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PRIMERA SIMFON JA, en do menor.

I. Un poco sostenuto. Allegro.
I I. Andante sostenuto.

II I. Un poco allegro e grazioso.
IV. Adágio, Più andante. Allegro non
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I. Allegro.
I I. Larghetto. (Romança.)

I II. Allegro.
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NOTES AL PROGRAMA

PRIMERA SIMFONIA EN DO MENOR

JOHANNES BRAHMS

La Primera de les quatre grans Simfonies d'aquest autor data de l'any
1876 i fou catalogada d'ell mateix com op. 68. Això ja ens indica que no

és pas una composició de jovenesa; tot al contrari, hom assegura que trans

corregueren una vintena d'anys del primer projecte a Ia seva realització
definitiva. Duia ja produïda Brahms força música, s'era prou acreditat
de compositor de gran volada, quan es resolgué a aventurar-se per la nova

via on li era destinat recollir el ceptre que Beethoven deixà vacant. Per ço
les seves quatre Simfonies són obres de plena maduresa i ja de la Primera
estant, cas singular en la història de la música, acusa l'autor una ferma i
ben definida per�onalitat ..

UN poco' SOSTENUTO. ALLEGRO. - El primer temps, A llegro, és precedit
el'una curta introducció, amb moviment més pausat, que dura 37 compassos.
El material amb què és construïda té una íntima relació amb el tema prin
cipal de I' A llegro següent, presentant el seu mateix caràcter apassionat i
melangiós. Sense pausa entra I'A liegro, iniciat amb tres compassos ele pre
ludi en els instruments de fusta i esclatant tot seguit la frase principal en
cIs violins, tema pregon, di n íntim sentiment elegíac, embolcallant tot el

primer temps de solemnial classicisme.
,

Aquest tema cabdal és objecte d'un llarg desenrotllament, exposat amb
tot vigor i intensitat, sovint trencat per una característica frase composta
de quatre acords.

Després del llarg període esmentat, apareix un segon tema que ve a

interrompre el caràcter elel discurs musical. Es exposat pels oboès, clari
nets, fagots i trompes en progressions cromàtiques, i harmonitzat en els
instruments ele corda amb una frase derivada del tema primer. Seguida
ment, com una s.egona¡ part d'aquell, apareix una dolça i expressiva melo
dia en ·els oboès, harmonitzada pels baixos de la fusta i de la corda. Un dels

compassos el'aquesta melodia motiva una graciosa imitació entre clarinets
i trompes, seguida d'altra entre flautes i fagots, acompanyat tot d'uns

sincopats en els instruments de corda. Tot plegat va decreixent fins apaiva
gar-se suaument, i produint així un fort contrast amb l'agitació d'abans.

Però la calma és de poca durada. Una nova figura, aspra i puixant,
esclata en la corda, i altre cop som endinsats en un occeà d'agitació. Amb
aquest caràcter de vigoria sens treva, fineix el primer període de l'Allegro,
i la Simfonia torna al començ d'aquest. Després de l'acostumada repetició
del període expositiu - procediment que ajuda a la comprensió de ço que
era difícil d' agafar la primera vegada, --entrem' ai segon període, passant
sobtadament del to inicial de de¡ menor al de si rnenor, en el qual es repro
dueix el tema cabdal de l'entrada de l'Allegro, entonat ara per la corda i
els clarinets i sostingut pels acords dels altres instruments de vent. Després
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els de corda fan un trèmol, mentre el propi tema és reproduït pel fagot
sol i completat per la flauta.

Segueix altre desenrotllament dels temes i frases del primer període,
amenant de nou el to fonamental de do menor. Reapareix l'aspra i furient
figura de la corda seguida ara d'una nova melodia que es desenrotlla al punt
extensament. Un llarg decreixent, de caràcter ben poètic, introdueix altre

passatge on, per espai de 30 compassos i creixentfins a un gran fortíssim,'
els violins fan una sèrie d'imitacions amb els contrabaixos i el contrafagot.
Al punt d'esclatar el fortíssim, apareix una nova combinació de la .figura.
en terceres amb les dobles corxeres del primer tema de l'Allegro, I després
ve un passatge on el segon tema d'aquest (oboès i violins) es combina amb
la figura dels baixos suara esmentada.

.

Tot aquest darrer període es desenrotlla furient, conduint a l'acostumada.
represa del tema primer en son to original. Ve després una recapitulació
de tot lo exposat amb l'acostumat canvi de tonalitats. La característica.
frase de quatre notes apareix modulant a do major en els oboès, fagots i,

trompes. La frase dolça i expressiva és també represa en major, prenent
ara l'oboè el lloc de la flauta. Desenrotllat tot en un gran fortíssim, va per
ji a parar en una coda que clou el temps amb el poco sostenuto que I'rnicià,

Aquesta primera part, de colossals prcporcions, és tota una veritable
obra mestra de vigor, de passió i de poesia.

ANDANTE SOSTENUTO. - Es a 3/4, en mi major, rublert de tendresa.
i d' expressió, i inspirat en I' esperit dels grans mestres vienesos predecessors.
de Brahms. Així, bé podríem atribuir a Schubert la delitosa melodia inicial
que entonen els violins amb el 'fagot, passa després a l'oboè i és represa.
pels violins. Aquest període és seguit d'un intens passatge ascendent de la.
corda, substituït després per una altra delitosa frase de l'oboè, al qual fa. .

de resposta el clarinet per a anar a parar als baixos de la corda. Tot això
és embolcallat d'un delitós acompanyament dels violins i violes en acords
estacats derivats del tema cabdal.

-

Després d'un extens i bell 'treball contrapuntístic amb els materials
exposats, acaba el temps amb la melodia inicial reproduïda pel violí a solo
i la flauta, i acompanyada pels demés amb tanta senzillesa com encisador
efecte.

UN paca ALLEGRETTO E GRAZIOSO. - Pren el Iloc.vdel scherzo, però és
més aviat una mena d'aire nacional, de melodia popular, tan senzilla coni

dolça i encisera. La bella melodia, entonada pel clarinet, es compon de dos

períodes quiscun de cinc compassos, essent eI' segon justament la inversió
del primer. En tant, els violoncels li fan l'acompanyament en piseicato,

Igualment graciosa és 11. segona frase ill elòdica, malgrat el seu diferent
caràcter. Segueix immediata a l'anterior, entonada en terceres per flautes,
clarinets i fagots, i ara és amb l'arc que l'acompanyen els violoncels i també
les violes.

•

Encara apar una tercera melodia, atacada pel clarinet i completada per
, flautes i oboès en vuitenes, amb un acompanyament trencat de la corda ,

Canvia el moviment, entrant ço que substitueix el Trio, à. 6/8 i en ta,
de si, que fa un gran contrast amb el precedent. Es format d'uns curts
acords dialogats entre Ia fusta i la corda, i seguits d'un dibuix lligat en ter->
ceres per aquells instruments, La segona part del Trio eixampla encara.

el mateix diàleg entre els instruments de vent i els de corda, alTargant
aquest temps més que de consuetud. Però enlloc de repetir-se .la primera.
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part, com en els "minuets-i scherzos, s'esmerça la melodia en una ampla Goda

de més tranquil caràcter.

FINAL. - Contrastant amb les proporcions i el caràcter dels temps
anteriors, la Simfonia fa un gran salt, i sense voler desmerèixer per res

aquells, direm que tot. queda ofegat per la grandesa d'aquest darrer temps
obra de proporcions gegantines i grandiloqüents, més madurada i més pre

gona, de més força dramàtica i ensems - cosa rara - molt més clara d'ex

pressió. El compositor, fent una demostració ben palesa del seu geni, ha

volgut en aquest final resumir la Simfonia tota, enriquint-la amb nous trets

i modalitats d' expressió que hom no sospitava pas sentint els temps anteriors.
Es divideix aquest en dues parts: una Introdúcció i un A ilegro, La pri

mera té un pregon caràcter dramàtic, revestit de força misteri. En movi

ment d;Adagio, comença amb tres solemnials notes en els baixos de l'or

questra, seguides d'un esclat expressiu i punyent dels violins, frase aquesta
última que serà la base inicial del gran tema de I' A llegro, Al sisè compàs
comencen uns expressius estacats que dialoguen els alts amb els baixos

de la corda, tots en pizzicato, i sempre més forts i apressats, corn descri

vint l'encalç del fat irresistible. De sobte, és deturat tot això per una ma

j estuosa frase en els violins, de caràcter imperiós i restrictiu. Emperò ben

tost la cursa segueix amb més delit, i mentre el tema passa a la fusta, la

-corda ho embolcalla amb un dibuix de gran força dramàtica.

Aquest magnífic efecte descriptiu segueix bona estona fins a canviar

el temps en più andante i el to en do major. Aleshores sobre un pianíssim
orquestral es dreça una inspiradíssima frase que entona ambgran força
1a trompa' sola, ampla i solemnial, com una veu d' ultra-tomba. Després
de vàries aparicions, la flauta reprèn la frase rublint-Ia encara d'un caient

més poètic, i fent-li resposta el fagot i la trompa. La corda, en tant, ho ha

subratllat a la sordina amb un trèmol de caràcter eteri, produint un-efecte
sobrenatural i corprenedor. L'orquestra calla un moment, i áleshores els

trombons i fagots entonen amb la més gran dolcesa unes solemnials i ins

pirades harmonies que presenten marcat segell wagnerià. De nou la trompa
torna a entonar el grandiloqüent tema, posant així escaient final a la gran

diosa Introducci á.

Segueix sense interrupció I'Allegro non trop-po ma con brio, moviment

:final que és objecte d'un immens desenrotllament. Un tema de la més feliç
.inspiració, d'espontània melodia i marcat ritme, substitueix tot el misteri

.anterior per la més franca alegria, rublint d'ella els esperits amb un càntic

serè i majestuós, a tall de choral, que evoca fortament el record de la Sim

fonia amb chars beethoveniana. El terna és cantat per violins i violes en

llur regió greu, i sostingut pels pizzicati dels baixos i l'harmonia de les

trompes, reforçades més tard pels fagots. Després el propi choral és ento

nat majestuós pels instruments de vent, sobre els pizzicati de tota la corda;

produint el més gran efecte rítmic.

_ Aquesta forma rítmica minva de poc en poc per a cedir el lloc a un

'Inés ample desenrotllament de tan important passatge. Una curta reapa

rició del tema sol de la trompa, sobre acompanyament arpegiat dels vio

lins, condueix al segonterna de l'Allegro, una melodia més gaia i joganera
.dels violins, en la qual les quatre primeres negres són tot seguit repetides
graciosament en corxeres. Aquesta melodia té com una segona -part con
nada a l'oboè amb un xamós acompanyament sincopat de les violes. En

<cara una nova expressiva {rase melòdica apareixen els violins i continuada

en la flauta, sobre un acompanyament de la corda en tresillos.
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Bentost el tema cabdal de l' A llegro és reproduït en sa tonalitat ori
ginal, 'i amb l'acompanyament més ric que abans, essent objecte d'altre
.extens desenrotllament. Més tard és introduïda de nou la frase en pizzicati
de la corda apareguda al començ, i seguida d'altres passatges anteriors

reproduïts en forma més o menys fragmentària .

.

Amb tot el material exposat, el compositor construeix encara nom

broses planes de música, fins al punt d'ésser aquest un dels més immensos'

desenvolupaments simfònics que coneixem. A la fi apareix una coda en

moviment più allegro, que introdueix encara una nova frase, al'lusió velada
a una altra del primer temps, i més marcada a un passatge de trombons
de I' andante. IDesenrotllat tot en un darrer fortíssim, constitueix la coro

-nació final de tan grandiós monument que per sí sol fóra prou per a la glòria
.de son autor.

CONCERT EN RE MAJOR
PER A VIOLONCEL l ORQUEsrRA

MOZART

Aquesta obra fou escrita originalment per a «Waldhorn» (trompa de
caça.) i orquestra.

El gran biògraf mozartià Kôchel la classifica amb el número 447 de la
llista d' obres del mestre de Salzburg.

Per espai de molts anys, aquesta bella pàgina mozartiana no apareix
en els programes simfònics; .sortosament, d'algunsanys ençà torna a delitar
els amants de la música, en sa nova versió per a violoncel i orquestra, feta
amb extrema habilitat d'en Gaspar Cassadó. (Edició Schott. Mainz.)

L'obra consta de 3 temps: Allegro, Romanza (Larghetto) i Allegro. Per
.la seva estructura diminuta, tant en la presentació dels temes, com en

els episodis de desenrotllament, caracteritza de faisó admirable ço que
fou el vertader «Concerto di Camera» fet per a ésser executat en una petita
sala, on sols hi eren admesos els «privilegiats».

La seva orquestració consta solament de 2 oboès, .2 trompes, violins
'primers i segons, violes i baixos (violoncels i contrabaixos). L'instrument
solista hi campeja amb tota llibertat i tant en hi cantilena com en els pas
.satges de «bravura», mai no ha d'esforçar-se 'per a sobresortir de la massa

orquestral. Les belles melodies s'intercalen a certs arabescos d'infinita ele
gància, apareixent 'netament aquella divina siruplicitat tant emotiva de
l'autor de Les noces de Fígaro.

.

DON QUIXOT
/

.VARIACIONS FANrASIOSES SOBRE UN TEMA DE CARAcTER CAVALLERESC

COMENTARI D'ARTUR HAHN

INTRODUCCIÓ. - Com una mena de lema musical, glossant les idees
de D. Quixot sobre la grandesa i esplendor dels temps cavallerescos, comença
aquest poema 'simfònic amb la prèsentació de les diferents frases musicals

<j__ui formen el TEMA cabdal de l'obra, les qui més tard dominaran com
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· principals temes, i ara apareixen esboçades amb la més delicada coloraciómusical. S'inicia amb un tema en els instruments de fusta qui caracteritzala natura i l'ideal dels cavallers auenturers; segueix immediatament altra.frase en la corda, expressant la galania caualleresca, i un dibuix descendentdel clarinet clou la totalitat del període musical.Es desenrotlla amb les més enrevessades cornbinacions harmòniques ,qui caracteritzen amb força traça el jaent de D_ Quixot envers les deduccionsenganyoses, els corolaris errowis del seú [u.i ;'; defugint les conseqüènciesnaturals de la realitat, per tal que no s'esvaneixin les seves fantasmagories.D'aquesta faisó troba sempre confirmat ço que la imaginació seva es proposade veure, i les més trasbalsades cabòries es resolen sovint en l'harmoniamés completa. En aquesta propensió al falsejament de la realitat, emmotllant-la a les seves quimèriques visions, reposa tota la natura tragico-còmicade l'heroi 'cervantesc que el compositor ha volgut posar de relleu.Seguidament de la frase ja esmentada apar una altra en les violes quive a mostrar-nos el cavaller en sa cambra, endinsat en la llegida dels vellsllibres de cavalleria. Les idees extravagants s'agombolen desordenades enel seu cervell, i, en variats arabescos musicals, van desfilant les imatgestípiques dels temps cavallerescos, entremig de les quals sobressurt la de ladama, la figura ideal del cavaller (delicada frase de l' oboè) sots I' encís deIa qual es llença a l'escomesa de ses gestes.Amb un toc de trompeta apar un cavaller, qui lluita amb un gegant(caracteritzat per la tuba). A les trompetes s'ajunten altres instruments,produint un bell efecte sonant tots amb sordina, per a' expressar així quesón tan sols creacions de la fantasia. les figures qui es. van presentant, enmig de totes les quals es destaca com únic fenomen real la de D. Quixotabstret en la llegenda, representat pei seu tema qui per tal raó no és maiexecutat amb sordina.
D, Quixot ya exaltant-semés i més, com més s'endinsa en.ses cabòries.Un treball contrapuntístic amb els temes expressats, indica que l'idealfembrer cayalleresc s'és emparat per' complet d'ell. Es troba llegint un capítol en el qual un cavaller many i estrenuu, força conscient de si mateix,es lliura per complet al culte de les dames, i caçat en el parany amorósde la seva adorada, va afeblint-se més i més fins a perdre's del tot, permor de sa galania. Ve després un cavaller penitent qui ha consagrat totala vida al compliment d'un vot, i açò produeix també en l'ànima de DaRQuixot impressió bé'n pregona. Finalment se li presenta un altre. tipus',I'Iieroi varonil, encarnació general del braó i de l'escomesa dels cavallers.Totes aquestes imatges van pertorbant a pleret i de més en més l'esperitde D. Quixot (rio entrelligament polifònic ciels diferents ternes). La seva

pensa s' extasia entre el passat llegendari i 'l'actualitat real, el cervell se li
va enterbolint i comença a covar el pla de les seves gestes. Son tema primer,el del pensament creador (o ideal cavalleresc) s'aferma vigorosament,engrandit. en .els instruments de metall, mentre que les fantasmagoriescavalleresques, donen lloc en els de fusta a una dansa més i més esbojarrada. De sobte, un marcat lliscant de l'arpa, produeix Ia dissonància més
asprosa: el daltabaix és imminent. L'orquestra esclata amb la més terriblepuixança: D. Quixot ha perdut l'enteniment i uol devenir cavaller aventurer.

·TEl\�A. - Amb les tres frases musicals esmentades' al començ, a sia eltema de la natura i de l'ideal dels cavallers, el de la galania cavallerescai el de les errònies deduccions de D. Quixot, es forma ara una gran frase,un poc modificada (executada 'en mener pel violoncel) qui' devé' el temi
8
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fonamental de l'obra, servint de base a totes les variacions i fantasies

qui segueixen, Aquest tema personifica D. Quixot com el cavaller de-ia

Trista Figura, en la típica i grotesca silueta que el veiem dalt de cavall,

amb tot el seu estrany ormeig, disposat a córrer aventures. Immediatament

rera seu, seguint-lo com la seva ombra, ve el seu contraposat, el prosaic
i vulgar Sanxo Pança, un poc contaminat emperò de les idees del seu mestre.

El tema qui personifica l'escuder presenta una color musical ben particular

(en major), per la barreja-del so del clarinet baix amb el de la tuba, carac

teritzant la rusticitat de son llinatge i de sa manera d'ésser. Tot seguit
s' encarrega de completar el retrat musical de Sanxo Pança la viola a sol"

qui serà l'instrument característic d'aquest personatge en tota l'obra,

com el violoncel ho serà de D. Quixot. Aquest sol de viola descriu l'escuder

amb els trets de la cobejança i de l'enginy rústecs qui el cara,cteritzen.

Així queden posades en música les imatges del cavaller i de l'escuder,

començant ara la descripció de les aventures llurs.

VARIACIÓ I. - AVENTURA DELS MOLINS DE VENT. - Primera sortida

de l'estrafolària parella. Al davant va el noble cavaller i rera seu el vulgar
servent. Una mesurada accentuació de certes notes dels trombons i trompes

marca el pas acompassat de llurs adzembles: Racinant i el ruc. Comencen

el viatge sotsI'Ideal de la bella Dolcinea del, Tobôs, la fantàstica dama

mestressa del cor de D. Quixot, en la qual hem de veure encarnat de faisó

genèrica l'ideal fembrer de tots els cavallers aventurera.

Aviat es presenta a D. Quixot l'ocasió de sa primera gesta: t.aoentur«

dels molins de vent. Tantost els ha albirats (descrits pel trombó i la tuba),

escomet, al galop del seu Racinant, els- suposats gegants. De sobte, s'és

alçat un fort vent (brogit dels- instrumerits de fusta i trinats de la cordà)

i les aspes dels molins comencen a vogir. D. Quixot, en un fort esclat or

questral del seu tema propi, fa la terrible escomesa i tot seguit rep el seu

premi" caient desfet damunt la sorra (sons aguts de la fusta, Iliscades d'arpa
i fort cop de timbales). Aleshores el cavaller, sanglotant llastimosament

(amb el tema de sa Dolcinea), endreça plants amargs envers I'adorada,

VARIAèIÓ II. - AVENTURA DEL RAMAT DE' BENS. - Bentost tornem

a veure el nostre cavaller en el ple de son braó, obeint els manaments del

desti, Bo i cavalcant, albira al lluny una grossa polsaguera. No hi ha pas

dubte: s'atança uri poderós exèrcit i cal abatre'l sens treva. El tema de

D. Quixot pren tot seguit un caràcter bèlIic, i sens escoltar les amonesta

cions prudents i els crits de Sanxo, es llença amb delit desfrenat contra

l'exèrc\t imaginari. Un moment després, ja no ens en cap nul dubte, car

entremig el núvol de polsaguera (representat per trè¿uols i trinats de la

,corda). ressona en tota mena de tons un polífon sbeee» llençat pel metall

amb sordina, mentre que un matin pastorívol caracteritza ª' I' ensems els

soldats d'aquell exèrcit. Emperò el valerós cavaller de la Manxa es llença
furient entremig les ovelles i els moltons, colpejant a tort i a dret, fent

una terrible destrossa mentre que els animalets més sortosos campen força
rabents. Així és descrita la triomja! batalla contra l' exèrcit del gran eswpe
raire A lifanfaro'}'l ..

VARIACIÓ III. - CaLaTGES ENTRE Ei. CAVALLER I L'ESCUDER.

L'assumpte d'aquesta es repeteix sovint en l'obra de Cervantes: calatges

a 'raonaments entre el cavaller i l' escuder, Les enquestes, admonicions i re·

franys de Sanxo Pança són exposats en contraposició amb les enseny�nces,
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apaivagaments i prometences de D. Quixot; açò dóna motiu al compositor
per a lluir-se amb combinacions riquíssimes del material temàtic, fent

d'aquesta part una de les más importants de l'obra. Comença amb el tema
de Sanxo, Gar el seu temperament pràctic li fa preguntar a son mestre

pels avantatges de la vida de cavaller, dels quals no l'han pogut convèncer
les expëriències fetes fins aleshores. D. Quixot li parla de l'honor i de la

glòria (primer tema -del cavaller), emperò l'escuder no es convenç; son

terna en la viola respon amb fortes objeccions, i com més el cavaller el
vol fer passai amb paraules buides i altissonants, més insisteix aquell en
ses pretensions d'un premi real, d'un guany positiu.

D. Quixot li retreu el seu propi exemple perquè s'inspiri en ell, puix que
pateix tota mena de misèries i penalitats en defensa de l'honor. En Sanxo
no es -deixa convèncer amb, aquests raonaments, i el clarinet baix posa de
relleu el temperament del camperol, combinant-se amb altra frase de la
viola qui exposa la seva saviesa rústega, i seguint un entrellat de frases

recitadesqui reflex en la manera d'ésser i de pensar de l'escuder i sonmarcat

desig de tornar al punt de sortida. Segueix perorant i la conversa esdevé
més ridícola; tip de tanta plàtica, D. Quixot s'enuja, Sanxo li respon en

el mateix to, i mestre i servent tenen una batussa un xic forta; a la fi

aquell imposa la seva autoritat i el tema qui el caracteritza ofega sobtada
ment el del seu contrincant. El cavaller segueix fent esforços per a ensi
nistrar el rústec en tots els mèrits de la cavalleria i en e1s fruits ideals

que reporta; ensems li descriu amb força eloqüència el Paradís dels ca

vallers aventurers, on ambdós aniran a raure un cop finides llurs gestes
terrenals (I'orquestra descriu l'entrada de D. Quixot en aquest Paradís
amb acords de violins i flautes qui executen el, tema _del cavaller trans
figurat). Allà l'espera també la seva Dolcinea (tema simbòlic d'aquesta)
per a fruir aplegats els jois eternals (apassionat duet amb llurs respectius
temes). També en aquella glòria hi ha un lloc per a Sanxo (aparició breu
del seu tema). per tal que ell perseveri ací baix en tan noble missió. Amb
un llarguíssim acord en fa sostingut, imatge de la glòria transfigurada,
fineix D. Quixot sa descripció enlluernadora; emperò l'astut escuder no es

dóna' per convençut i demana, per comptes d'un pervindré amb goigs .tan
transcendentals, un present més modest; acontentant-se amb una ínsula

per a governar-la. Una represa del clarinet baix, pintant el seu caràcter

plebeu, pretén imposar aCJ,uest altra' volta; emperò D. Quixot s' enfurisma
i amb un enèrgic crit el la callar d'una vegada.

VARIACIÓ IV. - AVENTURA DELS DEIXUPLINANTS.-Ambdós van fent
camí tranquil-lament. D. Quixot: amb reposada dignitat (com en la primera
sortida); Sanxo completament silenciós. La casualitat ers fa topar amb un

romiatge de deix�lplinants, gent senzilla qui duen en processó una Mare de
Déu, entonant monòtones cantarelles. Per a D. Quixot no poden ésser
altra cosa sinó malvats raptors de dones i terribles criminals: sense com va

, ni com costa, es llença al damunt llur; emperò aquells fins aleshores pacífics
cantaires no estan per orgues, i abans que tingui temps d'adonar-se'n, el

pobre fill de la Manxa torna a rebre de valent. I aquesta volta és tan forta
la pallissa, que roman llarga estona estès a terra, corn mort (un re llar

guíssim 'en el baix), mentre que els penitents reprenen llur marxa, bo i

pregant i cantant:
En Sanxo deplora l'aventura amb forts planys; a la fi, son mestre dóna

senyals de vida, i aquell, qui en el fons del cor Sols li duu bona voluntat,
se'n gaudeix amb- forts esclats de joi. Com _que també l'escuder es troba
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capolat, i per ara no hi ha temença d'un altre trastam, -s'ajau de bon grat
i trenca el son tot seguit (Ia tuba i el contrafagot ho glossen).

VARIACIÓ V. - LA VETLLA DE LES ARMES. - D. Quixot no troba

prou digne d'ell reposar dels fatics, com ho fa el seu escuder. Fidel als
usatges de la cavalleria, fa a la nit la vetlla de les seves armes i per a matar
l'estona s'entreté ·amb tota mena de sospirs i gemecs, de precs i declara
cions endreçats a la dama del seu cor. Mentrestant la trompa, amb molta
delicadesa, entona el tema de Dolcinea. L'oreig suau de la nit sofrega
el rostre del cavaller (cadença d'arpes i violins), en tant que les apassio
'nades 'endreces a l'estimada sovintegen i van pujant de to, fins a fondre's
en un pregon sospir, expressió del més sentimental embadaliment.

VARIACIÓ VI. - ENCONTRE AMB DOLCINEA. - La prosaica realitat
.amena bentost el contrast més palès amb la idealitat del passatge anterior.

.

El garneu escuder, qui a voltes es complau en divertir-se amb son mestre,
li fa. la presentaciô d'una camperola, d'ordinàries faccions i posat gens
noble, que la sort els hi posa al davant, donant-li entenent que aquella
és la dama que tantes voltes ha invocat son cor.

Aquesta comparança enfurisma de primer antuvi el cavaller, i sa gala
nia cavalleresca es revolta fins al paroxisme. 'Malgrat açò, en Sanxo s'entos
sudeix en sostenir que aquella i no altra és la seva Dolcinea. La indignació,
del cavaller torna a esclatar amb més força encara, mentre que l'escuder
-se'n riu de bo de bo i la pseudo Dolcinea desapareix talment com és vin
guda. AI cap i a la fi el protagonista pretèn trobar l'explicació de l'aventura
en les persecucíons dels seus nombrosos enemics i dels fatillers perversos
(tema de les falses oonclusionsi.

-

VARIACIÓ VII. - CAVALCADA PELS AIRES. - Tornem a trobar els dos

companys en una ben estranya aventura: la cavalcada pets aires. Amb els
. ulls embenats, munten ambdós el cavall de fusta Clauileny, amb el qual
els han dit que poden viatjar pels núvols. Per a aidar la fantasia llur, es

produeixen qualques brogits en acordança amb l'escena esmentada (pas
satges cromàtics, xiulant en les flautes i arpes, terratrèmol de timbales, i
encara s'hi afegeix un nou instrument: una manxa: per a imitar el vent).
En veritat, ambdós són convençuts de què volen pels aires. Els temes de
cada personatge prenen la forma de cavalcada, i després de durar aquest
joc una estona, tornen de sobte a la terra ferma (calderó en els fagots,
amb. un re baix). Un trèmol dels contrabaixos, qui perdura en el mateix
to durant tot aquest temps, ve a expressar la permanència dels dos visio-
naris en la terra ferma malgrat totes -les llurs fantasmagories.

-

VARIACIÓ VIII. - AVENTURA DE LA BARCA ENCANTADA. - A la
cavalcada pels aires, segueix una aventura en l'aigua: la de la barca en

cantada. D. Quixot ha trobat a la vora del riu una barca abandonada,
i tot seguit treu la conclusió que una puixança secreta li ha enviada, per tal
que l'aprofiti per anar a socórrer algú qui es troba en fretura. Ambdós
s'emparen de la barca i emprenen la travessa; al començ tot va bé, lliscant
la nau suaument sobre el corrent tranquil (el moviment de l'aigua és des
crit pels violoncels, contrabaixos i fusta baixa). En tant, apareix el tema
cavalleresc de D. ¡Quixot en forma de barcarola, bressant-se graciosament
en els oboès i el violí soL Mes, al capdavall, l'aventura acaba en destret:
la barca es capgira i ambdós-nautes van a l'aigua, la qual es somou forta, '

II



nient. Xops fins al moll dels ossos, c011segueixEm,. amb tot; assolir el marge
del riu, de primer el cavaller, seguit de l' escuder, S'espolsen -I'aigua del
damunt (pizzicatto de violins) i aprés, amb uns compassàs. d'aire religiós,
endrecen al Senyor una oració de gratitud pet nur salvament.'

,

,

"

VARIACIÓ IX. - AVENTURA DELS FRA RE::; BENEDICTINS, '__:, Altra volta
apar nostre heroi cavalcant ardit el seu Rocinant i frisós de .novcs lluites
i aventures. Aviat se li ofereix ocasió de satisfer, sos desitjos amb un nou

encontre: són dos frares inofensius qui vénen per Ia carretera, quiscú ca

valcant la seva mula. Ambdós li semblen molt sospitosos, no duptant ni
un moment que és qüestió d'emprendre un combat contra els bruixots. Al

valent. cavalier no li cal pas escarrassar-se gaire per a espaordir els infeliços
benedictins i fer-los fugir camps a través.

- - "

VARIACIÓ X. - COM'BAT AMB EL CAVALLER DE LA BLANCA LLUNA.--::-
D. QUIXOT,RECOBRA L'ENTENIMENT. - Al cap .i aIa fi, D, Q�ixotha éon
seguit trobfr un adversari digne d'ell, i el veiem a� 'punt escometre' el

desafiament amb el cavaller de la Blanca Lluma, dessots l'elm del qual s'és
amagat un dels amics qui passava més ànsia per la follia de l'herJi. Don

Quixot li planta cara agosarat i amb fort delit de batre's; emperò el con
trincant és dels més esforçats i perillosos: la topada esdevé terrible; i a

la fi el nostre cavaller és estès en terra. Aquest cop ha estat el més fort

de tots els .rebuts, car ací és finida tota la seva cavalleria aventurera, segons
era establert en els pactes del combat.

Vençut, l'heroi torna a sa llar, capolat del cos i de l'ànima. L'estat

del seu esperit és expressat gràficament pel batibull de l'orquestra, com
binant árnb dolorosos accents els seus temes característics, en tant que
son escuder sobreïx de content pel retorn 'al casal. De sobte es reprodueix
'el tema pastorívol que hem sentit abans: D. Quixot ha resolt fer-se pasto!'
i acabar així la seva vida. Per darrera volta ressona amb terribles accents

/

la dolor que li és causada per la pèrdua de sa qualitat de cavaller aven

turer; emperò, tost la seva ànima s'asserena (acords ascendents dels ins

_:truments de fusta); l'esperit se li va esclarint més i més, i la darrera espurna
d'enlluernament qui l'emboirava es desprèn d'ell (acord de setena dominant

en re major). Tantes i tan violentes sotragades l'han guarit i el seú ente

niment s' esclareix per complet, deslliurant-se de les ombres de la follia.

EPÍLEG. - MORT DE D. QUIXOT. - Com qualsevol altre ésser de na

tura normal i de facultats equilibrades, sense res d'extravagant ni extra
ordinari, se'ns torna a aparèixer com al començ de sa vida ordinària, es

perant tranquil' lament la seva fi. De sobte, sent fortes esgarrifances febroses

(instruments de corda); la mort ha trucat a la seva porta. El violoncel,
instrument qui l'ha caracteritzat tota l'obra, expressa també ses darreres

paraules. Per sa pensa travessa per darrera volta la remembrança de totes

ses fantasies cavalleresques., Va revistant en ràpida desfilada tots els seus

somn.s i d'alers, reconeixent ben palès, quan menys en els darrers moments

de sa vida, que els seus ideals no eren sinó allucinacions i vanitats, i amb
aital confessió davalla a la pau eterna,

puix li esqueia aquesta sort:
folla vida i sàvia mort.

TRAD. J. PENA

1909I ,-ARTS m:AFIQUES, s. A" Sl'CCESSORS O'UENRICH I Co' - BARCELONA
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ARTISTES CATALANS
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o%> ........ El gran violoncelllsta català

GASPAR CASSADÓ donará;n
ÚNIC RECITAL A BARCELONA
ex c Iusi va m ent per als inscrits a

AUDICIONS ÍNTIMES
Durant aquest mateix curs, AUDICIÓ
INTEGRAL DELS QUARTETS DE

BEETHOVEN, a càrrec d'un dels més

famosos Quartets europeus, especialitzat
en la interpretaéió d'aquest magne cicle,

La resta del curs, estarà confiada a

eminents artistes nacionals i estrangers,
amb un total de DOTZE CONCERTS

a quota reduïda, Inscripcions: 46, Via

Laietana, Telèfon: 17798, oficines de

l' « Associació de Música da Camera».



PATRONAT
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Aventatges de la inscripcío
. '1.8 Localitat fixa per a tots els conc�rts que

organitza el Patronat.

2.a .Entrada als assaigs de l'Orquestra.
3.a Dret exclusiu a les AUDICIONS_,EXTRAOR- ..

DINÀRIES de violoncel que el Mestre
PAU CASALS dóna generosament com
ofrena especial als senyors Patrons i
únicament per als mateixos.

S'admeten, des d'ara noves inscripcíons per tot l'any 1933

Demaneu butlletins d'inscripció en els

Establiments i Acadèmies de música, principals llibreries, Palau
de la Música Catalana, Associació Obrera de Concerts, etc"
i en el domicili social: Diagonal, 440, pral (Institut Casals)

Telèfon 73975
_


