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Îëàpsodia, 'p'e'f a orquestiá�··àtn6' clari-

net principal.
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Solista: CONRAD (J_ARDos.
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GJ�'A N A D O S-,
(

Follet, drama .lfric, preludi-de l'acte III.

Liliana, poema dramàtic."·
'.

.
� a). Liliana i els gnoms .

.

b) Cant'de, les granotes .

. ALB:ÉNlZ
'j •

Ca.t�-iònia, suite popular.
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CINQUF:NA SI,MFONÍA
.

-en' do mener

BEE'THOVEN

.D� 'les nou_ grans Simfonies és aquesta. la més popular, lamés

sovint executada, i tinguda per molts com I'expressió més com

pletà d�l geni de Beethoven. Va' senyalada com, op, 67 j.-,fau '

composta' en '¡-807, poc de'sprés'�de' Fidèlio i'dè la 'Quatrena si«.
fon_i'a,'" essent gairebé contemporània de la següent¿ o sia 'la im

mensa Pastoral, ', .

.

ALLEGRO'. è'ON i3RIO: --;·El
.

tema inicial, format de quatre
grandiosès notes, fortament ritmades', apar representar els colps.
del destí.' s�gons l¡ frase £leI propi Beethoven al seu amit i biògraf
Sohiñdler quan> aquest li-demánà el signiñcàt d'aquelles misterio

ses notes: «So pocht das Schicksal an di� Pforte» (Així truca el'

destí a la porta). D'àixò n'han deduït els nombrosos comentaristes

que la idea capdal d'a.questa� Simfonia é� Ia lluita d'un hëroi
contra l'adversitat,' però no pot 'en definitiva proclamar-se que
el pensament de Beethoven fos -escriure una Simfonia amb tema

sinó' que més aviatIà idea que domina com sobirana -és pura-

ment inusical. �

Lès quatre notes, ocupant dos compassos, 'e� repeteixen sense

treva, passantsd'urís instruments 'als altres) donant a. l'ob-ra, el

ritme i ei caràcter. Hi ha després una .segona frase més dolça
.

.' �...,. '"

dita pels violins primers; represa pd clarinet r tot-seguit per J� ,

flauta' junt amb aquells. Sobre eix material.temàtic es desenrotlla
.

tot 'el temps en contínues-igrandioses modulacions; qual procés,
no' seguirem pas per pas, car és' bé prou: 'conegut de tothom.
Senyalem sols, com mésinteressant novetat'Ta deiicadíssima.frase
d'e l'oboe, 'de caràcter plahYívol, en /mfg d'un silenci orquestraL
qué .dura bre�s llaments, î és seguit d'tm:gra.n_cf�lxent, fínâ al

poderós fortíssim, vàries- voltes rePetit per a acabar donant "en-

tradà 'I- Ia' fogosà coda,' bella éct�OÍl.a.ció de j'tan grandiós tem.ps.



ANDANTE CON M6JTo.�Una dolcíssima melodia, també de

les z'nés inspirades de Beethoven, s'inicia per les violes i violoncels

sobre el pizzicato dels contrabaixos. Es com la veu d'esperits purs

rublínt el nostre de èonsol i d'esperança, Els insÚti'ments de vent

continuen el tema i després el quartet de 'corda en .répeteix la

oonclusió, Tot seguit els .clarinets i fagots fañ ûn mm' tema de

diferent mena; més magestuós, el. qualsovint es repetirà, donant

al període un caràcter triomfal i grandiós, quan tot-seg\lÍt l'ento

nen fortíssim els instrumerits -de vent. Torna el primer tema. en

variació pels mateixos d'abans (vióla i: violoncel) i és desenrotllat
-.

suceessivament per tota l'orquestra' amb 'alternatives de força/
i de dolçor. Després uns acords en pianíssim d:e la cordà, seguits
d'un-petitdiàleg de la fusta, donen de nou entrada al segon :tema,

en fortíssim, -per tota l'orquestra que eldésenrotlla amplament.
Per fi, eh un moviment més mogut, entona el iagot sol una va- .

riant del tema dolç del començ, cantat després de la manera més

delicada per corda i fusta i fragmentat a continuació per tota

l'orquestra en un foftfssirn d'acabament. '

ALLEGRO. - En un temps final relliga Beethòven, els -dos '

moviments clàssics que formaven fa segona meitat de les simfonies.

El tradicional schérzò apareix aquí titulat solament aTíleg'ro, anc

que, el ritme donrinant és de la mateixa natura=dels.attres sclier,zos
del 'propi autor.. Un primer tema misteriós i insinuant munta
pianíssim dels' baixos de la corda. Li: responen els violins, apoiats
per acords dels de vent. La frase es repeteix dés cops i després de

aquesta breu introdücció entre eLtêma ptmeip:al format de. Ia

mateixa: nota quatre ,yqltes repetida que en�bna)atl'0mpa: sola

en fortíssim. A -la quaJrena volta aga:f� él tema: tata l'QIquest�a
en forJíssim i aC3:pa afegint-hi uni segona.part en terseres des

cendents. Amb, el període' descriè "és construït t�tel:�c.h.erzrl en.

sa primera paft..
'

,._,
'"

Segueix el .trio, format per: ,un brillant fugat 'en majar que

comencen els contrabaixos, s'hi afegeixen' dèsprés violes i f<l:gQt�
i és coatinuat. per tot el quartet de corda .. La frase es repeteix



 



 



pendre per marit al-Comte Martí. L'escena amorosa entre Nadala
i Fòllet ha omplert l'acte segon, a"'li fi ,del quarambdós han pres
comiat l'un 'de l'altra per à sempre mes. El preludi de l'ácte tercer

descriu entremig d'una. tempesta latristesa de'Follet en la soli-

" tud i la passió amorosa insadollable envers la dona que ha. posseït
per uns moments i gue no tornarà a haver mai més.

Liliana és un .poema dramàtic. en forma escènica que fou re- -

presentat amb èxit-�n el Palau de Belles Arts J'any 19H .. Els dos

fragments que avui executem corresponen a Ies següents situacions:

a) Tres vells gnoms, guardians de la selva, Flok, Mik i -Puk,

captivats pel," là� bellesa de Liliana, senten per primera vegada
batre llurs cors i ,quiscUn s'afanya per a conquerir l'amor de la

(lona d'aigüa, oferint-li bells-presents. FI?k li ,fa a mans el més

esplèndit MIs �is, elqual és desfullat pèr Liliana per à abillar-se
ambses gales. Mik li ofereix la més superba papallona, de la qual
ella n'arrenca Ies ales amb la mateixa fi, sentint d'aquell moment

estant fr-isances de deixar la misteriosa fosca de la selva per a

llençar-se a l'espai que ovira, radiant de llum.

ò) El tímid Puk, no sabent' pas quin present fer a la formosa,
compon una cançó d'amor i la fa apendre a les granotes del gore

,per 'a que brecin all)b ella el son de Liliana.

'CATALÒNIA
ALBÉNIZ

Aquesta compcsieióscrquestral forma la primera part d'una

suite popular que el nostre Isaac Albéniz havia projectat des
enrotllar amplament. L'origen d'aital obra fou el següent:

Anaven 'd'�xcursió l'Albéniz, el pintor .Ramon Cases i una

colla d'amicsiEn Cases cantava, sense callar mai, la jan coneguda
cançó popular El po�r.e ter.rissaire,. fins al punt de fer-se carregós
als companys amb el seu constant tarannà. Arribats a u� poblet



 



· DIJOUS 12 DE MAIG-

WEBER � 'Euryanthe, òbertura.

CÉSAR FRANCK: SIMFONIA, en re menor.

1. Lento. Allegro non troppo., II; Allegretto. III. Allegro non troppo.
,

-

(PA USA)

\ .

DUKAS: La Peri, f:ra�ments simfònics.

- LIADOW: Cançons populars- russes..

I. Cançó espiritual.
II. Cançó de Nadal.

III. Plany.

IV. Cançó humorística.
V. Cançó de breçol.

VI. Dança popular.

BEETHOVEN: TRIPLE CON€ERT, per a

violí, víoloncel i piano.
,

( 1. a AUPICIÓ_)
I,. Allegro.

II. Largo.
HI. Rondo alla Polacca.

SOLISTES: vion, Enric Casals. • .vio�oncel, OasparCassad6.

Piano, Blai Net;

QUATRÈ CONCERT: Dimecres.Tê de Maig
3813I.-IMP. Hli:NRICn I C:n-BARCELONA


