

Es la QUARTA VARIACIÓ: Carillons dels campanars camperols de campa
nes menudes i humils; carillons dels grills en els prats; carillons de les fonts
clares i dels rierols cantaires; carillons de les abelles en els aires; carillons
del zèfir en els pins; carillons dels lliris de la vall i de les roselles, del.Iliga
bosc i de les corretjoles en les prades i en el bosc; carillons ideals de cors feli
ços, és una festa de l'ànima i dels camps; tot vibra, tot ressona, tot palpita,
tot canta i prega, i el poeta meravellat i reconegut, en l'esplendor del
blau estiu, eleva envers Déu la seva veu en un cant d'amor i de lloança.

Però aquesta bellesa i aquesta félicitat no poden durar sense ombra
en la terra. I totes les campanes són torbades pel vent hivernal, aspre i

rude, que ve, ombrívol, a foragitar els chors harmoníosos i bons ..

I després d'aquest INTERLUDr d'agitació i d'inquietud, heu's aquí el
FINAL, CINQUENA I DARRERA VARIAció del tema feliç.

Totes les campanes ara són desvetllades, voluntaríoses i decidides,
sonant pel treball, sonant per la lluita, sonant enèrgicament sota .el cel
cobert, a fi que l'ànima víventa treballi i es deslliuri, a fi que lluiti coratjosa
í confiant, a través de Ies ínquíetuds i'les opressions, contra l'ombra i Ia

perversíó, contra totes les coses d'aquí baix, per totes les .coses d'allà dalt.
I a la crida de les campanes totes les forces víves del cor i de l'esperit,

totes les energies .de la dretura i de la bondat, Ilúíten sense feblesa i sense
repòs fins 'que ànimes i campanes, infants beneits' del Déu altissim i ple
de bondat, elevant-se en l'esforç benefactor i sagrat vers la Pàtria eterna
i estremint-se-cada vegada més 'en II¡!. llum .que va creixent, en la vida que
augmenta i desborda, en la glòría-írradladora, totes les forces bones, unides
i triomfants hagín, per a sempre, ajuntat la terra de sembrada i, de dolor
amb el Cel de collita i de felicitat.
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CINQUÈ I ÚLTIM CONCERT
DIJOUS, 27 DE MAIG

amb la cooperació del

ORFEÓ GRACIENC
que dírtgéíx el mestre

JOAN BALCELLS

PROGRA,MA
Interpretacions musicals alemanyes del

FAUST de 'Goethe

I

SCHUMANN'
OBERTURA dé les Escenes sobre el Faust.

WAGNER
FAUST, obertura.

-

'II
LISZT

SIMFONIA FAUST.
1 Faust.
II Margarida.
III Mefistófeles.

- .

Chor final: ORFEÓ GRACIENC
Tenor solista: PERE PAÙLí -



ENTITATS I PERSONES INSCRITES EN EL PATRONAT

ASSOCIACIÓ DE MUSICA DA CAMERA

ASSOCIACIÓ ÍNTIMA DE CONCERTS

CASA MUSICAL WERNER

FILL DE P. IZÀBAL

FILLS DE JOSEP SOLDEVILA

.-\RTUR SUQUÉ
CARLES VIDAL-QUADRA.5
MANUEL VIDAL-QUADRAS
G. SENSAT, FILLS

LLuís GUARRO

JOSEP MONEGAL NOGUÉS
FRANCESC CAMBÓ

JOS�p GARÍ GIMENO

PERE CALVET

JAUME CARNER

FRANCESC URIACH

RAFEL MORATÓ SENESTEVA

CLAUDI SABADELL

JAUME FIGUERAS

PILAR AUMELLA DE FIGUERAS

FERRAN VALLS TABERNER

FELIX MARISTANY

PERE J. ARNÓ

JOSEP VENTURA

JOSEP ROVIRALTA

MANUEL ROCAMORA

ORIOL -SALOM

JOSEP M.' GOMIS

JOAQUIM GOMIS

FORTIÀ VILASECA

JOAN FORT I ROMEU

ANFÓS PAR

FRANCESC FERRER MARISTANY

RAFEL CAMPS PUJOL
DR. JOSEP MASSÇlT
LLUís RECOLONS

LLUís RIVIÈRE

JAUME MAS NIN

GONÇAL ARNÚS
PILAR MORALEDA DE ARNÚS
CARLES VALpN
ENRIC BROTONS
JOSEPA GASSOL

FRANCISCA VIDAL, VDA. CAPDEVILA

JOAQUIM M} TINTORER

CÈSAR CAMPMANY

RAIMUNDA PRESAS DE CAMPMANY

FREDERIC SANTASUSANA

MANUEL CAMPS

IGNACI FOLCH l GIRONA

RICARD MÁTAS

CARME CULLELL VDA. MATAS

JOAN FIGUERAS

EMILIA SOLER DE FIGUERAS

FRANCESC VIVES

AURELIA MANAUTA DE VIVES

ISIDRE VALLS PALLEROLA

MANUEL DE NADAL

MARIA SERRA VDA. MAS

ENRIC MAS

JOSEP SANGLAS

JOAQUIM TORT I MENSA

TOMÀS ROSÉS
JOSEP M.' BONET I GARi
RENÉE MAY DE LUGAGNE

JOSEP BOTEY I RIERA

JOAN MIQUEL AVELLt
RAFEL PATXOT

ANTONI PUIG GAIRALT

RAMON PUIG GAlRALT

FRANK MARSHALL

TERESA DE GABARRUS DE MARSHALL

MIQUEL IZARD

LLUís BERENGUER MATAMALA

JOSEP CLAPERS BERENGUER

JOAQUIM PLA JANINI

JOAQUIM GÜELL ROURA

GUILLEM BRUGAROLAS

EULÀLIA ROCÁMORA DE BRUGAROLAS

JOSEP SALA

MANUEL VILAPLANA,
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