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PROG

I
CHERUBINI

Obertura de Anacréon
(1.® audició per l'Orquestra.)

RABAUD
La processó nocturna, poema simfònic.

(1.® audició per l'Orquestra.)

DEBUSSY
Gigues (Images, per a orquestra).

BERLIOZ
Carnaval romà, obertura.

II
SCHUMANN

QUATRENA SIMFONIA en re menor,
op. 120.

I. Lento. Allegro.
II. Romanza.
III. Scherzo.
IV. Lento. Allegro.

RAMA

III

MILLET

Catalanesques
I. Himne.

II. Humorada.

III. Tristesa.

IV. Jovenívola.
V. Complanta.
VI. Empordanesa.
VIL Torrent avall.

(1.® audició per l'Orquestra.)

ZAMACOIS

Margueridó, sardana orquestrada.
(ESTRENA.)
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NOTES AL PROGRAMA

LUIGI CHERUBINI
Cèlebre compositor italià del segle xviii.é nat a Florència el 1760

i mort a París l'anj' 1842. Iniciat en la musica pel sen pare, maestro
al cembalo, estudia a la mort d'aquest amb altres mestres, el prin¬
cipal d'ells Sarti de Bolonia, qui el perfeccionà en l'art polifònic.
Passà una temporada a Londres, i després s'establí definitivament
a Paris, on residí des de 1787.

L'oposició entre gluckistes i piccinistes que apassionava aleshores
el món musical, s'emparà també de Cherrbini i produí en ell una
transformació completa, fent-lo deixar el lleuger estil italià, que fins
aleshorse seguia en ses obres, i treient molt més partit del seu propi
talent, posà en endavant més cura en la factura de ses composicions.
Cherubini va saber mantenir-se en un terme mig entre els dos es¬
mentats bàndols, tant, que ses obres interessaren igualment a gluc¬
kistes i piccinistes.

Passà més tard a Viena, on assolí gran celebritat, i àdhuc Haydn
i Beethoven no amagaren pas llnr admiració per Cherubini. De retorn
a París, fou nomenat Director del Conservatori, càrrec que exercí
fins un any abans de sa mort.

El catàleg de ses obres és interminable. Excel·lí igualment en el
gènere d'òpera que en la musica rebgiosa. Deixà escrites 15 òperes
italianes, 11 òperes franceses, 77 romances i melodies italianes, anit
himnes, tma simfonia, 11 misses. 2 rèquiems, un sens fi de peces
religioses i també molta musica de cambra. En nostres dies el nom
de Cherubini es manté principalment pel seu cèlebre Requiem i per
les obertures de ses òperes executades en concerts, i de les quals n'és
una bella mo.stra la d'Anaeréon, que dcnem avui.

HENRI RABAUD

Es un notable compositor francès, nat a París en 1873. Fill d'un
violoncel·lista i deixeble de Massenet, áconseguí el Premi de Roma
l'any 1895. Fou director d'orquestra al teatre de l'Opera Còmica,
i a la mort de Fauré el nomenaren son successor en la Direcció del
Conservatori Racional de klusiea, càrrec que segueix exercint actual¬
ment.

La seva fama mundial l'adquirí amb l'òpera JMartif. L'itra aquesta,
ha compost també les òperes La fina de Roland, El primer glavi i
Antoni i Cleopatra. Per a concerts té escrites dues Simfonies, un
Divertiment sobre cants russos, els poemes Egloga, La processó noc-
lunta i Poe-ma virgilià, l'oratori Job i 4 Salms per a chor i orquestra.
També ha fet algunes obres de musica de cambra.
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LA PROCESSÓ NOCTURNA
POEMA SIMPÒNIC, OP. 6

El poema simfònic de Rabaud té per assumpte liña escena del
poema Faust, de Nicolau Lenau, que.el compositor posa al davant
de la partitura i traduïm a continuació:

«Al cel pengen, llords i ombrívols, els núvols que apar com si
s'acotessin ara vers la selva per a esguardar-hi. La nit és fosca, mes
el buf frisós de la primavera porta amb dolcesa, al bosc un càlid i
vívid murmuri... Faust és condemnat a caminar entre tenebres^ son
tètric desesperament el fa devenir insensible a les emocions'mera¬
velloses de les veus primaverals. Deixa que el .seu corcar negre se¬
gueixi en llibertat i arnb pas cançoóer el çamí que travessa la, íóresta
rublerta de frescor... Com rnés el viarany .s'éndinzà én el,bosc,, rnçs
pregona és la calma... ' ' :.

Què és aquella claror qui llumena enllà del bosc, emporporant
amb sa flama el fullatge i el cel? D'on vénen els dolços sons d'eixos
cants religiosos que semblen fets per a consolar totes les dolors de
la terra?... Faust detura el seu corcar i, esbalaït^ espera que aquell
besllum i aquella cantúria s'esvaneixin del seu esguard i de la seva
orella, com la il·lusió d'un somni. Mes no; ço és una processó solem-
nial qui ve cap a ell... Un estol d'infants amb antorxes enceses avan¬
cen de dos en dos: és la festa de la, nit de Sant Joan. Vénen après
donzelles amb vels de religioses, llurs mans febles carregades de
corones... Al darrera s'atancen, duent creus, els vells monjos, amb
les fosques caputxes, en rengleres atapeïdes: Uurs testes s'acoten,
llurs barbes i cabelleres blanquegen amb el gebre matinal de' l'eter¬
nitat... Escolteu com la veu prima dels infants presagia, la vida,
barrejant-se amb el pregon pressentiment de la mort en la veu dels
veUs... Del seu amagatall estanL entre el fullatge, seguint amb
l'esguard els creients. Faust enveja apesarat llur benestar. Acaba de
passar davant d'ell la desfilada; amb el darrer so del cant qui, allu¬
nyant-se més i rnés, s'afebleix fins apagar-se, amb la darrera resplen¬
dor de la darrera antorxa, la selva s'esclareix ara d'una üuor màgica
que llisca tremolosa a través del fullatge.

Faust roman sol, a peu dret, enmig de les tenebres; s'arrapa fort
i abrivat al seu fidel corcer, i amagant tot el rostre en la crina de
l'animal, hi vessa llàgrimes roentes, les.més amargues que mai encara
no havia vessades.»

GIGÜES " .

C. DEBUSSY

Entre les nombroses obres del modern compositor francès Claudi
Debussy, es troba una col·lecció de tres quadres orquestrals, intitu¬
la ts Images, dels quals el primer és el que executem en aquest con¬
cert. Els altres dos s'intitulen, respectivament. Rondes de prir.tsmps
i Ibéria.

El títol d'aital aplec de composicions simfòniques és doblement
significatiu. D'jna part, l'autor hi indica la seva intencic de des-



criure, quan menys per al·legories: sa musica no s'adreçarà solamental sentit de l'orella, sinó que evocarà també visions. D'altra banda,
les imatges no són pas realitats, i sembla que.En Debussy s'interessa
tant o més por aquestes imatges, filles de sa fantasia d'artista, que
per les mateixes coses reals; disposem-nos, doncs, a ésser transpor¬
tats a un món d'ensomni. Àdhuc si fos qüestió del món real, ben
segur que la faisó dé contemplar-lo el compositor i l'emoció que
n'experimenta no és pas l'acostumada percepció del sentit comú,
sinó una impressió tota seva, ben original i ben personal.

Amb el nom de Gigues, que dóna a aquesta composició, sembla
l'autór voler evocar el moviment de l'antiga dansa així anomenada.
Emperò, els moderníssims procediments orquestrals, tan caracteiis-
tics de Debussy, són ací esmerçats en tota llur poixança. Un tema
popular és aprofitat-pel compositor en aquesta pàgina simfònica
rublerta de les més variades ardideses sonores i revestida de les
originals i rares harmonitzacions a què ens té acostumats el seu
autor.

QUATRENA SIMFONIA
EN RE MENOR

SCHUMANN

Pot ésser considerada aquesta Simfonia, entre totes les obres
orquestrals de Schumann, com la mostra més perfecta de la seva
personalitat dintre del gènere. Es assenyalada amb el n.° 4 i líltima de
les Simfonies que cornposà, i data de l'any 1841, un dels més feliços
de la seva vida, si bé no fou publicada fins dotze anys més tard,
fent-la sens dubte durant aquest temps objecte de continuats retocs
i modificacions, especialment en la part d'instrumentació. Presenta
aquesta obra la particularitat d'ésser escrita per a executar-se sense
inteiTupció, malgrat els quatre tèmps que la componen, els quals es
troben talment relligats entre sí. que àdhuc utilitzen en part el mateix
material temàtic.

Introducció. —Allegro. — Comença la Simfonia amb una
ampla introducció, a temps pausat, presentant-nos un tema pregon
i concirós, que retrobarem també en els altres temps. Derivada
d'aquesta primera frase, n'apareix després una altra amb l'entrada
de Y Allegro, que pcdem considerar com el tema cabdal del mateix.
Aquest ample tema, construït amb seinicorxeres, és travessat de
tant en tant per una curta i enèrgica figura musical, donant tot plegat
una impressió de vigor i de forta efervescència.

El tema es desenrotlla i transforma amplament, combinant-se
amb la frase d'introducció. Després els trombons inicien una altra
frase solemnial i piano, que es combina amb una inquieta figura
ritmica dels -violins, i prendrà una importància cabdal en el darrer
temps.

Contrastant amb l'antericr, apareix una dolcissima frase amorosa,
magnífic cantàbil, en la massa de corda que és objecte d'esplèndid
desenrotllament, canviant a cada- punt de tonalitat, fins afermar-se
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a la fi en la de y& major i donant així al primer temps la més brillant
conclusió.

Romanza.—Segueix immediatament el segon temps, intitulat
«Romanza», amb una inspirada i somniosa melodia que entonen ala vuitena el primer violoncel i l'oboè.-A aquesta encisadora frase
segueix aviat un record del primer tema d'introducció de l'obra. Una
variant del propi- tema inicial es presenta després en el violí primer
(com a contraposició o Trio) en vuitena amb el primer violoncel i ensisena amb el segon, mentre el demés de l'orquestra emplena l'har¬monia. Després tornem a la primera part de la Romanza, amb la
novetat d'ésser l'encisadora melodia entonada aquesta volta pelprimer fagot.

Scherzo. — Contrastant amb aquest temps pausat i melangiós,entra resolt i abrivat el Scherzo. El tema, que diuen amb braó els
violins, és una variant del primer tema d'introducció. Així mateix
la. segona part del Scherzo, o sia el Trio, és construïda sobre una
variant del primer Allegro, ço que demostra la unitat temàtica quel'autor cercà per a la seva obra.

Final. — Sense interrupció entra el temps final, començant perun curt període lent. Un lleu trèmol amena de nou el motiu en
semicorxeres del primer temps, i més tard es combina amb el període
que anunciàrem en parlar d'aquest. Els acords del metall, intercalats
en la inquieta figura rítmica dels violins, apareixen ara amb airetriomfal i es desenrotllen amplament. També es reprodueix la frase
amorosa d'aquell temps, però completament transformada i rublerta
encara de nou encís. Amb aquest material es desenrotlla tot el
temps, devenint cada cop més grandiós, fins a acabar en un ful¬
minant Presto que clou esplendorosament la Simfonia.

CATALANESQUES

Hem demanat^ al Mestre Millet que ens digués quelcom referent
a la seva obra de jovenesa, estrenada ja fa més de trenta anys, i quela nostra Orquestra s'honora executant avui per primera vegada.L'egregi director de l'Orfeó Català, gran ànima d'artista que tiaspuatambé en tots els seus escrits, ens enrda les següents ratlles amaradesdel sentiment més noble i sincer:

Són cants de joventut, sense pretensions de novetat, sense rebus-
cament de forma. No tenen altre mèrit que el de la sinceritat. Tenen
aquests quadrets una pila d'anys; sorgiren en una època que l'ideal
fermentava cn la joventut; l'amor a la terra i a ses coses ens trasbal¬
sava l'ànima; teníem ganes de besar les pedres velles dels nostres
monuments antics; escoltàvem les cançons del nostre- poble com cosa
sagrada; les estimàvem com el bes de la mare i ens corprenien com
el somrís de l'estimada; tota altra música la sentíem forastera i com
sobrevinguda. La cançó de la terra era la veu dels nostres plans í
muntanyes i el crit de la nostra sang.



Eli aquest estat d'esperit, en aquella edat florida de la vida, sor¬
giren aquestes humils flors de sentiment. Sortien quan volien i quan
del, cor vessaven; en moments d'entusiasme per l'ideal, quan el cor
estimava; quan el cor enyorava; quan les il·lusions brillaven al sol de
l'esperança, quan la recança s'arrapava a l'ànima; flors humils mig
marcides pel temps i iper Iss mcdès -que canvieu; però jo encara hi
setito el pèrfum de la meva joventut allunyada. Que, al menys,
aquest sentiment mogui el respecte de l'auditor modern, tan àvid de les
novetats ardides, tan sadollde les grans formes simfòniques dels genis.

Lluís Millet.

I2174 — ARTS GRAFIQOES, S. A., SUCCESSORS D'HENRICH I C.»



CINQUÈ CONCERT DE TARDOR

DIJOUS, 27 D'OCTUBRE, a tres quarts de deu del vespre
amb la cooperació de

CONCEPCIÓ BADIA D'AGUSTÍ, sopran

CARLES MORENO, baríton
i

ORFEÓ QRACIENC
dirigit pel Mestre

JOAN BALCELLS

PROGRAMA
I

BEETHOVEN

TERCERA SIMFONIA, en mi bemoll
(Heroica.)

II

LAMOTE DE GRIGNON
LA NIT DE NADAL. Oratori per a
sopran, baríton, chor mixte i orquestra.

SISÈ i últim CONCERT: Diumenge, 30 d'octubre, a la tarda


