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Wi\QNER
L'holandès errant, obertura
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Ma mère l'Oye,' cinc 'quàdrets ·d�in- -;
.
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fants. ,
,

I. Pavane de la Belle au beis dormant,
II. Petit Poucet.

-

.

Ill. Laigerone�te·•. Impératrice des Pagodes.
IV. Les entretiens de la "Belle et la Bête.
'�. Le jardin fée�rque.

.

HAENDEL
Acis. i Galatea .

Ades amb orquestra'

DUPARC
Phidylé

M�zzo-�opraùo:, sUSAN ME1CAbfE-CASALS

GARRETA
. Les illes Medes, visió simfònica.'

III

[. CASADEMONT
Latnare, drama líric. Selecció

del l.€r acte. (Estrena)

RIMSKY-KORSAKO\tV.
Capriccio espagnol.

I. Alborada..

II_. Variazioni.

III. Alborada.

IV.: Scena e canto gitano,. �
V, Fandango asturiano.
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NOTES -AL PRO,GRAMA
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L HOLANDES ERRANT

OBERTURA

WAGNER

A mitjans-dc juliol de 184I Wagner començà. la composrció de ,

l'obra per _1", Balada de Senta. A l'hivern següent deixà acabada
l'obra, essent estrenada a Dresde el z de gener.de 1843. La grandiosa
Obertura denota.un pas de gegant en la carrera de son autor, sobretot
comparant-la amb la de Rienzi, Comença amb els temes qui descriuen
el personatge de L'Hoiandës, sobresortint el de I' altivesa, tema cabdal
de l'obra i el deIa damn.at;ió. Segueixen els qui caracteritzen la don
zella Senta, entre ells el de la fidelitat i el del .sacrifioi, Segueix una

combinació. de teines descriptius de la festa-dels mariners, formant
contrast amb els de la tempesta i encantamentríel vaixell, i cap a

la fi apareix l'inspirat tema de la Redempció per l'amor, qui enclou
el pensament de l'obra, - pensament que- tant inspirà a Wagner en

les obres posteriors fins a la darrera: Parcival.
-

_

-

Hens ací ara Ia descripció poètica que el mateixWagner fa d'aques
ta Obertura:

(.EI terrible vaixell de L'Holandès Errant ve brunzent per entre
mig de la tempesta, s'apropa a la costà i s'atura arran de terra, doncs '"

ha estat promès al seu patró que un jorn' 'trobaria" en ella la seva

redempció. _
_

-

»De poc en poc, devé perceptible el ressô misericordiós d'aquesta
nova de salvació, qui ens penetra corn. un plany i com una pregària.

»Fadigat idalínt-se per la mort, l'Holandès petja la costa, mentre
que la tripulació, defallida per l'etetn vetllar, posa en segur el vaixell
boi treballant. en silenci. '-

»Quantes vegades el malhaurat patró. s'ha trobat ja en cas sem

blant t Quantes vegades, del mig de la mar estant, menava son vaixell
-

cap a les platges- dels homes, on li era .concedit el consol de tocar
terra cada set anys: Quantes vegades creia assolida la-Iï del seu tur
ment, mes ail. .. quantes vegades també, .desenganyat terriblement,
havia de rependre-el foll viatge errabond:

»Per a trobar là. mort d'una volta, cercava la complicitat de .les
ones i de la tempesta contra d'ell mateix, ensorrava el vaixell en les

�

obertes goles de la
-

m_ar... mes la mar no-I'engolia, o bé el.Ilençava
contra els esculls ... emperò els esculls no l'estellaven.

5



,,>>1'ots els afrosos perills de, la mar, dels quals un jam ell va �oc
far-se mogut per 5011 superb desig dec sobrepujar els actes e.els humans,
es mofen ara d'eU", i' no li fan cap dany; 'l'Holarrdès devé invulne
rable i està condemnat a vagar eternament per les desertes aigües
en cerca de tresors qui no el cc nsolen pas, sense t'robar mai ço qui
l'ha de Tedimir, C '

", »Unvaixell fort i ben aparellat es presenta al seu davant, fent-li
sentir les alegres i tranquiles ,çailçons dels mariners, contents pel
retorn a la pàtria ja propera,'

,

.'
'

::'
... .' .

»Lá ràbia s'apodera ,d'ell pensant en llur benestar, llavors 'es
Ilençafuriósarnb sa nau davant d'aquells, omplint d 'espant i de terror
els ]c,iosys, fent-els emmudir i fqgir plens oangoixa.

»En mig, de sáterrible misèria, ci?ma vers laredempció; eli l'horri
ble desert de 1a seva existència sols una dona li pot dm la salvació,
Mes, on batega li'n cor sensible al sen mal? On es la dona qui' no
fugi del], trista i estemordida com tôtes,' i com aquests homes
covards qui quan el veuen apropar fan Ia senyal de la creu?

»PIl, ra,ig, de Ilurn llueix en la nit; com un llamp .penetra en la
seva à�linla"a.penadg., S'apa&3, i Jorna: després a irradiar,

:' »El. na,v!"gant, 'fitant S0S FU� enáquestestel Iluminós; s'hi dirígeix
ardidament? travers de les onades, � ,

'.

»Çc qui tant poderosarnent I'atrau, és I'esguard d'l'ma domi qui
arriba fins ell, ple de sublim melangia i-de divina compassió,' Un ca",
�b� se�'p'r,¡;g(il.À}es fondàries al monstruós �(iI£riment de l'hom maleït:
aquest cor, Iíserà .saçrificaf', esclatant'óe-compassiô per a anihilar-se
Cil ;139S .propis sofriments.

"

»Davairt �l'aquesta .divina aparició, el malhaurat s'ensorra amb
S91!l' vaixell trossejat. La mar els engoleix ambdz.s, però en mig de les
O.D�¡¡ sura el navegant i s'enlaira .augusra.ment -sarrtificat, conduït
per la mà ferma de lâ. seva triomfant rëdemptora vers I'auba rosada
de l'amor més sublim.t

", .

, ,
MA MERE L' OYE

� -_,
.RAVEL

La t;adido�l à¡;ià qui en. les vetlles di l'hivern reconta als infants
,v:�lles rondalles boi fent voltar el fus, pr;eÏ( ti França el nom de, «Ma
mère J'O,y,e)�,,) eil -l<ï, ";Mitologia de les rôndalles c:e Pertault ens diu
I.,efêvre 'que -:iiq;ue.sf;:t deIlòitünacÍó d'e lp, :n;¡are l' èca era llegendària:
i gU{l'l.a. "e�Iii �,AIa,dor:a era encarnada pd' la -tradició en la regina
:re<lauq�� (peus q'9cá), t així és l'epres�ntá'd� en molts f1'O'ntJspicis
d;\')sgléi;ies'franêéSès, ..' '�,

.

..:", ...
_.

..• J ',;'

,Era e�Lsarforma original ulia's.í¡,it¡; per a piallo"à -quütrè mans,
composta"Pfjl en Ravel .en 190� i executada'perjprimera volia en Ia
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inaugura ció de la S. I. M. (Socîêté Internationale de Musique) el 20

d'abril de 19IO. Transformaria mës tard per I'autor en ballet, fou
estrenada al. Théâtre at's Alts sots Ia direcció de l\i. Ronche el 21 de

gener de .1912.
c' Heus ací l'argument de ses diverses parts:

1. PAVANA DE LA BELT_A DO��{mA AL BOSC. -Son'títol"dóna
tot el sígnificat. Es una curta introduceió, una impressió breu de

vaguetat i d'ensomni, instrurnentada II191t sòbriamerrt sobre, un
constant matís pianissimo Es relliga sens interrupciôamb el següent.

,.._
.

�

-

-
- .

II. PATUFET. - Sobre i'assumptè 'de;..la tan eonegûda l-on-:
dalla de Perrault: «Ell cr-eia tornar a, trobar pla'1\amen'f el sen

camí, -mitjançanttes molles de. pa que hávia escampades boi passant:,
. Emperò, en tornar-hifou ben sorprès de no 'trobar lli una sola molla;
-els ocells seles havien menjades totes.» .

'",
- .�_

'UI. L.UDERONETA, L''EMPERATRIU DELS" PJeGOD-ES. - «EUa 'es

'despullà i es ficà al bany. Ai punt els pagodes' i pagodesseses posa
ren a cantar i a sonar els instruments. Els uns sonaven tiorbes fetes

dêclosques de I1pU; altres, violes fetes de clos-ques d'ametlla; car era
:q�eIlester adaptar els instruments a llur .petita. alçada.» (Mme, d'AuI·

noy," SC1'pentin »ert.¡
,

. ....

. �

IV. ELS COL'LOTGES DE LA BELLA I LA-FERA. - «La bella: Quan
penso que teniu Ull cor tan bo: no'm sembleu ..pas tan lleig. -

_ La. fera: Oh, és veritat que tinc bon cor, emperò sôc un moastret

,_ LJ., bella: Hi ha tants homes que .ho són més que no pas vés!

.

La fera: Si jo tingués enginy, vos remerciafia eixes paraules amb

,f'tnçsa, emperò no s óc sinó un a'f.imal. Formòsa; donrella,o vèieu ser'
, ,

ma esposa? .

< ••: '."

La bella: No puc pas.
.

La' fe�a: JO'lll lll�.r cOl�te�t, 'PUL" que he tingut �l gòii de'torna;: _

� a; veure-us!
La bella: No, .pobre animalet, no morireu pas; heu de viure per a

ésser mou' espòst»
-

_

." -

'c

«La fera desaparegué, i en .son lloc vegé Ja don zellà als seus peus > '.'

un jove prírrcep, més bell que. I'Amor, qui li- remerciava 4'hayer·lo.
"

-desencëntat». (M. Le prince .de Beaumont.)
... V. EL JARDÍ ENCANTAT. - 50.15 és un -qñadle orqaestrai, d'}lar- .

!1l0niosa plasticitat. Comença amb un pù.no dels ínstruments de córda.
Iva desenrotlfairt-se en gradual creixent fius-a.resoidre's en amples,
sonoritats plenes de fantasia. _.

.•

.-
-

En aquesta obra es determina ja la personalitat del cojnpositèr
.

'deslliurada de là influència debussysta tan assenyalada en ses compo
.sicíons deIa piímèria .. L'estil d�en Ravel, d-un avançat modernisme
en I'harrnonia i en I'orquestràció, �",' irobat 'ambient favorable per �
a 'desenrotllar-se; en ei misteri poètic d'eixes ronQa.lles infantívoles,
tan rublertes de fantasia, de ;tendresa i didealitàt, sots lUl�, fQrma
�s,:uzilJa i candôresa,

.

.. ,

., ·�C!
1



ÂCI s: ·r GALATEA

HJENDEL

PASTORAL liN 2 ACTES

ÀRli\.. D,E :r;A,CTE II

Heart, the seat of soft delight,
lile. t.hou nowa fountain brightt
Purple. be no more thy blood" "

�li.de t.hou Iike a. crystal flood. -

-

Rock, thy hollow WQ�l1b disclosé!
'l:� bubbling-fountain lot it flows:
tlu'ough the plains be joys to rove

-

murm'rmg st.ill.his gentle love.

.PHIDYLÉ

Cor, oh dolç i grat .racer,
sigues aloa font del' plert
Sang .no deu de tu, brollar,

.

llisca com cristall ben clar.

Roca, obra 'Ja 'el teu sil
La .font fressosa veu sorgt;
per, la plana amb joi s'estén,
dolços cant cl'a:rnor va fent.

�

_ ;.c

�,L¡:: CONTE� DE LISLE-DUPARC

;._ :��-

L'herb� 9s,t 1Il1)iI� aUíiòmmeil sous_los frais'peupliers,
MIX .Ilen� des sources inQUS�Ue.5,
qui dlIiis'- fe-s'prés éD Ueyr !ièrniallt pal' rilille- issues,
st �I'delltsolls les 1I0ú:s Iialllers.

.

.

Repos� ôPllid�lé�
.:

)li�i SUI' les- feuiJlage� . i}

¡'aY8IlU8'"et t'illvitc au 'soJnmeil.'
Par le trèHIÍ et le't.Iiym-ileuLes, en ¡¡lciu soleil,
ctia.llîelltJe� abeilles vólàges, • '

un clíaud II,1,rfUlI!. cil:cn!e :iu détour des sentiers, '.
la j'61111@' fleur des' blés s�illQline, '

ct les oiseaux, l'asalit"de l'àile'la colliuè,
cha¡'èhent l'ombre des églantiers. "

. Repose, Ô Plljdylt\! ,'�

L'J¡èrba, atrau al fllllÒS l)ota'is àlbers ja verd�:
al rost de font�íles rnulssO'_sc<i,_.�
qnl¡lèr eTs prats' Horils ,brollant arreit fressnses,
s'o perden entre'ls esbl!l'zers.,

. .
_

, Repòs¡1,' ob Fitlilé! ,

Migjorll, 'sobre'els fullatges '"

radL'lnt, te convida al r8¡lòs. '

'"

E;itl'e'l t.rèbo'l i'l llír, soles, al fort ¡iel sol, '

brunzen -Ie� abelles voláltlles;' ,

Ull fla.il'e fortcs'estén pret ça i ils,dels senders,
del. blat fa ¡'oja llô IÍs vinclada,'
i'ls ooellets, anan (lei puig fent volada"
cm'quen .1'O�lbl'<t dels gl'àns l'Ollers.

,Reposa�'Oh �'idilé!

� 1

I."

�
_ 'f

r

4
1
,.
I

� '. -' _:',. �
.-.

- .
-

liais, qU<llld,J'Astl'e, iaeli!l(sùf¡§a courbe éclalautc, :�e$ qllalltl'Asire aèota.lltveJ's Pouent �a. cal'l'6l'a;'
_, verra ses'ardeul'� ;¡_'-ap�iser, Voldrà'apitlv�al' sa xal'dô, "

qlle t611 ¡¡Iusbea� sl!!lrire &1,,1on Uleill6llr',baiser '. -({Ile'l teu !iOÎlJrís mos bell i'l ten"lJHís dolç p�ló.

_ me récoJ)ípèl1s�nL (le l'�tt-énte! nIe fesc�balill de l'esperilC
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LES ILLES MÈDES

VISIÓ SIMFÔNIÇ;A

JULI GARRETA

.:
,

�.
-

,

pEl nostre admirat, compositor catalàqui, eom tcthorn-sap, nasqué'
i resídeix a Sant Feliu de Guíxols, és, comveritable.art ísta, unapas
sionat entusiasta de la natura i en ella s'ins-pira sovint per a. les. seves
composicions. En una de ses freqüentsexcursions per aquélla' encisera,
costa br-ava, imQtessionà.·fortament el seu esperit 'la-contemplacíó
d 'un -grandíôs espectacle; de na tura: la visió de -les illes .-Medes; aquella
imponent massa-rocosa qui, .corn sentinëlla 'avançat, 'de. 'Ia'Tmmensa
badia de Rosas, s'enlaira majestuosament i severa ,davant per davant.
de l'Estartit. .

- .' .'
,

. .

.

Era-l'hora baixa , El compositor prénia r�pòs de la seva caminada
, en la veïna platja de Sa Riereta, un cap al tard del mes 'de septembre,
quan fou colpit tot d'una pel màgic panoraraa'<que óbirava el iseu
esguard. Els darrers raigs del sòl, qiai tramontavadarrera seu, llume
naven amb fantàstics reflexos aquells isolats :turons "brollant en' mig
de les aigües. -I la melangia de l'hora, àjuntadaarnb la solitud que'l
voltava i arnb.lâ immensitat de I'espectacleque s'estenia mar en dins
impressíonaren, com hem dit, l'esperit del.music rùblint-lo _d'un sen>
timen! patètíç, d'una melangiosa recança, frec a 1rèc de Ia tristícía.
que anà creixent fins a- trobar-se embolcallat "fe les 'primeres sonibres
de la .nit. :,,,, __ ",_. ,

. "
0.0 '". °,°0' -

,
•• .: ,¡o;;.

En Garreta abandonà el soliu indret due-nt-la-seva ànimaamaraâa. -. ,

daquella impréssJ.ó inesborrable per sempre mes, I-�iÍ.·oèo'?tíÍÍ\la ;reíne_m�
"',

brança de Ja. v!sió de -les -illes Medes anà eovàntrdins seu, atîant-los,
.

amb-delit a. expressar .en l'art dels sons les.sensacions rebudes �aital
jornada mernojable, el recompte ck Jet q_tùil. acabem de recollir'dé
llavis del. propi-autor.. '"

'_ -",1: • '"."! ; •. 0: .:

Heu's ací com 'nasqueren Les zltes Medçs;,i <í�ün, és son ooptÎI1g.uC'-_
essencial. No és pas aquesta obra un poemá simf�n�è, amb argurp.ep.t:; .:
110 és pas tampoc una .clescripció musical de.Ia natura, Es tarisols _

la traducció en sons d'un moment psicològic;_:-d'l1na 'punyent sensaêió '" �

melangiosa produïda en centemplar la 'grandes¡t d'aquè"si'a' Natura' '_

davant la 'qual Jthome es sent un ésser tan insignificant. , ".;'
.

-

- -� .



SELECCIÓ DEL DRA�U. 'LÍRIC

CASSIÁ CASADEMON-T

_. ''L''autor deI'obra queavui, estrenem 't,'S un-dels professors efe vola.

de la nostra Orquestra d'ençà de sa fundació. Fill de Banyoles, féu

� ¡>[if!lera �,!caci? m�lsical a S;-irona. �sà després a ,Barcel,ona
.segùînt l'est_!w del vlolí amb -el mestre Críckboom. Despres de com

pletar sos, estudis, li fou encornenada Ia direcció d'ùna orquestra
. de Sant. Celoni i taIl!bç la, dels «f¡,ttxendes», de Sabadell, on dirigi
ademês vàries" societats chorals;

,"

'

Estudià de composició amb el-mestre Morera, i aquest li enco-
manà Ia direcció' del seti òrfeô <<Catalunya Nova», que lia vingut
exercint fins -fa poc., '

-�, _
'

"

�_ Durant el seu'sojorn a Sabadell, composà un- gran nombre d'o-bres
'

per a.Ies orquestres i cobles de CaJflfunya. També ha produït obres
chorals i melodies, �r a cant; piano, vioîí i víolcncel, essent moltes
de ses composicions premiades en.concursos;musicals. Farem esment'

especial .de !es dues ,lJfa'l'xe!L ca_ta(fmes per a banda, premiades en:

l'última 'Festa' de
�

la Musica Catalana,

�.
" Ha"cómpost per a.l teatre: la musica .de l'es operetes Lo [esto ma,jo r,

Una vegada era im rei, Flors de cingle, Anac,rtront i l'òpera La, dona

d'aig'ua;'e�trenàda amb èxit en-_e1 teatre. Eldorado I'any 'l<�II.�Té

enllestides vàries obies teatrals.ventre e1res l'important' drama líric

en t resactës-Ls ;nâ,rei basat enIa; popular abra d'En Sanitago' Ru,
si.ñol¡ havent refós el llibre En Ramon -Ribera. D'aquesta obra són

els fmgm:€!uts quedonem avui i heu's ací una descrípcíó de llur àr-

gument.
"

,

.

J.' Som en el- començament de J'obra.", escena _plàëiaament 'cal
mosa.. pròpia deIs _pot>Ies rurals. L'Isidre, 'el fadi í _-forner, treu 'els

pans del, fom.. En' ,Mapel, el j0ve artista;' s 'entreté. fent dibuixos,
donant esplai a les se've:s -cidealitat. .,',' '-;"

-

"

II. Essent a. punt d'arribar cIs crítics d'art per examinar les

obres d'En Manel, 'tots els de la casa es mostren inquiets i no saben.

com exterioritzar. la llur alegría. En Manel, modest i senzill, des
confiant de l'èxit, es resisteix 'a' ensenyar els- dibuixos als critics.s,

però la Mare, que té fe en les obres delseu fill,"'ma.na a l'Isidre i al
.

Banet, l'aprenent de forner, 'que portin tots els quadres. 'Mentres
són a cercar-les, .es desenrotlla una lluita entre mare i fill, escena

sentimental i·'e'Ínotlva:. -En Manel està melangiós' r tem que els seus

treballs seran burlats. La Mare I'errcoratja i I afalaga, car creu en la

seva -obra, L'Isidre i el BaUet porten els quadres, i"la Mare, res-
o

plendèat�de' j9¿a" els 'pOS;l,
. a¿pùn't 'ù'éS$et examinats. _ �n ,

Manel e�tona
'

".

¡
I
I,
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Ulla pregària invocant la seva sort, eoùvençut que hit arribat el
moment definit-u de vèncer o perdre. La. Mare plora ell els�U5 braçes,tement que el seu fill la deixi per.anar-se:n a ciutat.

III. Com sia que' els crítics, després d'examinades les: obres,
desenganyen al Manel .perquè no segueixi Ia carrera dart.ista tan
plena de perills, aquest es mostra desolat, 'planyent que ningú Cleu
en les seves obres. La Mare li contesta: «Jo cree en tu, fill meu!
�ls que no estimen és que 110

_
tenen, cor, Jo, que et só mare, t'estimp"

i- vull que voíísu L'Isidre també l'encoratja dient-li: �Ves, noi; yes
a pasta-r les coses teves, que .no et faltarà pa mentres jo, viSq!_lit"":¡ Junts entonen ,lin himne á. IÇl. glòria futura .de l'arti?ta.,

.

�_ .,
•
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�

I' .; ,

BATRON'AI.
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- Demaníli-,se en "'ê,' ;';._
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I'Admini�tràèió. ?e1 P�a� de' 'la- ¥usica ça;�ata:�a';',
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DIJO-US 8 DE :NOVE11BRB DE 19�3

RECITAL
de plano I violorrcèl

-

FANNY DAVIES

PA'U- 'C.A-SALS
-

Essent aquesta audició independent de l'actual sèrie' de
concerts d'orquestra, el Mestre PAU CASALS -se complau en -

invitat�lti a les Persònes inscrites en �l Patronat, les qaals'rebran
a domicili les respectives localitats.

Els abonats a,ls concerts d'orquestra.Ïtindran reservades les

llurs IOClllitats- fins per tot dissabte, 3 de novembee. Cas de que

una ma;teixa IDealitat tinguin dos abonaments (vespre .i tarda),
serà per al abonat que-primer se presenti a recollir-la.

Él_ despatx pel públic començarà diumenge dia 4. en el
.

Palau. durant el concert de Ja tarda. Els demés dies seguirà com
,

d� c:ostum".en elrnagatzem de música: cUnrÓ1l MUSfCaFB!rp<lfto
las , Portal de l'Angel, de 3 a 7 tarda.



SISÈ
•

últinl��.CONCERT1
..

DIUMENGE, 4. NOVEMBRE
A LES 5 DE LA TARDA

amb la cooperació de
-

ELISABETH SCHUMANN HERMINE KITTEL
sopran contralt

GEORG MAIKL JOSEF GROENEN
tenor baríton

ORFEÓ C:ATALÁ
dirigit pel Mestre

LLUÍS MILLET

PROGRAMA
- ,

BEETHOVEN: Obertura de Coriolà,
BRAHMS: Variacions sobre un tema

de Haydn.
BEETHOVEN:

NO VENA' SIMFONIA
amb solistes ichors

PREUS PER A AQUESTA AUDICIÓ

Llotges pati, sense entrades, Ptes. 100.·- Llotges amfiteatre, íd. íd., Ptes. 80.- Sillans
pati í amfiteatre, amb entrada, Ptes. 15.-Circulars pati, íd. íd., Ptes 10. - Graderies

pati, id. íd., Pfes. 6.- Setis numerats, I rengle, íd. id., 10· - Setis numerats, II a V )

. rengle, id. íd., 6. - ENTRADA GENERAL, Ptes. 2'40.

L'Impost a càrrec del públic.


