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DOBLE CONCERT en ls menor, per fi violí,
violoncel i orquestra, op. 102.

OBERTURA TRAGICA. 1 A llegro non tropbo .

11 Andante,

1ll Vivace non troppo..
Direcdó: PAU CASALS

, VIolí: JACQUES THIBAUD
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II Direcció: EOUARD TOLDRÁ

CONCERT en re major, per a 'violí i orquestra,
op. 77.
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11 Adagio.
111 Allegro g£otoso.' "
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NOTES AL PROGRAMA

OBERTURA TRÀOI,CA
OP.81

Dues obertures solament composà Brahms. La que executem avui

i la titulada Obertura per a una festa acadèmica: Ambdues daten de

l'any 1880 i foren executades per primera vegada a Breslau l'any se

güent, en un mateix concert, dirigides pel seu propi autor.
N'hi ha prou amb el nom de Tràgica dònat a l'Obertura que ara

ens ocupa, per a compendre la idea fonamental d'aquesta obra, sense

que calgui esbrinar més respecte les intencions de Brahms en com

pondre-la.
L'Oberiura tràgica és tan notable per la vàlua del material temátic

com interessant pel seu desenrotllament, Comença en moviment
Allegro ma non troppo amb la exposició dels temes que constitueixen.
aplegats la base de l'obra. El primer d'ells és unarnagníñca frase de

'caràcter vigorós, qui ens posa perfectament ensituaciô, formada de

dues parts, una ascendent i altra descendent i acabada -amb uns po

tents acords. La frase es repetida parcialment en una variant en to

menor, i seguida d'unes escales que fan els instruments de corda

alternativament i en moviments contraris.

Segueix tin periode de desenrotllament deIs fragments del primer
tema, els quals reapareixen ara formant una mena de diàleg entre els

ba'ixos de la.corda i la regió alta dels instruments de vent. Va aug
mentant per moments en fo-rça i en passió dramàtica fins arribar al

punt culminant en fortissim, amb una frase variant de l'entrada de

primer tema .:
Una episòdica frase de transiclo apareix tot seguit, amb caràcter

més tranquil. Sobre la plena harmonia de la corda, canta l'oboé

delicada frase, seguida d'altra més pregona i misteriosa que entonen

al plegat els trombons i la tuba. Aquest passatge dóna una sensació de

tranquilitat i d'esperança, en marcat contrast amb la tràgica i tumul

tuosa del període anterior. Ve a augmentar encara aital sensació, una

expresiva i força inspirada melodia que fan els violins sobre l'harmonia
del restant de l'orquestra.
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aquesta tranquila pau no és pas destinada a durar llarga
estona. Bentost la musica pren de nou un caràcter tètric, esclatant
altra ardida frase en les trompes sobre el marcat ritme de la corda i la

fusta, fent-se encara més sensible en els baixos de la primera i els alts

de la segona. Ve a continuació, esclatant en fortíssim, un nou tema de

caràcter heroic, entonat per tota l'orquestra, el qual completa el ma

terial temàtic i clou el període d'exposició.
El desenrotllament ofereix la particularitat d'ésser força més curt

que de costum. Comença amb una reproducció del segón tema (el de
caràcter més tranquil), la melodia del qual és delicadament repetida
pels baixos de la corda, i tornen a aparèixer les fraccions del tema

cabdal que seguiren a la primera exposició d'aquest. Tot aixó expres

sat breument, com senzilla recapitulació de l'anterior. Mereix esment

especial el passatge molto piu moderato, on els fragments del

tema primer reben un nou tractament, en forma de fugat dels ins

truments de corda.

El tema aparegut abans en els trombons es reprodueix també ara

en la corda, amenant de nou el segon tema que apareix en re major.
Aquest es transforma al poc en menor i segueix una nova retapitulació
de tot lo exposat en períodes grandiosos que assoleixen plenarnent el

yaràcter tràgic de l'obra.

CONCERT
PER A VIOLÍ I ORQUESTRA

OP. 77

Quatre Concerts compongué Brahms: dos per a piano i els altres

dos per a instruments d'arc; aquests últims són els que figuren en el

nostre programa. El Concert en re major per a violí, escrit l'any 1878,
és dedicat al gran violinista Joachim, amic íntim del compositor i únic

que per aquell temps gosava interpretar les seves obres. Es aquest
Concert coetani de la Segona Simfonia del propi autor, compost en

la mateixa tonalitat, i àdhuc d'un caràcter força similar, especialrnent
l'Adagio, podent ésser considerat com un dels grans idillis instru

mentals de Brahms. Les dificultats d'execució que ofereix la part COI1-

certant són tals que, a la primeria, va ésser calificada l'obra de «concert
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contra el violí» i l'editor Simrok abans d'imprimir-la intentà endebades
que el compositor simplifiqués alguns dels passatges més comprome
sos. Després de Joachim, s'encarregà de divulgàr aquest Concert el
violimsta Hugo Heermann i, de mica en mica, tots els grans concer

tistes l'anaren ineloent en llur repertori al costat dels famosos Con
certs de Beethoven, Mendelssohn i Max Bruch ..

En el primer temps, abans de l'entrada del violí sol, l'orquestra
en un llarg període exposa solemnialment i alhora joiosa tot el material
temàtic, segons les regles de l'antic Concert. Entra després el violí
i en un gran solo verifica una improvisació Iliuresobre ei tema cabdal.
Va desenvolupant-se el ternps] l'orquestra, en combinar-se amb el
solista, no es limita a un senzill acompanyament, sinó que pren també
una part important en l'obra. Tota aquesta part evoca el món espiritual
del primer temps de la Segona Simfonia ans esmentada.

L'Adagio ens presenta un quadre idill ic, en el quall'oboé apunta
la inspirada melodia i després el violí hi canta lliurament combinant el
caràcter idíllic amb l'heroic.

L'últim temps ès un Allegro giocoso en forma de Rondó i presenta
un caràcter hongarès de graciosos i alegres ritmes, desenvolupant-se
sempre més potent i joiós, i donant una forta i justa impressió del goig
de viure. El violí hi juga gai i enèrgic àlhora. Cap al final del temps,
un moviment «poca piu presto» aporta un nou episodi, en el qual els
tresillos dels instruments de fusta, secundats després per la corda, li
donen un caràcter de dansa bucòlica, trencant el ritme del tema cabdal
del Rondó, que reprèn en els compassos darrers.

•

DOBLE CONCERT
PER A VIOLÍ I VIOLONCEL

OP. 102

Compost l'any 1887, per a ésser executat per Hausmann, el genial
violoncellista del Quartet Joachim i per a aquest mateix violí, reque
reix dos intèrprets extraordinàris, tant per la técnica com per la

espiritualitat.
.

Brahms, en compondre aquest Concert, es proposà revivificar
l'antiga formaitaliana del Concerto grosso, -dels segles 17é i 18é, en
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la qual els tutti de l'orquestra es contraposaven a un o varis solistes.
Més l'empremta de Brahms ha sabut adaptar la forma antiga a una

musicalitat completament moderna. El compositor ha posat els dos
instruments solistes en relació perfectament coordinada i amb lleuger
predominí. a voltes, del víoloncel. Ambdós assoleixen, per la mestrí
vola expressió polifònica, en moll's passatges, gairebé la força sonora

d'un Quartet.
En el primer temps, després d'una breu introducció de l'orquestra

exposant el tema cabdal, entra el violoncel sol en un magnífic i extens

període en forma de recitatiu. Acabat aquest, l'orquestra reprèn el

tema d'entrada amb gran energia i el desenvolupa amplament. Inter
venen després els dos instrumentasolistes, i sobre el mateix tema

principal evolucionen per extens acompanyats de l'orquestra en un

magnífic treball contrapuntístic.
L'Andante presenta un marcat caràcter popular, com una mena de

Balada nòrdica ressonant pel camp a l'hora baixa. En inspirats passat
ges canten melangiosos ambdós solistes, embolcallats poèticament per
l'orquestra. ,

El Final és un temps ple de vida i animació en el qual la música

pren un notori caràcter hongarès, i� per tant és tot rublert de braó, \
I

frisança i bona humor.

Imp, Rort'(il.- 'lI\llCcudllterlJ Rlanchll, S bi1l: RtuceluOA
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