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P R o GRAMA

FESTIVAL BEETHOVEN
-

..

I

PRIMERA SI1WFONIA, en do major.

I. Allegro con brio.

II. 'Andante cantabile- con moto.

III. Menuetto. �-

_ IV. Allegro molto vivace.

Direcció:' PAU CASALS
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II

NOVENA SIMFONIA, enre�enor,
amb solistes i eh-ors

lo .Allegro rna non. troppo, un poco maestoso;

n. Molto" vivace.

III. Adagio molto cantabile,

IV. Presto, Recitativo. Allegro assai. Allegro assai

vivace. Alla marcia. Andante maestoso. Ada:'

gia ma non troppo, ma divoto. Allegro ener

gico. Allegro ma non tanta. Poca adagio. Poca
- allegro, sempre più allegro. Prestissimo.

SOLISTES:

ÈLISABETH SCHUMANN" sopran� HERMINE·KITTEL, con

traIt. GEQRG -MAIKL� tenor. JOSEF GROENEN, baríton.
"

CHOR:
"

ORFEÓ CATALÀ o

Direcció; PAU CASALS,
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NOVÈNA SiMFONIA ÈN RÈ MÈNOR,
OP. 125

BEETHOVEN

.Davant la gran dificultat de que aquell qui no ha pogut arribar
encara a conèixer justament a fons aquesta meravellosa i trascendënt

obra �usicaJ, pugui cornpendre-la a :la primera audició, deurà- S�1ll'
.; bIar be permetre'ns un esforç per aidar a una, part no pas 'peht,a,

sens dubte, 'de l'auditori qui es troba en situació apta, no tal volta

per a una absoluta cornprensió de l'obri .mestra beethoviana - ço
que tan sols pot eixir de la pròpia corrtemplacíó íntima =: sinó per
fer-li avinent quan menys amb indicacions la coneixença de la seva

disposició artîstica, Ç0 'qué podria -passai desapercebut, a "l'oïdor

poc preparat i, per-tant, fàcil dedesconcectarjper raó de la gran ori

ginalitat de l'obra i de sa novetat que encara no ha pogut ésser gens
nimica imitada, ,

'.
'

.

,

-

.Cal, ans de�{ot, confessar-que l'essènciad'aquesta sublim musica
instrumental està 'en expressª,r per sons Ço qui és inexpressable per
paraules; perçò, dónes, creiem atançar-nos a; un problema insoluble,

'però sols d'unac faisó al'h,l,s1va,' demanant ajuda a les paraules del
.

nostre gran poeta.Gœthe, les quals, malgrat qué no es troben en' una

connexió immediata amb l'obra- _de Beethoven, i que no-pretenen
., ge £ap f�isó apr-ego�ar la im:¡:>Órtància de lla �reació_ :purám?nt. musí

c¡¡.l; ��press.en apb tot d'unamanera tan eI1lax:ada els sublims :e�tl7ts
d'ànrma humanâ-amagats en sou.fons que, SI i!om,en el-eas-pítjor
és incapaç d'una cornprensíô -més ampla, podrà aconteatarsse amb

<I'abastament d:;l.Ïtals estats d'àníma i quan menys no sortirà sens

emoció de l'audició d'aquesta obra musicaL"
::- .:>- -
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,PR¡�RA P�Rí" '

.) '-o ?" ... .: h

� pn combat, �eù el sentit- més gran'diós <l� Îa,' paraula, d�.I'àhima
·JI�j.fa�e pel goï�. coritr�' l'�f?r�ssió. �'a�Î1êlla���ai:lça enê�ga', .qui
s'¡,gterpQs,a entr� ]10saltres 1 '!� felle.ltat .terren¡;¡.l, �t�l semblar ésser.la

¥lea' fonamentat'del primer t�mps:- El gran tema -éabdal q'IJi;. del
començ' esfànt, Bc'tot íjti ,i·pot�n't'com de dins .uÏvvel.qúi l!�embql
calla, misteriós, podría tal-volte traduir�se d:1cuti.a Iaisó,assl\ts ajustada

,al sentit del poema :musical, amb aquestes paraules de- Gœthe:
'

� .�.�,; '-��'" ��¡
..
�::

.

-

-

'" � 'i .Freturar t�- eil!\Deus Ûètumt!,�,··� ,�;, -

_

_

_

�'::> �-s-. :.-� _., �_ '.�'-o. � -odt . s

-

,,>',..;�-- ,-� _
.

Enfront d'eÍ!', poderós' énemic.� �esG�bri' à¡ nò�Ie-r'obstlnació�
una, resístëncía-de viril _enetgi�. qui . �s .a, I "tat' dfl\f.luesta 'part

'

'c�eix fins a la lluita òbem a:mb l"adversari,'e��ra: -qual creiem obirar
-

-

;.:...::11:&;.
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I
dos poderosos lluitadors qui, ambdós invencibles, acaben per aban-

¡-donar el combat.
Entre clarianes aillades podem descobrir el dolç i melangiós som

rís de la felicitat qui sembla cercar-nos; lluitem .per posseir-la, i

aquell perfidiós i potent enemic ens priva d'assolir-la embolcallant

nos amb son ala tenebrosa, de faisó que s'ens enterboleix la visió

d'aquella gràcia llunyana i caiem en un tètric eaboriejar, el qual
per una nova resistència obstinada pot redreçar-se en nova lluita

contra el dimoni rapidor del goig.
Així. alternativament , força, resistència, lluita, daler, esperança,

"quasi assoliment, nov", desaparició, nou desig, nous combats, formen

la base del moviment incessant d'eix admirable fragment musical,

-qui a estones, però, s'apaivaga fins a aquell estat perdurador de

tota manca d'alegria: que Gœthe descriu amb aquests mots:

�Sempre esglaiat me desperto al matí;
yóldria plorar llàgrimes amargues
veient el jorn -qui, en sa cursa,

_

no 'm satisfarà pas -un desig, ni un de sol;
.

qui àdhuc=tot presagi de plaer· .

me minva amb. sa' crítica perfidiosa .

i l'acció del meu cor en marxa

destorba amb les mil .ganyotes deJa Vida.
També 'm cal, quanJa nit davalla,'

-

ajàure'm amb basarda sobre el. llit;'
- tampoc allà m'és donat repòs; . _

paorosos somnis han d'esglaiâr-me.s etc.

t :

-A la fi de la primera part sembla com si aquesta ombrívola tris

tesa' de l'esperit creixés en proporciona _gêgantines, ho embolcallés

·tot.i volgués amb sa enlairada i terrible majestat prendre possessió
d'aquest món que Déu creà ... per al gòig.

-

-_

SEGONA PART

Una mena de plaer feréstec ens <impla totseguit amb els primers
ritmes_ d'aquesta segona part: entrem en un món nou i en ell som

emportats fuls el vèrtíe.cfíns l'atorrollament, és. com si empesos de

Ja desesperació, fugíssim davant d'aquesta per ronquem amb 'afanys
constants. i, infadigables 'una nova .felicitat inconeguda, puix que

Œ',antiga, Ia. qui abans e.DS, somreia de lluny, ens: sembla del tot arra-
.' -bassada 1. perduda. Gœthe expressa eix impuls amb les s.egüents

• .pàrauîes, que taI.:volta no són ací fora- de .,lloc:.,
.

'

.,.

«No parlem pas més "de goigs;
'.

jo 'm lliuro al: desvari, .al· gaudiment, més dolorós!

Deixa que en els abismes de Ia sensualitat
s'apaivaguin lesnostres fogoses passions!

.,Que· sota: vels màgics; ímpenetrables, ,.,
..:

tòt .eíx miracle sigui �l_ punt acomplert!

",,' .



Llencem-nos dins la ràfega del temps,
sots la roda dels esdeveniments!

Que la dolor i el plaer,
là satisfacció i l'enuig,
s'entremesclin com puguin;
'sols l'home actua sens repòs!»

Amb la sobtada aparició .del tema central, se'ns revela tot de
.

cop una d 'aquelles escenes dec plaer terrenal i benestar alegroi; una

mena d'alegria esquerpa sembla manifestar-se en el senzill tema tan

sovint repetit; una ingenuïtat, una serenitat contenta. de si mateixa,

i ens senvím temptats de pensar en la descripció que fa Gœthe d'aital

senzill content:

«Per al poble és aCÍ festa cada dia.

Amb un xic d'enginy i molt de grat
cadascú va voltant en l'atapeïda sardana.s

Mes nosaltres no ens avenim a reconèixer aital satisfacció, tan

estretament limitada, com el terme de nostra cursa infadigable 'envers

la felicitat i el goig més noble; .contemplant eixa escena, el nostre

esguard s'emboira i ens en apartem per abandonar-nos altre cop

a aquell impuls infadigable qui ens empeny avant sens treva amb Ia

força .de la desesperació, en cerca de la felicitat <¡ue, ait no trobarem

pas així; car al final d'aquesta part som empesos altra volta encara

vers aquella escenâ de benestar alegroi que abans·.havíem ja trobat,
i aquesta vegada tantost la ·tornem a obirar, ens en' allunyem des

pitadament apressats.

TE:RCERA PART

. Què diferent parlen eixos sons al nostre cor! Amb quina puresa,
amb quin celestial assuaujament dissolen el despit, l'impuls ferêstec
de 'l'àniInli. opremuda per la desesperació, en up sentíinent" .suau" i

melangiós t Es com si despertés en nosaltres el' record d'un passat
gaudiment de l� _�elicitat més pura: ."

..

.

«Altre temps, la basarda de l'amor celestial"

davallava sobre ini .en el solemnial silenci del Sabat: :,-..

llavors sonava ple d'averanys elrtoc de les cloques ec

i una pregària er,a. goig' xardorôs.» .

," ,

Amb aital record ens tornà també aquell dplç daler tan oèl.J3.inent
expressat en el segon tema-d'aquesta part; i ál qual pode�. aplicar
D9 pas impròpiament les paraules. de Gœthe:

_.
• - 1.-

cUn íncomprensible desig plaent
.

m'empenyia a: travers de boscos' i prades,
� i sota' uùmar de caldes llàgrimes .' ,.:, '

, 'sènti.J: nàixer' ¡;>er a mi. un mÓn.»'
.:-

'�." "p -

-

....
-

7·

,'11,'



Ço apareix com el desig de l'amor, al qual de nou, mes tan sols
en � ornament més'mogut de l'expressió, respon. el primer temadolçament, calmant i duent bona promesa a l'esperança¡ així ens,sembla quan.reapareix el segon tema, que l'amor í.l'esperança s'abra-<cen ,per reconquerir llur dolç poder' sobré. el nostre eSlletit�orturat.

ePer què 'm cerqueu entre la �pols,
cants celestials, potents i blans?
Soneu llà on són els homes miil!sost�·

" Sembla que el cor, encarà bategant, vulgui. resi$tir�ái:l!P suau
r

repugnància; emperò llur dolça poixança és més gran que la J;lO;;trl!obstinació ja amorosida, i caiem vençuts als braços d'aquests amorosos missatgers de la- felicitat més, pu.ra-:

cOh, seguiu ressonant, _dolços cants _celestials!
,

Les Ilàgrimes, brollen, là terra 'm _toma a p.endre.»
, ?Í, el cor nafra sembli]. guarir, rep�ndF� forces i anitJ?ÎÍir-�e perun redreçament ardit, que nosaltres creiem reconèixer e4 el passatgede caràcter gairebé triomfal cap iL la conclusió d!ag_uest temps. MeSaital redreçament no és pas .encara. lliure d/una reacciô _provoCa,da'p�r lei'i,passades .tem¡>estes; a cadá nou accés, de Ia vella, �9IQ¡: E'op0êa,empero, tçtseguít- un nail assuaujament d'aqu.elJa qo!ça 1 meravellosapoíxança, i a la fi, davant d'ella, corn amb el(qarrer_$ llampecs d'uneratge apaivagant-se, Iª- tempesta es ,desfà i ,s'e!'\va-uejx.

-

�

"- '

�,7"]�1-i;ràs�às de�a.- te�c�ra a Ja <Ùta.tre�a:. part: Ia -qua;l win�n-ça-�m�-,�mb_un, crit éstndent, podem prou 'exp!icaJ'-lotfl:l!l:p«:l amJ?-¥-CJ,u.çst��_paraules (je Q-œthe:_ ;,'. ':
" _,

" :. 0,
� -e�,:,· \:' -

-

.

':-,.,_ ... "'�

eMes, ai las! no sento pas èQ.'-car: iipíb ia niés bÓxia �Iehça,""brollar la -s-atê!ll:ccic? âe mon pitI , ,';' ,

"

,> _

Qui,na dolça il;�us�6L, �Me¡;� aíIas! 5915' il'lu&W ".�COm Pllc al?ra�r-�; -Nat¡mt in�cl.a,! , 5 .•
- :Abraçar-els teus' plts;:-dèq de- tota vida,

deIs quals están sospesos el cel:-í Ia terra'
� envers els. q�al!! s'apressa. �l cor ma:çci1;.= -, -. r .' ,.¿,¡,\.:, Vòs�I�res_ Jjrólle�, dbirë_� beure, i j9'�'�i'ig�n�u�pço _��d��pà���l�; -,

'

-

'-'Ainb"�qü�st'_comen¿ dfl di�er f�mps-, -li mU�ica"';de--;B�eflio��pren resoltament un caràcter .,m� �:x;presf'iut.alla��na_ el caràcter- de pura musica instrumental sostin�t en els t��s llnmers temps, el
qual es manifestà per 'una' e;çpréssi.6 rnv.TIida�tjgdeJetri:únada; la continu3;ci6 del poe�a_m��í;:itl'iJn:p(j�à ��� 'C��,cl1isïº,,:'qqnclusió qui no
�t esser expressada SlUO 'per Ia cparaula llum¡ma.; -

I

8



Admirem com e( ¥estr� prepara Ia íntroducció de la paraula i
'

de la veu de l'home, com una necessitat rnassa esperada, amb eixcommovedor recitatiu dels baixos instrumentals, el qual, deixant Jaenrera les barreres de la musica. absoluta, s'oposa, als altres instru
ments, com per a,pre�saI la solució amb sa vel¡ .forta i commosa,acabant per devenir un terna cantable, qui en, sa; senzilla corrent,animada comjt'ün goig: solemnial, ta seguir j¡jl;¡ ·deP.:l�& instrumentsi s'enlaira a sublim alçària. Sembla com la suprema provatura perexpressar tnitjan�ªrit la sola musica instrumenta] una joiosa feíiçítatferma i inalterab_le.=¥es l'element. indomptable' no apar dispost aaquesta Iímítaçió¡ com la mar. enfurismadji, ..

el .crit salvatge, caòtic,de la passió insadollable, s'enaspreix, torna a, caure, i de' nou mésfort que abans Isona encara en nostres orelles," . .

Aleshores una veu humana amb l'expressíó clara i ferma de Ia
paraula- s'imposa' a ta terrabastada, orquestral, i no sabem pas çoque devem admirar més, si l'ardida ínspiracié o Ja gran candidesadel .Mestre quan fa fel' per aquella veu eixa crida als instruments:"

I __

""...
�

«Oh amics, prou cd'ebços sonst Mes feu-ríos .eflto"ilar .d'altfes mésagradables i ben joiosostr .. ..

Amb -eixos mots se fa llum en el caos; una expressió més fermai· definida és obtinguda, en Ia qual nosaltr�s, port�t,s per l:elem��tretut de Ia-musica Instrumental, podem sentir de faisó clara 1 precisaço que, després dels penosos esforços envers. �l.'&oig, deu ·aparèixer"coin segura .� suprema. felicitat:
.

_. ·0

,-,--

....

, ..
-

. � «Goig, bella espuma divina,
fill .de. I'Eliseu,

-

venim inflamats d'entusiasme,
. oh cêlícl al teu santuari .

. XQn encís tgm;¡, a ajuntar
"" ; ço quel.'Usªtge_ sever jseparà:<

tots�i*
-

homes .deveneñ geF1TI9Jls
llá. 'on- p'!âlJ.a.,_ton .vol suau,-

- �-' - �

Qui :hif'iillgut la gran surt
-dë trobar un bon. amic, ..

..J. _

qui ha
-

c()¡1.q�erit �na dQna âÏUgfO&à:-:'_ _

-

qu� s'ajuntí'.al nostre jpi!,.�,
'

....:..' .

Ah," que - vi�gùi -tani_l,Jé ,qui:sobre.l;¡. terraha pogut dir sev¡¡. pn_¡¡. ¡¡'��a. solal.;' .

.

_I qui mai .n9, 40 ha conseguít.: q!ie_-fBma9g:iu _plorós ·].JunY .d_�J 'nostre ·ap'l�c!_ : __
'$

e; .; ,.
-

,:: � .
.'

-'o _' !



Sons bèl-lics i esforçats s'atansen; creiem veure passar un estol

de joves, l'alegre heroisme dels quals és expressat en 'éls següents
mots;

,

«Gais, com els astres rondant

per la volta magnífica dels cels,
seguiu, germans, la vostra via,

amb l'alegror de l'heroi anant vers el triomflr

Ço 'amena, com un combat joiós, descrit per l'orquestra sola;
veiem els joves llençar-se coratjosament a una lluita, en la "qual el

fruit de Ia victòria serà el Goig. Altra volta encar ens sentim empesos
a retreure les paraules de Gœthe:.

'�Sols mereix la Ilibertat i la vida

qui cada dia s'afanya a fer-ne conquesta.s
-

La victòria, de la qual no dubtàvem pas, ja és nostra; el somrís

de l'alegria recompensa els esforços de la lluita, i els crits de joi cons-

cients de la nova felicitat conquerida esclaten:
.

I'

I
,

. "

«Goig, bella espurna divina,
fill de l'Eliseu,

.

ve;'llm inflamats d'entusíasme,
oh cêlicl al teu santuari."

'

Ton encís torna a' ajuntar
ço que l'usatge sever separà;
tots els homes devenen germans
lla on plana ton vol suau.x

.

Ara, en el paròxime de I'alegria, brolla' dels pits inflats d'entu

siasme el crit de l'Amor humana universal; en una exaltació sublim,
després d'haver fet l'abraçada a tot elgènere humà, ens girem vers

el-gran Creador de. la natura, .del qual proclamem l'existència benau

rada amb clara consciència; sí, en un moment d'èxtasi suprem creiem.
obirar-lo a travers del blau �t_er, qui �s migparteix: _

- -' '.�',.

1\"

¡
f -�

I·
'

"Si;:¡.il abraçats, mili�ris d'éssersl
'

Sia eixa besada per a tot el=món!'
Germans! Sobre el cobricel estelat
un Pare â.mor6s�habita!

-.1-

Vosaltres .rio us acoteu, milions d'éssers?
. Oh món, no' pressents el 'Creador?
Cerca'I sobre él cobricel estelat!" "

sobre els astres Ell habitat
.

,

¡

!
I

I,

t
f
t �

Es com si ara per la revelació, nosaltres fóssim arribats a la benan

rada ereença que: tot home és nat per al goig. Amb la �més forta con-

vicció, ens cridem mutualment:
.

«Siau abraçats;' milions d'éssers!
Sia eixa besada per. a tòt e1 �ón!p a.

. 10
'{
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boi fent de resposta:'

«Goig, bella espurna divina,
fill de l'Eliseu,
venim inflamats d'entusiasme,
oh cèlic! al teu santuari.s

'Car en aquesta aliança de l'Amor humana universal, consagrada
per. Déu, ens és permès assaborir el més pur dels goigs. No és ara

ja solament. amb la frisança de l'emoció més sublim, sinó també

d'upa veritat revelada, dolçament benfactora,' que podem a aquella
pregunta:

.

. - ,

eVoaaltres no us acoteu, milions d'éssers?
Ohmón! no pressents el Creador?»

fer Ia . resposta:

.Cerca'l
.

sobre el cobricel estelat!
Germans, sobre el cobricel estelat

un Pare amorós habita.s
, '.

, En la més futima possessió de la felicitat assolida, del sentiment
més .pueril retrobat pel goig, ens' abandonem-ara al seu gaudiment;
Ah! Ens és tornada la innocència. del cor i el- goig estén sobre nosal
tres ses dolces ales tutelars:

«Goig, fill de l'Eliseu,
ton encís toma a ajuntar'

-

ço que I'usàtge sever -separà.
Tots els homes devenen' germans

PJ on plana ton vol suau!»
.. :

_' .

•

_,' �,
'.

::..:r
• _'.

•

r.

: A la dolça ventura del goig succeeix ara el crit de jóí: abracem.
el món contra el nostre pit; clams i transports d'alegria' omplen l'espai.
com el tro de III tempesta, colp. el brogit de la mar, qui en llur movi

ment eternal i commocions
_

benfactores vivifiquen i conserven la
terra per al goig dels hom�s, que Déu els � donà perquè fossin feliços..

. _ ..�

. I
,¡;:..'

-
�

«Siau' abraçats; milions d'éssers!

,

Sia eixa besada per a tot el mónl -

,
- Germànsl Sobre el cobricel estelat
un 'Paré amor6s habita!

Goigl Goig, espumâ divinal»..

(Traau¡i del Volùj1J II de -l'aPlec ,d'Escrits;
i 'Poemes de-RICAR,D WAGNER



ODE, AN DIE FREUDE

�CHILLER

Oh Freunde, nicht diese Tone!
Sondem lasst uns' angenehmere an

-stimmen und £reuden!

Fréude, schôner Gôtterfunken,
-c

Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken

Himmlische; deia Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,

Was die Mode streng getheilt;
Alie Menschen werden Brüder,

Wo dein sanfter Flügel ·weilt.

Deíne Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;

Alle Menschen werden Brüder,
� \yo deili santter FIü�el weilt.

Wem 'der gr-osse Wurf gelungerî,
Eines Freundes Freund zu sein,

WeI' ein holdes Weib errungen,
Mische semen Jubel eínl

Ja, wer auch nul' eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!

Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weínend sích aus diesem Bund.

Ja, wer--auch'IlUl': eine Se�le'
-

Sein nennt auf dem Erdenrundl
Und wer's nié gekonnt: der stehle

Weinend sich aus diesem BUild.

bOA A L' ALEGRIA .

-Traducció de JOAN MARAGAL.L

RECITATIU

BARíTON

Germans, a f.om tristeses! Altres,
cants joiosos entonats ara sien, de
joia ressonanta!

HIMNE

I

BARÍTÒN

Joia, que ets 'dels 'déus guspira
generada'dalt del cel,

�vent dé foc el pit respira -

sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen .

que un- .mal vent va separant,
tots els-homes: s'agermanen.

. on tes' ales vªn tocant.

CHOR·

Si ajuntar-se els cors demanen

que ·un�_maI vent va separant,
.tots els hornes s'agermanen

-

on tes ales' van tocant.

SOLlST-ES'

- Si fortuna geneI:O$ _

.

ens ha dat un bon company
o-companya graciosa,
€antàrenlamb més afany.
Sals: si: un cor hem fet ben nostre
forta "veu- podrem Ilut,

� PI1Ò més d'un, girant el rostre,
fugità ,plorant d'aquí.

···C;HOR

SOls. si-un, cor hem 'fet ben nostre
forta. ;v:eù podrem lluï.
,Prò m-és_.d:�n, girant el
fugirà I>loÏ'¡Í.n� d'aquí>

¡ -s-



Freude �trinken
-

alle Wesen
An deri Brüsten der Natnr;

- Alle Gutën, aIle Bôsen
Folgen ihrer Rosenspur,"

-Küsse gab sie uns und Reben
Einen, Freund, geprùft im Tod;

Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherirbstehtvor Go"tt.

Küsse gab sie uns und Reben.
Eínen Freund, geprüft im Tod;

Wcllust-ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht VOl' Gott.

�

.

-

Fte)lde, schônerDôtterfunlëenr"
�

Toeht_er aus Elysiíim.: -

Wir betreten feuertrunken.
__

Hímfnlische, deín Hemgthïun�
Dème Zauber binden wieder,".

Was die M?dë .streng get]íeilt;
:Alle Menschen werden Bruder,

.

wo léin sanfter FI ûgel �_Jilt.

SOLISTES

Joia tots voldríem heure
bo i seguínt îson pas florit,

_

i de joia tot s'abeura
de Natura en I'ample pit.

� Joia és bes i primavera.

joía bons amics ens :féu..•

Goig rou dat al cue en terra;
goig a l' àngel prôp -de Déu.

CHOR

Joia és bes primavera.

Joia bons 'amics ens
�

féu ...

Goig fou dat al cuc en terra;
goig a l'àngel prop de Déu.

II-

�

"Joia! ql!e ets .dels déu_s-guspirat,'�
generada dalt del cel; ,� -

: vent de foc_o el pit respíras
sola els' plecs del téu -sant -vet,
Si ajuntac-se els cois demanem,
que un màl vent vâ separant._�

�
lots els/llomes s'agermanen {.
on "tes ales van tocant,



'Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Weltl
Br üder-überm Stemenzelt

.Muss ein lieber Vater vwohnen!
Ihr stürzt nieder, Milliontm?

Ahnest du den Schôpfer, Welt?
Such' ihn überm Stemenzelt!

Ueber Stemen muss el' wohnen.

IV

CHOR

Abraceu-vos, homes, ara:

.un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi -ha I' Amor immens d'un Pare.
Humilía't, oh món! ara:

-

Criador de terra i cels!
dins Ia llum de mils estels
dins la llum cerquem-te encarat

V

CHOR'I SOLISTES

Freude, schëner Gótterfunken.!
Tochter aus. Elysium.

.Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode strèng getheilt;

Alle Menschen werden Br üder,
Wo è.ein 'saníter FIügel weilt.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder-überm Stemenzelt

Muss ein lieber Vater wohnen!

Freude, schôner Gótterfunken,
Tochter aus Elysium.

Joia, que ets dels déus guspira.]
Generada dalt del cel!
Si ajuntar-se els cors .demanen

que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

VI

CHOR r-,

Abrâceu-vos, homes, ara:

un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi ha Í'Amor immens d'un Pare.
Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel.
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ELS'INTERPRETADORS DE LA NOVENA SIMFONIÁ

NOTES BIOGRÀFIQUES
GEORG MAIKL, ,- Es natural del Tirol, i ha fet a Austria i Ale

manya tota la seva carrera artística.. D� jove fou dut a Hamburg
pel Ho/rat (conseller àulic) Pollini, on féu Ta seva educació musical'

r cantà per: primera vegada en son teatre. Després passà a -l'òpera
de Stuttgart i altres teatres alemanys, fins que trobant-se a Mann

heim va sentir-lo el cèlebre compositor Mahler i encantat de ses dots

artístiques se l'emportà a Viena fent-lo ingressar en .el teatre de

l'òpera, del qual era director. En aquest teatre ha seguit la major
part de sa carrera, fins avui que encara hi pertany. ,

'

'

Es aquest artista un tenor líric de bella veu, havent-se -especia
litzat en la interpretació de les obres de Mozart i també dels grans
Oratoris de concert. Ha cantat infinitat de vegades la',Simfonia ge

Beethoven, essent un dels tenors més sol-licitats arreu per a exe-

cutar-la. -
.

JOSEF GROENEN.';';- Es holandès, i als 8 ânys cantava ja a l'es

. glésia. Dels 14 als �o no cantà gens, atribuint a això l'haver con

servat Una veu fresca i potent, de timbre ben agradable, Féu sos

. primers estudis musicals a Amsterdam i passà després a Itàlia per
a continuar-los, posant-se sots la direcció del cèlebre mestre Vanzo.

Féu son debut en el teatre de Wiesbaden, justament amb el perso

natge de l'Holandès de Wagner. La guerra el portà a Viena d allí

és romàs fins avui, treballant sovint sots la direcció de Ricard Strauss.

Degut il sa bella veu, és un dels artistes preferits de la Direcció de

l'Opera de Viena per al repertori italià.

En, Groenen és ja ventatjosament conegut de nostre públic p.er
haver interpretat l'any passat en el Liceu obres wagnerianes, essent

novament escripturat-per a la pròxima temporada d'hivern.

ELISABETH SCHUMANN.- Qui pot haver oblidat la gentil i ad

mirable intèrprete del personatge de 'Sofia en El cavaller de la rosa

de.Strauss sempre que s'ha representat al Liceu? Es aquesta sopran
filla de Turíngia, i entre els avantpassats de la seva família figura
la cèlebre cantatriu Henriette .Sontag, una de les més famoses que
han existit. Estudià la musica de primer a Dresde i després a. Berlín.

Debutà en el teatre de l'Opera d'Hamburg i bentost passà al-Metro

politan de Nova York, elsgrans èxits del qual es propalaren arreu,

essent totseguit solIicitada dels principa1s teatres d'òpera..
Amb. motiu de' la guerra s'establí a Viena,-i lla ha-corrtinuatjsa

carrera triomfal, fent ademés nombroses .tournêes, entre elles una

amb el propí Ricard Strauss passejant-pel món El eaualíer de.la rosa ..

'

Ademés d'aquesta obra, ha interpretat amb gran èxit en nostre Liceu

Del' Freyschütz,�de Weber i Les noces de -Figueo de Mozart.
S'ha distingit am mateix en el_ gènere de. concerts, comptant

entre ses grans ëreacions res Misses de Badí i Beethoven, els Ora

teris La. creaoiâ: Les estacions de. Haydn, El Pœraâis i La Peri de

Schumann, etc.
.

.
�

IS



HERMINE KITTEL. - Nasqué a Viena i estudià en son Conser
vatorí, 'amb la párticularitat que a la primeria seguí la carrera dra
màtica, havent-se distingit en la interpretació dels, grans personatges
tràgics, com Medea, Safo i altres. També es distingí èn la Brinhilda
d'Els nibelungs de Hebbel, Son germà era director d'orquestra, i,
coneixent la seva formosa veu de contralt. la impulsà a estudiar

,d«:'l cant, prenent lliçons de la cèlebre intèrprete wagneriana Amàlia
)1:atema. Començà en el teatre líric cantant operetes, essent un dels
setis més grans 'èxits Bocaocio i altres papers bufos. Treballà després
seriosament .arnb En Mahler, fins ingressar a l'Opera dé Vienavon
segueix encara. -,

Ha coríreuat llarg temps el repertori 'wagnerià interprétant sovint
els personatges de Branguena, Erda, Magdalena, etc.; essent uña

especialitat pèr al difícil Adrià de Riensi¿ També ha col-laborat so
vint en concerts interpretant els grans Oratoris de Bach, Beethoven,
'Hœndel' i Haydn. .

'.

�PAT'R O·N AT
DE. LA.-

Demanin-se .eh

l-'AdrÍíihistració del Palau. de la Musica Catalana,

qtaii Teatre del Liceu, �ag¥2ems de
- i _Setretaria de l'Orquestri; 4Jiagonal, 440.
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CINQUE CONCERT
» DIUMENGE, 28 D'OÇTUBRE

A LES 5 DE LA TARDA

amb la cooperació de la mezzo-soprano

SUSAN METCALFE-CASALS

WAGNER: Obertura-de L'holandes errant

RAVEL: Ma mere l'Oye, cine qiîadrets d'infants

SCHUMANN: Obertura de Manfred
,

'

J

HAENDEL:' Aria de Acis i Galatea, per a cant

L orquestra

DUPARC: Phidylé, per. a cant i orquestra

GARRETA: Les illes Medes'

CASADEMONT: La mare, drama líric.

Selecció del l.er acte (Estrena)

RIMSKY-KORSAKOW: Capriccio espagnol

51St i últim CONCERT: Diumenge, 4 de novembre, tarda


