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RAM�AU
Castor i Pollux, suite."

'(I. a audició per l'orquestra)
,

I. Ouverture.
II. Gavotte.

III. Tambourin.
-IV. Air gai.

V. Menuet.
VI. Passepied.

VII. Chaconne.

DEBU-SSY
""

\ Preludi a la IT!igdiada d'un faune.

ZAMACOIS'
- Scherzo humoristic (estrena).

II

GAR'RETA
Sardana; transciipèió �de� tercer

-temps de la sonata p-er a piano
(estrena).

.

\

SIMEONIA n." 7, en 'do major.
-

: I_- Andante. Allegroma non troppò.
-s, II. Andante con moto.

-

III. -Scherzo .... _ .�,
., IV. FinalerAllegro vivaç_�.,

==
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NOTES AL PROGRAMA
.tt

CASTOR ET POLLUX

JEAN PHILIPPE RAMEAU

(1683-1764)

Fou aquest el més cèlebre music francès del segle xvnre, havent
nascut a la fi de l'anterior segle, I'any r683 i, per tant, dos anys
per davant' del gran J. S. Bach. Ultra un gran compositor, era també
un notabilíssim teòric, essent el fundador de la teoria de l'harmonia'
pròpiament dita, és a dir, de Ia teoria del parentiu de les harmonies
i de llur encadenament natural.

Nascut a Dijon, de pare organista, aquest l'envià ben jove a
fer sos estudis musicals a Itàlia. Només hi sojornà un any, car 'enyo
rant la seva pàtria, hi retornà amb una companyia d'òpera fent
de violinista, deixant més tard aquest instrument per-l'orgue, que ,::'
exercí en diverses �catedrals franceses fins establir-se l'any '1706 a
París. Llevat d'alguns altres càrrecs anàlegs que exercí per qualque
temps en les províncies franceses, romangué la més gran part de -

sa. vida en Ia capital, on mori l'any 1764-
_"

Fou Rameau, com va dit; un gran teòric i a l'ensems un com-

positor ben genial, particularment en êl gènere d'òpera, essent con
siderat amb Lully el fundador de l'òpera francesa. Els seus treballs.
pedagògics haurien estat prou per immortalitzar son nom, car des
del començ de sa vida artística es sentí amb vocació de reformador.
Les seves doctrines són exposades en el Tractat de t' harmonia reduïda
al seu principi natural i en la titulada Generaciô harmònic,a, que
constitueixen ses dues principals abres teòriques. .x.A l'edat de 40 anys no havia produït Rameau més que obres

�
de teoria musical .i un aplec de peces per a piano. En els deu anys
següents es lliurà de ferm a la composició per a aquest instrument
i altres de-musica de cambra, a l'ensems que produí vàries Cantates
i Motets. Més tard, complerts ja els 50 auys, 110 content encara amb
la glòcia ja guanyada, entrà en la fase més brillant de sa carrera,
composant sa primera òpera Hip-polyt« et .Aricie, l'any 1733. Fou,
doncs, en la darrera etapa de sa vida quan Rameau es decidí a abor
dar el teatre, i, nialgrat això, 'sa fecunditat prodigiosa li permeté
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La sardana d'En Juli Garreta
, .

que estrenara aVUI
l'

l,Orquestra Pau Casals
és publicada per a piano
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compondre encara Ull bon nombre d'òperes, entre les quals esmen
tarem com més-importants després de ,l'abans' dita: Les Indes ga
lantes, Castor et Pollux" Dœrâanus, Les fêtes d'Herbé, Pygmalion,
Platée, Le temple de ia gloire, Zoroastre, Anacréon i encara maltes
altres, constituint en conjunt un dels més preats joiells de l'òpera
clàssica francesa.

,

Castor 'et Pollux, la tercera òpera dé Rameau, fou estrenada a

l'Acadèmia de Musica de París l'any 1737 i és considerada general
ment com la seva .obra mestra, El llibre desenrotlla hàbilment Ia

coneguda trama-dels amors dels dos germans Castor i Pol-lux, ena

morats ambdós de la bella Telaire, amb els esdeveniments dramàtics
que s'originen fins a 'acabar amb el sacrifici del segon. En l'acció
dramàticaes barregen gran nombre de divertiments a 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
Brusselles.

'

,: ' '

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 glorificà el sacrifici de la

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

graciosos divertiments que es barrejaran il. aquellaacció dramàtica.
Es una fuga a la francesa, 'força viva, sense Ia més mínima pesantor
escolàstica.

'

,

".

Els aiœs'de dansa que segueixen són tots' fets amb delitoses i

inspirades melodies, d'una gràcia i encís sens parell. No hi ha cap
pas musica més senzilla i ensems més génial, mereixedora d'aparèixer
més sovint en els programes de concerts.

-,

SCHERZO HUMORíSTIC

JOAQUIM ZAMACOIS

.'

Figura avui per primera vegada en els nostres programes el nom

d'aquest distingit compositor català, -qui ocupa ja un lloc remar-

cable entre els musics de la terra. '

Malgrat ésser nascut en .Zarnacois a Xile l'any r894, és a Cata
lunya que ell s'és criat i educat i sempre s'ha tíngut per català.

Deixeble del Conservatori del Liceu, després d'assolir-hi els millers
premis en els-seus estudis, fou bentost nomenat .professor del mateix,
essent run dels que .més hanLreballat en la:impElrtant evolució rea

litzada en l'esmentat centremusical. Es l'autor d'un notable Tractat
de Teoria, d.ividrtfen sis cursos, que el mestre .Falla ha qualifica:t com

«lo más completo e .importante que sé ha esc-fito en la materia».



D'altra banda, començà cie bona .hora la composició, i té ja-es
crites, ultra. qualques obres disperses, vàries Cançons, una Sonata

. per a violí i piano, una fmp'ressió per 'a orquestra de corda, el poema
simfònic Los ojos uerdes, premiat a Sant Sebastià en el concurs mu

sical de 1920, i et Quartet de corâa guanyador del premi ofert l?er
l' «Associació d' Amics de la Musica» en la darrera Festa de la Musica

_!'_Catalana, Aquesta obra fou executada ·pel famós Quartet tie La

Haya en una de -les audicions de l' «Associació Intima de Concerts»

i aquella corporació holandesa l'lla donat- també en diferents indrets
de I'estranger.

La composició que avui estrena la nostra corporació amb el trtol Ilde Schena humor.istic és la versió orquestral del segon temps d,e
I' esmentat Quartet, tr-a-nscrit per a p€tita orquestra, Segons J?a�ll- ffesta el propi autor, sense pretendre ésser'essencialment descnptm,. r

- es basà, en compondre'l, en la-següent suggestiva impressió:
-

«Estic en el jardí llegint, quan una abella comença a voltar a

mon entorn: sa presència -em molesta i excita ma nerviositat fins

que, després de no pocs esforçosj-aconseguéixo allunyar-la, Tranquil,
de moment, segueixo la lectura que m'Impressiona fortament; però .. ,

heu's aquí altra volta la maleïda abella: El seu brunzir m'és odiós
i fa germinar- en mi una tenebrosa idea: lavigilo atentament i apro
fitant ún moment oportú en què descansa: sobre una pedra, tanco
el llibre i �l llenço amb força, contra ella ... L'he esclafadau

,t

t'

SARDANA

Aquest tan'celebrat music català, les obres del quar ben, sovint
honoren els nostres programes, ens encomana aquesta vegada l'es
trena d'una ben típica Sardan-a, qui sens dubte serà un floró mes
en la força nombrosa garlanda de danses catalanes que li han donat
tanta popularitat.

Després que en Garreta, enlairant el seu vel-de compositor-s'arriscà
en l'important gènere de musica simfònica, produintIes belles obres'
prou conegudes de nostre públic, ha volgut mostrar també tota I'es
tesa -del seiî talent musical abordant el ben difícil gènere de musica

.

de cambra, amb la Sonata per a viòloncel i piano, que amb tants
d'èxit estrenà en Pau Casals, altra Sonata per a -piano, i actualment
té en compósició una gran 'obra per a"'violí i=orquestra.

La segona de les esmentades obres, Sonata per a· piano en do
.

menar; consta- de 4 temps, el tercer dëls quais és la bellíssima Sardana,

que per consell del mestre Casals, -el compositor ha transcrit per a "

gr-an orquestra, forma en que avui és executada. p'er primera volta.
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-

Malgrat no pertànyer aquesta obra, com és natural, al gènere
. descriptiu, hem volgut preguntar al mestre Garreta què.era ço. que
l'inspirà en compondre-la i, sobretot, elrnotíu-d'haver-hi introduït

una Sardana. Heu's ací la franca i senzilla resposta del compositor:
(.

.

-

«Bën poca c<JJ'!a pot dir-se de la Sonata.
»'I'emps feia que 'el meu esperit sentia la .necessitat d'esbotzar

ço que lentament s'hi anava madurant.
-

.

»Uns jorns vingueren, vers l'any 1921, que havent ja adquirit
.una plena maturitat i no podent contenir-se en els límits que l'en

rotllaven, eixí la Sonata com han d'eixir-n€ totes les coses vives que
s'hi elaboren.

_
,

,>1 com totes les coses que- s' elaboren en el meu esperit tenen el viu

regust de lo nostre
í

rtot jo m'hi sento fos, forçosament en fer una

obra com la -Sonata havia d'Introduir-hi un temps de Sardana per

universalitzar-la, per mostrar als ulls del món musical ql,le aquí hi

batega' una ànima, pròpia; que sense emmatllevar res a ningú, pouant
en les seves pròpies fonts, pot. provocar les més pures emocions en

la més excelsa de- les arts.'>
- - '

587g. __ ARTS 'GRÀl'IQ.UES, s. A., SUCCESSORS D'HE-NRICH I e.' - BkRCELONA

7



QUATRÈ CONC-ERT
DIUMENGE, 26 D'OCTUBRE

A LES 5 DE LA TARDA

- amb la cooperació dels violinistes

ENRIC CASALS i EDUARD TOLDRA

BEETHOVEN: Egmont, obertura.

, ,

BACH:? DOBLE CONCERT, en re menor.

(per a dos violins i orquestra de corda)
.

(1. a audició per l'Orquestra)

TSCHAlKOWSKY: SISENA

NIA,.� ens si menor. (Patètica.)
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