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P R O G
I

BEETHOVEN

TERCERA SIMFONIA, en mi bemoll.
(Heroica).

I Allegro con brio.
II Marcia fúnebre. Adagio assai.

III Scberzo. Allegro vivace.
IV Finale. Allegro molto.

II

C. DEL CAMPO

EVOCACIÓN MEDIEVAL, 4 «Romances»
per a mig-sopran, petit chor i orquestra
alternats amb episodis de caràcter po¬
pular. (1.® Audició.)

a) Preludi sobre un tema de car.'cter popular castellà.
o) «Romance de La hija del rev de Francia.»
c) Episodi choral.
d) «Romance de El conde Amaldos.»
e) Episodi: chor i petita orquestra.
/) «Romance: Triste estaba el caballero.»
g) «Romance morisco Abenàmar.»
h) Final: Chor i orquestra, sobre aires populars.castellans

Contralt: CONCEPCIÓ CALLAO

ORFEÓ GRACIENC

RAMA
III

LAMOTE DE GRIGNON

LA NIT DE NADAL, Oratori per a so-
pran, baríton, chor y orquestra.

(1.^ Audició per l'Orquestra.)
I Introducció.

II a) Cant dels àngels (L'Anunciació).
6) Cançó de Maria (sopran sola).
c) Cant dels rossinyols (chor de soprans).

III a) Cançó de Sant Josep (baríton sol).
b) Cant dels pastors (chor d'homes).
c) Dansa dels pastors (orquestra).

IV Final.

Sopran: CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ
Baríton: JOSEP MORENO

ORFEÓ GRACIENC

Direcció: PAU CASALS
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NOTES AL PROGRAMA

CONRADO DEL CAMPO

Es un deis compositors espanyols de major i més Ilegítim prestigi.
Nasqué a Madrid l'any 1879. Estudià la musica en el seu Conservatori,
essent deixeble dels mestres Serrano i Chapí, i després d'haver obtingut
els primers premis en els diversos estudis, es consagrà al conreu de la
musica en son sentit més enlairat, distingint-se notablement com profes¬
sor de viola. Ha estat a la capital d'Espanya un dels principals propa¬
gandistes de ia musica de cambra i simfònica i durant forces anys ha
actuat com solista del Quartet Francès, fundat per ell, el Quintet de
Madrid i les orquestres Simfònica i del Teatre Real. Al present es lliura
principalment a la composició i l'ensenyança, exercint les càtedres
d'harmonia i composició al Conservatori de Madrid.

La seva producció musical és considerable. Té compostes i repre¬
sentades amb èxit les òperes: El pial de D. Alvaro; La tragedia del beso
i El Avapíés; i a puiit d'estrenar La dama desconocida, \ La malquerida,
ambdues en 3 actes. Per a concert ha compost els poemes simfònics:
La divina Comèdia; Granada; Airiños, airiños, aires; Una kasida, i l'obra
que donem avui; téademés produïdes 3 mises per a gran chor i orquestra;
7 Quartets per a instruments d'arc i bon nombre de zarzuelas. Es a punt
d'estrenar una d'aquestes, en col·laboració la partitura amb l'Eduard
Granados.

EVOCACIÓN MEDIEVAL

Aquesta composició és escrita per a mig-sopran, petit chor i gran
orquestra, i fou premiada en el Conservatori Nacional de Musica celebrat
a Madrid l'any 1925. Com indica el seu titol, l'autor es proposa evocar
l'ambient líric de l'edat mitjana, amb el seu pregon i dolç romanticisme,
del qual són fills els famosos Romances viejos, esplèndids joiells de la lite¬
ratura castellana. Triant a l'etzar entre alguns del segle xv^, d'autors
anònims, el compositor n'ha aprofitat quatre dels més populars com a
fons de la seva obra, encomanant-los a la veu de contralt i enllaçant
uns amb altres pel mitjà de petit choral a boca closa, acompanyats de
breus comentaris orquestrals. Com temes musicals s'inspira l'autor en



diversos aires populars castellans, que glosa en Conrad del Campo amb
la seva mestrívola tècnica, ben acreditada en totes les obres que'ns havia
donat anteriorment.

El compositor evoca la figura d'un joglar qui arriba al castell en una
tarda de primavera, serena i lluminosa. Dames i cavallers, acoblats en
el gran saló del castell, escolten les trobes del joglar, qui va desgranant
un enfilall de Romansos. L'aspecte sever i ombriu de l'estada ofereix un
fort contrast amb el gai paisatge camperol que hom albira al través dels
grans finestrals, i que el sol daura amb sos raigs esplendorosos. Entre l'un
i l'altre romanso, arriben del camp remors i sentors, ressons i cadències
de poesia popular, gairebé indefinits, qui tantost apunten, aviat s'esva¬
neix i'evocació llur en el dolç misteri del capvespre.

La trama poètic-musical es desenrotlla sens interrupció per l'ordre
següent:

Preludi. — Romanso: «La hija del rey de Francia.» — Breu episodi
choral.—Romanso «El conde Arnaldos.»—Interludi per a chor i orquestra.
— Romanso «Triste estaba el caballero.» — Romanso moresc «Abenámar.»
— Final.

Heu's aci llur text:

ROMANCE 1

LA HIJA DEL REY DE FRANCIA

De Francia partió la niña,
de Francia la bien guarnida:
¡base para Paris,
do padre y madre tenia.
Errado lleva el camino,
errada lleva la vida;
arrimárase a un roble
por esperar compañía.
Vió venir a un caballero
que a París lleva la guia.
La niña, desque lo vido,
desta suerte le decía:
— Si te place, caballero,
llévesme en tu compañía.
— Pláceme — dijo —, señora.
Pláceme —dijo —, mi vida.
Apeóse del caballo
por hacelle cortesia.
Puso la niña en las ancas

y él subiérase en la silla.
En medio del camino
de amores la requeria.
La niña, desque lo oyera,
dijole con osadía:
— Tate, tate, caballero,
no hagáis tal villanía.

Hija soy yo de un malato
y de una malatia;
el hombre que a mi llegase
malato se tornaria.
Con temor, el caballero
palabra no respondía,
y a la entrada de Paris
la niña se sonreía.
— ¿De qué os reis, mi señora?
¿De qué os reis, mí vida?
— Rióme del caballero
y de su gran cobardía:
¡Tener la niña en el campo
y catarle cortesía!
Con vergüenza, el caballero
estas palabras decía:
— Vuelta, vuelta, mi señora,
que una cosa se me olvida.
La niña, como discreta,
dijo: — Yo no volvería,
ni persona, aunque volviese,
en mi cuerpo tocaría.
Hija soy del rey de Francia
y la reina Constantina;
el hombre que a mi llegase
muy caro le costaría.
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ROMANCE II

EL CONDE ARNALDOS

¡Quién hubiese tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el conde Arnaldos
la mañana de San Juan!
Con un falcón en la mano,
la caza iba a cazar,
vió venir una galera
que a tierra quiere llegar.
Las velas traia de seda,
la jarcia de un cendal.
Marinero que la manda
diciendo viene un cantar
que la mar facía en calma.

los vientos hace amainar,
los peces que andan al hondo
arriba los hace andar,
las aves que andan volando
nel mástil las faze posar.
Alli fabló el conde Arnaldos,
bien oiréis lo que dirá;
— Por Dios, te ruego, marinero,
dígasme ora ese cantar.
Respondióle el marinero,
tal respuesta le fué a dar:
— Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va.

romance III

Triste estaba el caballero,
triste está, sin alegria;
con lágrimas y suspiros
a grandes voces decía:
— ¿Qué fuerza pudo apartarme
de veros, señora mía?
¿Cómo vivo siendo ausente
de la gloria que tenia?
Con ios ojos de mi alma
■os contemplo noche y dia

y con estos que os miraba
lloro el mal que padecía.
Maldigo la triste estrella,
alabo mi fantasía
porque en ella resplandece
lo que tanto ver quería.
Aquí se aviva la pena
y esfuérzala mi porfía
del fuego de mi deseo
que en mis entrañas ardia.

romance iv

abenAmar

¡Abenámar, Abenámar,
moro de la morería;
el día que tú naciste
grandes señales habla!
Estaba la mar en calma,
la luna estaba crecida:
moro que en tal signo nace
no debe decir mentira.
Alli respondiera el moro,
bien oiréis lo que decía:
— No te la diré, señor,
aunque me cueste la vida,
porque soy hijo de un moro
y una cristiana cautiva;
siendo yo niño y muchacho

mi madre me lo decía:
que mentira no dijese,
que era grande villanía;
por tanto, pregunta, rey,
que la verdad te diría.
— Yo te agradezco, Abenámar,
aquesa tu cortesía.
¿Qué castillos son aquellos?
¡Altos son y relucían!
— El Alhambra era, señor,
y la otra, la Mezquita;
los otros, los Alixares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba
cien doblas ganaba al día.
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y el día que no los labra
otras tantas se perdía.
El otro es Generante,
huerta que par no tenía;
el otro, Torres Bermejas,
castillo de gran valía.
Allí habló el rey Don Juan,
bien oiréis lo que decía:

— Sí tú quisieses. Granada,
contigo me casaría:
daréte en arras y dote
a Córdoba y a Sevilla.
— Casada soy, rey Don Juan,
casada soy, que no viuda;
el moro que a mí me tiene
muy grande bien me quería.

LA NIT DE NADAL

F. CASAS i AMIGÓ.— J. LAMOTE DE GRIGNON

Aquesta bella obra, única en el seu gènere que ha compost l'autor, í
fins ara podem dir també únic Oratori conegut de la musica catalana,
data de la primeria del mestre Lamote de Grignon, qui la produí entre'ls
anys 1899 i 1902. S'estrenà amb gran èxit per l'octubre d'aquest últim
any sota la díiecció de l'autor al teatre de Novetats, encarregant-se de
les parts de cant la sopran Srta. Cañizares, el baríton Maristany i l'Orfeó
Català. S'endonaren altres audicions en diferents temporades, entre elles
una al Palau de la Musica Catalana l'any 1910 i la última a Eldorado
en 1918.

De les audicions verificades fora de Barcelona cal recordar especial¬
ment la donada a Berlin pel febrer de 1913 sota la direcció del propi
mestre Lamote, essent encarregats de la part ehoral la Societat d'Oratoris
de Neukotn i de l'orquestral la famosa Órquestra Filarmónica de Berlin-

La premsa de la capital d'Alemanya tributà a l'obra entusiastes
lloances i reconegué en el seu autor un music de primer rengle entre'ls
actuals compositors, ccm ens ho ha ben acreditat en ses produccions
successives.

TEXT DEL POEMA

DE F. CASAS I AMIGÓ

I

INTRODUCCIÓ

Avui pels homes — la nit és dia,
avui pels àngels — la terra és cel;
damunt la palla — d'una establia,
prop de Maria — caigué un estel.
Caigué a la terra — ccm una perla.
Perla divina—d'immens \'alor,
perquènosaltres —podent haver-la
volguéssim fer-la—joiell d'amor.
Estel que daura—la nit hermosa.

els àngels canten—al voltant seu;
mentre a fer-ho—l'ocell s'hi posa,
floreix la rosa—damunt la neu.
No és tan purissim—lo de l'aubada
quan les tenebres—i boires fon...

Sa llum divina
del cel baixada
serà escampada
per tot el món...
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II

CANT DELS ÀNGELS

Pastorets, bons pastorets,
que feu foc a la muntanya,
si a Betlem avui veniu,
trobareu la rosa blanca...
Trobareu un bell Infant
ajegut sobre la palla,
entre una mula i un bou
en el reco d'una estable...

Sembla que plori de fred,
però plora d'enyorança;
del vostre senzill amor

enyora la dolça flama.
El seu Pare n'és fuster,
per fer-li el bressol treballa,
sa Mare per adormí'l
hermosa cançó li canta.

CANÇÓ DE MARIA

Quina cançó et cantaré
Infant de galtes de rosa,
quina cançó et cantaré
que et sia agradosa,
que et sàpiga bé?...
Si tingués la lira d'or
de l'angèlica harmonia,
si tingués la lira d'or,
que bé el cantaria
el cant de l'amor!...
Quin estel vos ha sortit
rossinyols de l'encontrada!

quin estel vos ha sortit,
canteu-li a l'aubada,
canteu-li a la nit!
Adormiu al meu fillet
amb la vostra cantarella,
adormiu al meu fillet
desclosa poncella
del meu roseret...

chor d'àngels
Baixem tots a la terra,
Jesús és nat!

CANT DELS ROSSINYOLS

Sóc l'arpa de la boscúrla
que gronxa el suau oreig;
si el meu niu és a la terra,
el meu càntic és del cel...
Quan hermosos devallaven
del Paradís al verger,
jo dels àngels l'aprenia,
l'aprenia fa molt temps...
Si el Paradís va marcir-se
ja no es marcirà mai més;
avui tornen a baixar-hi

cantant els àngels del cel...

Vós que els crideu a la terra,
Jesuset, bon Jesuset,
endolciu mes refilades,
deixeu-me cantar amb ells.

Sóc l'arpa de la boscúrla
que gronxa el suau oreig;
si el meu niu és a la terra
el meu càntic és del cel.

III

CANÇÓ DE SANT JOSEP

Aquesta santa nit
a l'arbre de David
pels homes ha florit

una branqueta.
Jo que la vaig regar,
deixeu-me-la abastar,
deixeu-me-la olorar

la flor novella.

Es un càlzer de mel,
és un hermós estel,
és una flor del cel

que ve a la terra,
floreta del cel blau
que vessa olor suau,
el cistellet on cau

és un pessebre.



Com és que el fill de Déu
que té l'univers seu
vol nàixer a prop meu

en nit tan freda?
Si és rei de lo creat,
perquè no ve voltat
de llum i claredat

com sol que es lleva.

Jesús, divina flor.
Infant de cabell d'or,
de llavis de color

de la rosella.
Ohl quin bonic Infant!
mentre l'estic mirant
adorme'l amb ton cant.

Esposa meva...

CANT DELS PASTORS

Hem vist un estel
que queia del cel
a nostra encontrada,
en mig de la nit,
perfum hem sentit
de rosa boscana.
Seguint-ne la llum,
seguint-ne el perfum
que el cor embriaga,
pels àngels voltat
l'Infant hem trobat
a dins de l'estable.
Mireu-lo tan bell
no té cap ocell
que canti sa gràcia;
posem-s'hi, minyons,
cantem-li cançons
al so de la gralla.

Mireu-lo tan xic,
no té per abric
res més que la palla.
Pastors dels serrats,
dels nostres remats
portem-li la llana.
Per treure-li el fred,
portem-li un feixet
de llenya triada,
als roures i pins
dels boscos veïns

prenent una branca.
Portal de Betlem
amb goig l'encendrem
voltant-ne la flama,
és nit d'alegra-n's,
donem-nos les mans

i fem la sardana.

IV

FINAL

ELS ÀNGELS
De complir-se el misteri
l'instant és ja;
baixem tots a la terra,
Jesús és nat;
amb les nostre cantúries,
omplim l'espai.
Glòria a Déu i lloança,
als homes pau!...

ELS ROSSINYOLS

De l'arbre floridíssim
del Paradís...
la branca que es marcia
torna a florir.

ELS PASTORS

Jesús se'n enamora
per fer-hi niu

com blanca colometa
se'n vola allí...
Ajegut a les palles
dèl Naixement
per donar-li la vida,
miracle immens...
Com la flor a l'abella
sa fina mel,
una verge li dóna
sa dolça llet.

MARIA

Poncelletes de l'abril
ja que sou sa millor joia.
Poncelletes de l'abril
formeu-li una toia
gemada i gentil...
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MARIA

Hermosa nit de l'hivern
que bonica és ta serena!
hermosa nit de l'hivern
avui t'enllumena
la llum de l'Etern!...

CHOR

La cançó que li canta
tot baix... tot baix...
entre somnis hermosos
fa endormiscà...

CHOR

Barregem-hi la nostra,
cantem plegats.

Glòria a Déu i lloança,
als homes pau!

Avui la terra serà redimida
de Jesús per la llei immortal,
jamai deixi de ser beneïda
la primera claror de sa vida
amb los cants de la nit de NadaL
Glòria a Déu i lloança,
als homes pau!

ELS ÀNGELS

Glòria a Déu i lloança,
als homes pau!

CHOR

Glòria a Déu!
Glòria a Déu!

COMENTARI MUSICAL

El procés constructiu de «La Nit de Nadal», obra que és executada
sens interrupció, és com segueix;

I. Introducció. Tema de «L'Anunciació»; motiu-guia que constitueix
el fonament de tota l'obra; d'ell arrenca, amb lleugeres modificacions per
a adaptar-lo al text, tota la intervenció choral en sa primera meitat.

En arribar el vers Estel que daura la nit hermosa, apareix una nova
forma melòdica, derivada del motiu-guia, la qual ve glossada successiva¬
ment per les quatre veus del chor.

Precedint el vers No ès tan purissim lo de Vatibada, torna a l'orquestra,
transformat rítmicament, el tema de «L'Anunciació»; de les regions
agudes, en les que s'inicia aquest nou aspecte, va descendint i aixam-
plant-se fins a expandir-se per tota l'orquestra, mentre el chor diu;

Sa llum divina, del cel baixada,
serà escampada per tot el món.

II. Petit interludi; Tema dels àngels, dialogat amb el de «L'Anun¬
ciació». Els àngels anuncien als pastors el naixement de Jesús. L'orquestra
glossa el vers Sembla que plori de fred, en tant que el violoncel inicia la
tonada amb què Maria adormirà el seu Fillet. Per damunt d'aquests dos
temes, el violi sol fantasieja recordances melòdiques de la introducció, i
després, sobre un senzillissim acompanyament purament harmònic, canta
Maria la seva tendra i dolcissima cançó.

Dels àngels, que diuen; Baixem tots a la terra, Jesús és nat, en pren
l'orquestra el seu tema, que serveix de conducció, dialogant amb elements
de «L'Anunciació», fins al «Cant dels Rossinyols». Aquest és acompanyat
a l'orquestra per ell mateix, qui salta d'un a altre instrument com l'ocell
va saltant d'una branca a l'altra.

III. Interludi brevissim en el qual dialoguen el tema de la «Con¬
templació de l'Estrella» i el dels Rossinyols. A la «Cançó de Sant Josep»,
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plàcida, contemplativa, segueix una glossa instrumental de la «Cançó
de Maria», i arriben els pastors, cantant la seva rústega alegria, mentre
l'orquestra va posant, aqui i allà, el tema de «L'Anunciació», ara tot
trasmudat i sadollat de la joia dels bons pastorets, els quals per a alegrar
al Jesuset improvisen una animada dansa.

El compositor, ajustant-se al pensament del poeta, ha donat a la
dansa forma de sardana, sense les consuetudin àries repeticions. L'element
melòdic inicial és manllevat a la tornada de la tan coneguda cançó popular
«El desembre congelat»; tornada la lletra de la qual diu: d'ma ro, ro, ro,
d'una sa, sa, sa, etc., i pot dir-se que el tema complet dels curts és fill
deia cançó esmentada, qual desinencia final (/econda / poncella) serveix de
terminació a la melodia del's curts. La tonada dels llargs és també
de caient popular. Al rependre els curts els últims compassos d'aquests
es van fonent, mentre reapareix novament el tema dels àngels, que pre¬
para la intervenció de les veus, la qual té de seguir ja fins al final. Tot
el tros que precedeix la reaparició de ia «Cançó de Maria» és construït
amb variants del tema dels àngels i el plor de Jesús. Se sent novament
el Cant de Maria; totes les veus s'hi ajunten en suaus harmonies i records
temàtics, i després d'una conducció iniciada pels baixos i en la qual les
veus van acoblant-se gradualment, esclata l'himne a la Nit de Nadal
que es resumeix en el

Glòria a Déu i lloança,
als homes pau!
Glòria à Déu...
Glòria a Déu!!

ao620. — ARTS GRÀFIQUES, S. A., SUCCESSORS d'HENRICH I C,'^— BARCELONA
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ORQUESTRA
PAU CASALS

Temporada de Primavera
de J927

F E S T I VA L S

BEETHOVEN
en commemoració

del primer centenari

de la seva mort

t 27 març 1827


