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I NOTE'S AL PROGRAMA

FELIX MENDELSSOHN
'"

(1809-1846)

LA GRUTA DE FINGAL

Magníf1¿� obertura de. concert, tinguda, per una de les
pàgines més brillants i.irispirades de Mendelssohn. 'Fingal,
rei de Escòcia en els temps primitius, segle III, fou el pare
de Ossian,-el cèlebre trovaire escocía qui cantà les llegen-\

des i tradicions de la seva raça. La gruta; que dóna títol
a l'obra, és uña de les belleses més notables que ofereix
al viatger la terra escocíana. Es situada en una de les illes
Hébrides, i oberta ah mar i els vents, els quals l'emplenen
de Ïlurs remors, çò que li. ha donat-el renom de cova 'gar
moniose. Es de roca de basalt, tallada en poliedres periec
tament regulars, com si fossin cisellats _per mà d'hom. Les
masses de roques pengen de la volta {brollen del sol- fent
les més fantàstiques siluetes i combinacions. La tradició
cantada per Ossian ha f:et d'aquella cova l'escenari de les
més poètiques llegendes, doncs eix bard escocía l'ha popu
laritzada �ni.b els .mi¡steripsos records �e Fingal, l'Iîeroi i

capdill dè If! raça. Encara avui li sembla al vianant sentir
. en la remQr de les ones, que reboten endolcides per les
tenebroses siauositats de la bauma, el sò de les arpes eòli
ques que Ilà hi penjaren les filles del' rei Fingal, com re

compta la llegenda.
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,FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)

SIMFONIA EN SI MENOR (Inacabada)

Junt amb la gran Simfonia en do major, és la en sí tnenor

la Simfonia més estimada entre les vuit que deixà Schu-
'

bert, feta a les darreríes de la seva vida, havent-lo sorprès
la mort sens acabar-la. El manuscrit d'aquesta havia pas
sat en poder d'un amic íntim de Schubert, Anselm Hütten

brener, qui el retingué servat per ell tot sol amb altres

composicions del propi music, fins que l'any 1865 volgué
per fi revelar-lo al cèlebre director d'orquestra Herbeck,
qui de llarg temps venia fent investigacions per descobrir

tots els manuscrits de Schubert que encara seguien inèdits

oi donar-los-al món musícal.Aquest director executà totse

guit la Simfonia en un concert a Viena, obtenint des del

primer dia un sorollós èxit.
.

La partitura no acabada porta en son començ la data de

l'any 1822, i despees dels dos temps complerts se troben

en el manuscrit original nou compassos d'un Scherzo que
sembla en devia ésser la continuació.

.

Entrant aquesta obra de ple' en els dominis de la musica

pura, no és per 10 mateix susceptible de programes ni co

mentaris descriptius. L'únic que ens permeterem, doncs,
és una breu impresió del caràcter respectiu dels seus dos

temps.
En el primer, Allegro moderato, là orquestra pren un ben

expressiu caràcter dramàtic, fins a ésser una de las pàgines
d'aquest music que presenten més força, més.fermesa viril;
a voltes és ombrívol í àdhuc tràgic, altres .delitosament
somniador. Els dos temes capdals d'aquest fragment ex
pressen bé l'esmentat contrast. El tema inicial és de caràcter
tètric i concirós, contrastant marcadament amb el segon,
la plàcida i exquisida melodia dels- instruments de corda

que rubleix l'esperit de inefable benestar. La combinació
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d'aquests dos importants temes, amb les repetides pauses
que interrornpen sobtadament la frase melòdica, i els ex

pressius pisnissims, formen la base de l'allegro, de llarga
extensió, però que per sa bellesa no arriben a produir fatic
ses moltes rèpeticions.

En l'Andante con motto, sembla augmentar encara la

inspiració del music. El llenguatge dels sons pren aquí un

caràcter que té més de celestial quer d' humà. És un

d'aquells fragments en què la musica se mostra més pura,
més divina, tota amarada de dolcesa i de misticisme. L'es

perit s'enlaira escoltant aquelles suavitats angèliques, per
a endinzar-se en el més vagarós ensomni, que ens raca

força haver d'abandonar a l'acabament de tan inspirada
pàgina musical. '.

Hi ha qui creu que Schubert deixà expressament sense

acabar
�

aquesta Simfonia, puix qué amb lo que duia escrit
en aquests dos fragments ja havia dit tot quant tenia

per dir.

RICARD STRAUSS
(1864)

VIDA D'HEROI
, .

Aquest grandiós poema simfònic pot ésser considerat com

una de les obres cabdals �el gran music alemany. En el

catàleg de la seva abundosa producció és assenyaiat amb
el nombre 40,-i en l'ordre dels seus magnífics poemes sim

fònics .se troba entre el Don Quixoti la Simfonia domèstica.
Fou compost l'any 1898, estrenat a Fràncfort l'any següent

"i poc temps despres era ja conegut pel públic barceloní,
-

doncs el 3 de març de 1901 rou executat per primera volta
en el nostre Liceu, dirigit personalment pel-mateix Ricard
Strauss.

Segons les explicacions del propi autor, �Vida d'heroi

co�stitueix el pendant, el complement del seu Don Quixot.

'-
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Despres d'haver esbocat en aquesta darrera obra la sil-lueta

tràgic-còmica del caballer de la trista �figura qui anant, im

potent, darrera l'heroisme cau -en la follia, evoca en Vida

d'heroi no ja un tipu poètic o històric, sino una figura ideal

més general imés ampla de l'heroisme veritable, viril i fort;
nO l'heroisme aparent i convencional que viu de l'acció

brutal i de l'abús de la força, sinó l'heroisme propi d'una

vida seriosa, que aspíraper la lluita, per el âesprenâiment
dolorós, a l'enlaÏrament interior.

'

El títol sol d'aquest poema simfònic ja constitueix un

programa. Tot 10 més, podria demanar-se si hom tracta de
un heroi 'en el sentit comú de la paraula, un heroi popular
o guerrer, o bé d'un heroi intelectual i moral, d'un super
home imaginat per la fantasia creadora de l'artista.

Cal no més donar un cop d'ull ala-partitura per .a veure

que es tracta.d'una síntesi harmoniosa d'aquestes dugues
concepcions, i en aital constítució estètica de la obra se

troben Ia clau del desenrotllament poètic; musical 'del con

junt i la guia a travers l'encadenament temàtic i 1a cons- .

trucció de cada fragment.
Una de les condicions particulars de la expr-essió musical

.ês la antítesi. La antítesi en la vida de tot heroi és la del
món que se li resisteix. Aquesta contradicció

�

domina tota
/.

la obra. Com que la idea heròica hi està desenrotllada en
. dugues direccíons, l'heroisme de la Força i l'heroisme de
la Imaginacíó, la forma dualista s'imposava igualment per'

�

, l'antítesfLes. exigències especials de la expresió musical.

necessitaven, ademés, una oposició ben determinada entre
els-dos termes de l'antítesi. El compositor ha sabut satisfer
aquestes-condicions evocant, després del primer contrast,
de un caràcter particularment incissiu, Els antagonistes de

l'her�i, un segon contrast d'un: caràcter totalment oposat,
amb la ligura amable i seductora de Ea

�

companyera de

l'heroi. El mateix dualisme havia de trobar-se desseguida
en el desenrotllament successiu.

Aquesta dualitat lògicament perseguida per �trauss tenia
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la preuada ventaria de prevenir un perill inerent al propi
argument. Un compositor irreflexiu no hauria deixat de
caure en les exageracions del sentimentalísme i en una

contínua pesadesa d'expressió. Els dos episodis tendres í

amables (La companya de l'heroi i'Les,obres de pau) ser

veixen de diversitat al vigor í a la densitat orquestrals de

lès primeres partsí ofereixen a l'auditor intermedís de la
més gran delicadesa.

-

I

I aixís resulten al primer cop de vista de la manera més

palesa la naturalitat i cIaretat de la obra .ensemps que Ia
excel-lència del plan general.

El poema.es divideix en sis parts, encar que-relligades
sens iuterrupció :

L'heroí
Els antagonistes de l'heroi""::
La companya de l'heroi

ta lluita'
,

-

Les obres de pau,
L'apartament del món i la l!erfecçió

L'Heroi. - Comença el poema sense introducció, expo
sant el tema principal en 16 compassos d'una cohessió per
fecta i gran amplitut de línies. Els vuit primers compassos
es divideixen en tres temes de mener importància, tractats

ailladament en el desenrotlle successiu; els vuit compas
sos qui segueixen se composen 'gaírebé tan sols d'una

ñgura ascendent, amb imitacions breument interrompudes
per una altiva figura rítmica. La jovenesa arrogant, el ca

ràcter ardit, conscient i volonterós dels tres primers temes
esclata en 'els -altres dos amb impetuositat irresistible. An

aquest pensament capdal, fent cap enIa tonalitat princi
pal à. una .conclusió plena de força, s'hi ajunta; despres

'd'una represa orquestralment reforçada dels quatre pri-
mers coÎnpassos, el segon

J aplec d_e temes principals, que

consisteix en quatre motius independents, còntrapuntístí-:
cament entrellaçats. Al vigor dels de la primera agrupació,



oposen aquests una forma més suau, més dúctil, plena de
xardorosa fanfasia. La entrada dels mateixos se troba

ademés caracterítzada per una tonalitat nova qui condueix

a noves modulacions. El desenrotlle d'aquesta segona
colla de temes, omple 24 compassos; despres ve un resum

temàtic molt treballat dels dos periodes principals, on els
temes ja coneguts són portats amb Ia més abundosa varie

tat de formes. Els quatre darrers compassos, acabats amb

un calderó, condueixen a un nou període. Segueixen dues

noves represes reforçades del primer tema qui venen a

realçar enèrgicament' el segon. An aquest s 'hi encadena

una nova figura de un caràcter d'ansiosa espera qui con

dueix a l'acord final, un acord de 'gran sonoritat, com ex

posant la gran. qüestió: « Què és doncs çò que el món

reserva p-er a l'heroi valerós?" Un silenci general de la or

questra accentúa eneal' més el caràcter aprcmiant de la

ínterrogació.
. ,

Els antagonistes de l'heroi. - La resposta esperada arri-

bp. aguda, punyent,"plena de malicioses menaces. Ve amb

un seguit de temes exposats en 19 compassos per els tim

bres secs i irònics dels instruments de fusta. Tal és el pri
mer obstacle' que el món oposa a l'heroi: enveja perfidie
sa, hostílítat mesquina, ignorància obtusa. Comparada
amb la aspror d'aquestes grotesques imatges sonores i rít

miques, la caricatura plena d'humor del pedant Beckmesser
dels Mestres Cantaires resulta gairebé d'una ignocèncía
bondadosa. Per a admetre la atrevida exageració del qua
dre - no tan sols en son veritable sígníñcat sinó en sos

medis d'expressió - cal tenir present <L�e no's podria ex

pressat' lo lleig-i repulsiu amb els mitjans harmoniosos de

la musica, sense una certa exageració. En el cas present
aquesta's justiñca además per la necessítat del contrast

amb l'epissodi que segueix. La deîormacíó. caricaturesca

del tema 'heròic expressa la íneptítut dels antagonístes.
indignes per a apreciar el valor veritable de l'heroi. Contra
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aquest devassall de trets enverinats, l'heroi, acostumat a

armes més nobles, sembla al començament sense-defensa.
Hom sent la seva queixa trista i noble, en una figura sín-'
copada plena de desencoratjament. An aquest episodi
melangiós, .acabat amb un plany de dolorosa desilusió

interromput per gemecs, segueix una nova explossió de
clams rencorosos. Mes l'heroi se redreça; elstemes d'aquest
ressurten enèrgicament i entren en lluita amb els motius
característics dels seus ahtagonistes, i amb empenta vigo
rosa emporta la victòria.

La companya de l'heroi. - Una llarga frase de violí a

solo evoca l'aparició captivadora de là companya de l'he

'roi, essencial! antítesi de sos adversaris. Com si aquell
no s'en adonés de bell entuvi de la oposició d'aquestes du

gues ñgures, el' tema victoriós de la part anterior persís
teix encara i no s'esborra sinó gradualment devant del
nou element que es manifesta. Un aplec de petits motius,
mantigut en una severa tonalitat orquestral, descriu l'es

forç de l'heroi, brau i respectuós alhora, per a conquerir
la que devant d'ell se presenta. Més ella resisteix al prin
cipi, ja tendre i dolça, ja fingint decandiments, alegre i

burleta, àdhuc violenta i enfurismada. Un lirisme molt de
licat anima aquest capricio en el qual els motius de l'he
roi responen a çada una de les volubles variacions feme
nines. An aquest episodi molt delicat, que comprèn 96 com

passos, succeeix un cant d'amor en que els accents apas
sionats. alternen amb altres més tendrament melodiosos.
Els darrers compassos tornen el tema principal, seguit-per
a acabar, d'una Uunyana evocació de la vana menaça
dels antagonístes. Aquest últim efecte és una de les dis-

. posicions sonores més originals de la partitura.
I'

Le lluita. - Una nota .llunyana de trompeta dóna Ja
senyal del combat. Al repte respon 'ple de coratge resolut
'l'heroi amb són primer tema. El tema de la companya s'hi
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ajunta com si l'escena d'arriar volgués perllongar-se en

cara. La crida al combat sona per segona volta i el tema
de l'heroi se dreça novament irresistíble. Tota aquesta
introducció, molt moguda, comprèn 65 compassos. L'epi
sodi del combat ne comprèn 182' i està dividit en tres

parts: la primera mostra'l desenrotllament de les forces

combatents i primera.escomesa dels ad versarís, amb re

corts de la aímada qui animen l'heroi al mig del combat.
La segona descriu l'esforç de l'heroi qui arriba a sa major

. grandesa en el moment decisiu del combat, i la resistència

desesperada de l'adversari; i la tercera mostra com fuig
l'enemic apressadament despres dels atacs irresistibÎes �de
l'heroi. En aquest fragment lles dissonàncies hi -plouen
que és un gust, resultant una obra mestra de tots els re

cursos de la espressió musical.

,

Les obres de pau. - Aquí 1 'heroisme espiritual ve a

completàr l'heroisme-de la força; lès obres �i i>:au coro

nen la lluita. Comença aquesta part amb una crida, com

una exhortació calorosa a aprofitar-se de la victòria per a

llençar-se. a conquestes més ideals. Al cim d'aquesta gra
dació -hom ovira una primera perspective de la obra fe
conda: ressons alegres del Don Joan, de Mort i transfigu
ració, J;es entremelieâures de Till Eulenspiegel, Don-Qui
xot i Axis parla Zerethustre, obres anteriors del compo
sitar. El vencedor del-combat s'eleva.ara Q. regions ideals
de pura, íntelectualítat. Serà comprès l'heroi? Ignorància i
indiferència: heus aquí la resposta. Com obeint una inspi
ració interior, l'heroí'àíoga son ressentiment a punt 'd'es
clatar. R.ebujat del món,.se concentra "í es replega en sos

propis pensaments. La força creadora se despertà de nou

imperiosa en' l'ànima de l'heroi. Més el món � s'obstina.
inexorable en la seva indiferència, i_ aquest colp un odi

dolorós, una indignació concentrada s'apodera de l'heroi.
De'n mica en mica, per això, torna la calma a son ànima
manifestant-se això en un.idili pastoral Sols la dolça pau�

�,
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de la natura podrà endolcir les crudels desilusions de ..
'

l'heroi i preservar-lo de la follia del món:'

Lrepertsment del món i-le periecciô. - Aquesta part és

Ia conclusió, en la pau i solitut, de la etzarosa existència
de l'heroi. La resignació i la perfecció interiors se veuen

soptadament_ atuïdes pel furiós brogit d'una tempesta de

tardor: però apareix la companya dolça i apacible i sa

presència esvaeix els fantasmes. I heus aquí la mort qui
s'acosta. L'ànima serena i tranquila de-l'heroi se'n va cap
a les esferes lluminoses. El tema primitiu -se desplega
magníficament amb un ample acord, vibrant, ple i sonor

,

com sobre la tomba oberta de l'heroi. Î aixís s'acaba
l'obra.

"

.
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NOTA: Els-senyors abonats als sis concerts tenen a llur

disposició l'import dels dos que es suprimeixen de là pre
sent sèrie, podent passar a recollir-lo en la c Unión Musical

Española» (Portal de l 'Angel, 1 i 3) a partir del dijous de
la present setmana, de 3 a 7 de la tarda. Aquells que nô ho

îassin, s'entendrà que tenen là bondat de confiar-lo a la
caixa del Patronat de l'Orquestra Pau Casals fins a la sèrie

vinent, per a la qual les hi seran reservades les mateixes
localitats i els hi seran descomptats del nou abonament

aquests dos concerts no efectuats.
,
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CONCERTS

DE PRIMAVERA

SÈRIE II DE LA

ORQUESTRA
PAU CASALSt

. i
, .

Es ja fet el plan general de la se-

güent sèrie de concerts que tin

drà lloc a l.a primavera entrant. En

els programes seran incloses totes

les obres del Repertorí anunciat, que
no han pogut ésser donades en la

f Sèrie I 'per mor de la supressió de

concerts, ía més un bon nombre de

obres clàssiques i modernes de totes

les escoles, junt amb ímportants pri-
.

meres audicions
't
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'LA «ORQUESTRA
.

'

PAU CASALS» HA

REBUT DE L' ES

,TRANGER, VALUO

SES ADHESIONS I

TAMBÉ PROPOSTES
•

PER A ANAR-HI A

�� ,DONAR CONCÈRTS
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