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PROG¡RAMA
I

� -, II
MOZART

BEETHOVEN Obertur� de La Flauta Màgica.
Exsultafe, jubilate.

Obertura de Leonora, n.o 2, op. 72. Motet per a sopran, oboès, trompes; orquestra de
corda i orgue.

(I.a audició)
I. Allegro.
I I. Recitatiuo. Larghetto.
III. Finale. Allegro non troppo.

RAMEAU
Sopran: CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTí

Orgue: VICENS M.a de GIBERT

III
. Castor et Poltux, suite.

I. Ouuerture.
II. Gavotte.
III. Tambourin.
IV. Air gai.
V. Menuet.
VI. Chaconne.

STRAUSS

SIMFONlA DOMESTICA; op. 53 ..

Orquestra augmentada

¡ntroducciÓ.
Scherzo.

Adagio.
Final.

•. !
.:.:�

, Direcció: PAU CASALS
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NOTES AL PR_OGRAMA

OBERTURA DE LEONORA, N.o 2

BEETHOVEN

Com dèiem en el programa "anterior, aquesta obertura, malgrat
el seu número d'ordre, fou la primera de les quatre que Beethoven

compongué per a la seva única .òpera Fidelio i la que s'executà en

l'estrena de dita obra l'any 1905. Constitueix una pàgina simfònica
de gran beutat, quelcom oblidada sols per la comparació amb la

n.O 3, consíderada sens dubte com l'obra mestra de les quatre. Em

però él? molt ínteressant conèixer-la, no sia sinó per a veure la veri

table gènesi de la cèlebre obertura n.O 3. Ambdues contenen no sols

els mateixos temes, mes 'aitambé la mateixa disposició general en

el pla de la composició. Però en canvi les modulacions, el desenrotlla
ment i la instrumentació difereixen notablement l'una de l'altra.

El to general de la qui ara ens ocupa és més patètic. El desen
volupament és més ample, sobretot el del tema principal de l'allegro!

-

i tota la primera meitat de l'obra. El tema de la trompeta sola ha

sofert també notable transformació, i és curiós veure en aquesta
obra la seva redacció primitiva. A partir d'aquest tema" el canvi

entre ambdues obertures és encara més pregon, i nd hi, ha dubte

que l'esplendidesa i grandiositat de tot el període final és ço que ha

donat a la n.O 3 la preferència del públic sobre l'anterior. Schumann

i Mendelssohn feren grans- esforços perquè fos dignament estimada

aquesta. poc coneguda obertura, que verament mereix ésser-ho, tant

per sa vàlua intrínseca com atítol de document originari.
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____ .; _ç_ASIÒR, ET"Pº�·Ll)�.
JEAN PH ILIPPE RAMEAU

(1683-1774)

Fou en la darrera etapa de sa vida quan Rameau es decidí a abor
dar el teatre, i, malgrat això, sa fecunditat prodigiosa li permeté
compondre encara un bon nombre d'òperes, entre les quals esmen

tarem com més importants Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes,
Castor et Pollux; Dardanus, Les fêtes, d'Herbé, Pygmalion, Platée,
Le temple de la gloire, Zoroastre, Anacréon i encara moltes altres,
constituint en' conjunt un dels més preats joiells de l'òpera clàssica
francesa.

Castor et Pollux, la tercera òpera de Rameau, fou estrenada a

l'Acadèmia de Música de París l'any 1737 i és considerada general
ment com la seva' obra mestra. El Ilibre idesenrotlla hàbilment la

-coneguda trama dels amors dels dos germans Càstor i PòHúX, 'ena
morats ambdós de la bélla Telaire, 'amb els 'esdeveniments dramàtics
que s'originen fins a acabar amb --el sacrifici del segon. :En l'acció
-dramàtica es barregen gran nombre de divértiments o ballets segons
-el costum de I època, i d'aquests aires de dansa és treta la suite per
a concerts, feta amb traça pel mestre Gevaert del Conservatori de
Brussel-les.

.. ' - ..

L'obertura es compon de dues parts; la primera d'un estil 'greu
i accent vigorós qui sona com una crida a -les 'idees heroiques de
l'ànima formant el preludi d'un drama 'qui glorifica el sacrifici de la

-passió per una causa superior. La fuga ve a anunciar els· brillants i

-graciosos divertiments' que es barrejaran a aquella acció dramàtica.
_

-Es una fuga a: la francesa, força viva, sense la més, mínima-pesantor
escolàstica,

- , ",
, ,

,

Els aires de dansa" que segueixen són' tots' fets amb delitoses i
inspirades melodies, d'una gràcia i err.ís sens parell, No hi ha cap
música niés sénzilla i ensems més genial, mereixedora d'aparèixer més
sovint 'e13: eIs' programes de 'c0ncerts,'

"
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EXSULTATE JUB ILATE (MOTET)

Entre la immensa .quantitat de produccions que devem a la ins
piració inexhaurible de Mozart, hi ha un bon aplec de música reli
giosa. Més a més des les grans Misses i Requiem, trobem com obres
menors 5 Kiries, 1 Te Deum, 2 Tantum ergo, 9 Ojertorium, 1 Mise
rere, 1 Antiiona, 3 Reina cœli, 1 De Profundis, r Gradual, 2 Himnes,
Lletanies i 2 Motets. L'un d'aquests és el conegut Ave uerum, i l'altre
el- que fem conèixer avui. Mozart el 'compongué durant la .seva 'es

tada a Milà, l'any 1773. Donem -a continuació el seu text llati amb
la traducció .corresponent.

Exsultate, jubilate
o vos anima; beatse,
dulcia cantica canendo
cantui vestro respondendo,

. psallant œthera cum me.

II

Fulget arnica dies, jam fulgere
et nubila et procellœ; exortus est

justis inexspectata quies. Undique
obscura regnabat nox, surgíte tari-

,

dem lœcti, qui timuistis adhuc, et

jucundi aurorie' fortunate frondes
dextera plena et lilia date.

Tu-virginum corona,
tu nobis pacem dona.
Tu consolare affectus

unde suspirat cor.,'

. ,

Traducèió

Exulteu, aclameu amb alegrança,
oh vosaltres, ànimes glorioses,
entonant dolços càntics;

. responent als vostres cants
els cels salmegin ainb mi. .

Lluu el jorn amic, aprés la
lluissor de núvols i tempestes; és

vingut per als 'QPIJ.S un
.. repòs in

esperat.'cat arreu regnava la 'foscor
deJa pit; .alceu-vos a.Ta fi joiosos
els qui fins ara' fóreu temorosos i,
plens 'de' goig, rebeu là venturosa
aurora ofrenant-li. a mans plenes
Iliria] garlandes:

";

Tu qui ets corona .de. verges,
.

dóna a nòs 13. pau.
Tu aconsola'ns de les tribulacions
que fan sospirar. el cor.

AlIeluja! Allelujal AlIelujal ...

III



SIMFONIA D,OMÈSTICA

R. STRAUSS

Es aquest el vuitè dels grans poemes simfònics de Ricard Strauss,
posterior a Vida d' heroi (op, 40) i anterior a la Simjania dels Alps
(op. 64). Composta la Simfonia Domèstica a la fi del 1903, fou es

trenada pel seu propi autor l'any. següent durant el seu sojorn a

Nova York, on feia una tournée de concerts. Tot seguit i a l'ensems
que s'escampava pel món musical la nova del gran èxit de l'obra,

- hom atribuïa al seu autor les més absurdes intencions en compon
dre-la, arribant .a afirmar-se que Strauss aquesta vegada ho. havia
volgut descriure tot, àdhuc els més petits incidents de la vida do
mèstica, I així, compàs per compàs, hom volgué descobrir-hi 'tota
mena d'escenes de família, còmiques i tràgiques, davallant fins a

la més ridícula trivialitat casolana, Tanmateix el propi autor es

veié obligat a desautoritzar-ho, i quan donà, pocs mesos després,
la primera audició d'aquesta obra a Francfort, permeté sols la in
serció en els programes d'lm petit comentari, basat del tot en Iq,
concepció poètica que engendrà l'obra musical. Consisteix aquell en
uns quants senzills epígrafs, posats dintre parèntesi al, costat del
títol de cada temps, que reproduïm a continuació.

1. .1'IJtroducci6. (Desenrotllament dels tres grups de temes cabdals.)

,n.. Scherso. (Felicitat conjugal. loes .ínfantivóls. Can,çó de bres
sol. Sonen les 7 del vespre.)

III. Adagio. (Creació i contemplació .. Escena d'amor" Sonmis
angúnies. Sonen les 7 del matí.)

IV. Final. (Desvetllament disputa. humorística (doble fugat).
Conclusió joiosa .. )

Malgrat Ia divisió en quatre temps, la Simfonia es- desenrotlla
tota sense' interrupció, éonstituint sols quatre grans períodes mu
sicals, encadenats íntimament, a .profit dé la 'més perfecta unitat de
conjunt. Anem, doncs, a donar una succinta idea del.contingut mu
sical de cada una de ses parts..,

.
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-RI primer fragment conté l'exposició temàtica de l'obra. L'es

sència d'aquesta' és, més que la descripció material d'escenes de fa

milia, l'expressió sentimental de la vida en comú dels tres perso

natges - marit, muller i fill-e- amb les diferents modalitats carac

terístiques de cadascun.

Dos temes d'entrada encarnen la personalitat de l'home: el primer
és entonat pels víoloncels amb un 'caràcter .cômode, 'de benestar real,
i a seguida fa el segon I'obòè amb frase somiadora, d'aspiració ideal.

Els clarinets clouen la- frase amb un esforçat de caràcter neguitós
i tot seguit entra el tercer tema cabdal, una magnífica frase fogosa .i

ascendent. dels violins, de legítima marca Strauss. L'home plàcid
i idealista mostra també un temperament, i per fi un gai toc de la

trompeta proclama él seu caire ioiós.
Seguidament apareix la dona. L'orquestra canvia de to, ·i .er pri

mer tema que caracteritza aquella el presenten molt animat.i graciós
• la flauta, l'oboè i violins; Tot lleuger fi bellugadís, mostra el seu-ca

ràcter contraposat al de l'home. i després de varis graciosos dibuixos,
condueix a un segon tema més afectuós (entonat pel violí sol) Gom

una fidel interpretació de- la sensibilitat femenina. Prompte se' li

contraposa, enfellonit, el tema de l'home, 'i en un extens període mu
sical es desenrotllen ambdós diferents caràcters amb el material
temàtic exposat.

Per fi. apareix un tercer personatge: el noi. Sobre un trèmol dels

violins canta l'oboè d'amor (o el saxofon) una senzilla i dolça me

lodia, primer indecisa, com un pressentiment que ben tost es con

verteix en realitat, mentre els trinats dels instruments de fusta pro

clamen el gran joi de la bona nova: un nin és arribat.

Amb això queden exposats els temes cabdals de l'obra. Ara, 'com
a coda, el compositor es permet una broma, 'única que apareix escrita

en la partitura; és el comentari que fan els parents en veure el nou

nat: les ties troben que s'assembla al pare i els
-

oncles més aviat

el troben semblant a la mare. Els clarinets i trompetes comenten

amb frase xisclant-Pexclamació. de lés 'dones.ii els' hi fan de contesta
els oboès, trompes i trombons portant la veu dels homes: «Ganz der

Papal» «Ganz die Mamat» diu bromejant el propi Strauss, i clou 'així
l:a primera part introduint tot seguit el Scherzo,

Descriu, com va dit, la segona part els jocs de l'infant i la ven
tura dels pares ·en contemplar-lo. El compositor encomana 'principa�c
ment a l'oboè d'amor, la descripció d'aquells amb Una delitosa trans

formació del tema del nin (staccato). Els altres instruments de fusta

s'Iii barregen, descrivint tots plegats graciosament els jocs infantívols.
Fragments dels diversos temes dels parés apareixen ça i lla refíectint

el goig que ·en ells produeix- tal espectacle J el conjunt ens dóna una

pàgina musical de grans belleses melòdiques i més encara d'una tèc-

nica sorprenent.
.
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Per fi el tema dÈ!! noi es va esmortuint. La fatiga natural és

arribada, l'infant cerca repòs, lla mare corre-afanyosa a procurar-l'hi
amb un nou i inspirat tema: el violí canta amb delicada frasè l'amor

matem. El pare també s'hi atança, i la fantasia de l'oient té ample

camp per imaginar-se l'escena dels pares duent al bressol el nin ja
laos de tants jócs. Les darreres exclamacions. de l'infant mig adormit

són glossades per la fusta i les trompetes, i segueix al punt una deli

cada cançó de bressol, entonada pels clarinets, amb tot el caient d'una

barcarola de Mendelssohn. En acabant, set tocs de rellotge' asse

nyalen l'entrada de fósc i amb un llarg disminuint deT'orquestra
el nin s'és adormit a pleret, Tot aquest final és d'un 'ambient poètic
incomparable.

La tercera part'és formada per un grandiós període en el qual el

músic aboca tots elstresors de la seva fantasia exuberant, per a can

tar les delícies de la nit d'amor. Comença serenamënt amb la reapari-,
ció dels terries' de l'home, mentre aquest contemplà orgullós la seva

obra. Bentost s'hi adjunta là dona amb el seu tema propi, que apa

reix ara apassionadament en els violins i s'inicia tot seguit la gran

diosa escenaxl'amor, inspiradíssim i extens episodi que pot posar-se
entre lo millor que ha produït el geni d'aquest compositor. Els temes

d'ambdós espesos s'entrellacen apassionadament en les més variades

combinacions, impossible de descriure-les punt per punt. Un cre

scendo formidable amena al punt culminant. Aprés els sentits van

adormint-se a pleret, i entre les boires del somni van apareixent en

fantàstiques visions els afanys i inquietuds de la vida. Sembla com

si un vel s'és estès damunt l'orquestra; els temes d'abans es repro

dueixentrencats, boirosos, fins que de sobte una delicada reproducció
del tema del noi, pel corn anglès, indica ben clar quin és el principal
objecte dels afanys i angoixes dels dorments. Respon el tema de la

mare, sempre alerta; l'orquestra canvia de color, com començant a

descriure ja l'arribada del nou jorn; sona el rellotge les set del matí

i acaba així aquest sublim passatge, del quals sols l'audició pot fer

capir tot son immens valor.

El Final és un fragment que constitueix el més ple contrast amb
l'anterior. Comença amb el crit del noi, qui desperta i tot seguit
ve el desvetllament dels pares. El tema de l'home pren ara un caràcter

intranquíl, com disposant-se a la lluita per la vida, i al punt esclata

amb tota força una doble Fuga, iniciada per fagots i trompes i con
tinuada per l'orquestra plena.

El segon tema d'aquesta divertida baralla és format pel de la

dona, com oposició al primer. Tots els _incomparables recursos de la

tècnica de Strauss s'aboquen aquí per a produir una. formidable

pàgina instrumental, de dificultats que semblen verament insupera-
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bIes. La música devé tota d'un realisme insospitat, contrastant amb
la poesia del fragment anterior, i el tumulte segueix per llarga estona.

Cal, amb tot, no extremar massa la interpretació d'aquest rea

lisme, ni voler endevinar que la parella conjugal arriba a tirar-se
els plats pel cap, com hi han volgut veure alguns comentaristes.
Es una discussió més de paraula.que d'obra, un núvol d'estiu, amb tot
el consegüent terrabastall, però que sortosament aviat s'esvaeix, Gom
esdevé sovint en la vida real. Fet i fet, el principal objectiu de Strauss
ha estat cercar el més oposat contrast a I'inspiradíssim idil-Ii prece
dent, fent gala un cop més, potser millor que mai, del seu meravellós
domini de l'art dels sons.

Com ja hom pot suposar, és l'infant qui ha de posar fi a aquell
desacord. El tema que el caracteritza ressona més potent en els
trinats de la fusta, i tot va apaivagant-se a poc a poc. Els temes
dels dos esposos van endolcint-se per moments i ambdós retroben
el bon humor entonant plegats una cançó popular (instruments de
fusta). D'açò en deu pervindre la més joiosa conclusió. Els temes
d'home i dona es transformen amb caràcter cada cop més gai i me
lodiós, i combinats amb el del nin clouen l'obra amb una brillant
pàgina orquestral en la qual els ritmes van devenint més i més
grandiosos-i variats i la riquesa polifònica assoleix el seu major aujol,
cloent-se de faisó esplendorosa tan admirable creació musical.

I7656- ARTS ORÁPIQUES S. 'A, SUCCESSORS D'HENRICH I C,"
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TERCER CONCERT
DIMARTS 2I D'ABRIL DE I93I

a tres. quarts de deu del vespre

Presentació a Barcelona de l'eminent Mestre compositor i director

ILDEBRANDO PIZZETTI

PROGRAMA

VIVALDI
CONCERT en re menor.

MOZART
SlMFON lA en la majar, n.O 29.

II

PIZZETTI
Tres Preludis per a la tragèdia Edipo re,

de Sòfocles.

Preludi de l'òpera Lo sfraniero.

Rondà veneziano.
(I.CS a.udicions)

III

VERDI
Simfonia de l'òpera Luisa Miller.

PlZZETTI
LA PlSANELLA, suite d'orquestra per al

drama de Gabriel d' Annunzio.
(I.es audicions)

DIRECCIÓ: ILDEBRANDO PIZZETTI


