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PROG

J. S. BACH

Concert de Brandenburg, n.® 3, en sol
Allegro. — Allegro.

BLOCH

Salomó, rapsòdia hebràica per a violon¬
cel i orquestra.

(l.a AUDICIÓ)

Violoncel; HORACE BRITT

RAMA

II

BRUCKNER

VUITENA SIMFONIA, en do menor.

(l.a AUDICIÓ)

1. Allegro moderate.
II. Scherzo.

III. Adagio.
IV. Finale.
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NOTES AL PROGRAMA

HORACE BRITT

Es presenta avui per primera vegada en nostra terra aquest bennotable violoncel·lista, nat a Anvers i de familia belga, malgrat l'apa-riència anglesa del seu nom.
Ha fet els seus estudis al Conservatori de Paris amb els mestres JülesDelsart, per al violoncel, i Albert Lavignac, per a l'harmonia. Obtinguéel primer premi de violoncel a l'edat de 14 anys i es presentà com solista

d'aquest instrument en els concerts Colonne i Lamoureux de París, comtambé a Anglaterra i Bèlgica. Després es traslladà als Estats Units on
actua habitualment i on ha fet una gran carrera de concertista que liha donat ferhia anomenada..

El mestre Casals l'ha distingit de temps amb sa particular estima,alternant amb ell mantes vegades en l'execució d'obres de musica de
cambra que requereixen el concurs de dos violoncels, entre les qualspodem esmentar un Quintet de Schubert i un Sextet de Brahms.

També ha exercit aquest artista qualques vegades de director d'or¬
questra en concerts i òpera a Boston i Sant Francesc de Califòrnia. Tro¬
bant-se ara excepcionalment a Europa, el mestre Casals s'ha complagut
a aprofitar l'avinentesa, per a fer conèixer al nostre públic tan distingitconfrare.

ERNEST BLOCH
r, 1 ■ ■' - -i' j-

També fem avui la primera coneixença de les obres del compositorsuís Ernest Bloch, nat a Ginebra, l'any 1880. Estudià la musica amb
Jaques-Dalcroze i après s'especialitzà en el violi sota el mestratge deL. Bey. Més tard passà al Conservatori de Brussel·les per a perfeccio-
nar-se en aquell instrument amb el cèlebre Isaye i ensem.'· començà elsestudis de composició amb F. Rasse. Continuà aquests estudis amb Knorr
al Conservatori de Francfort i més tard amb Thuille a Munich. Tornat
a Ginebra s'hi establí per a lliurar-se de ple a la composició, i també li fou
encomanada la càtedra de Composició i estètica en el Conservatori de
dita capital. A l'ensems dirigí concerts a Neufchàtel, Lausana i altres
poblacions suïsses. Després marxà a Amèrica del Nord com director,i establert a Nova York i més tard a Cleveland, ha estat posat al front
d'importants instituts musicals. En l'actualitat és director d'un Con¬
servatori a Sant Francesc de Califòrnia.

Les seves produccions més importants són: Macbet, drama líric es¬
trenat i'any 1910 a l'Opera Còmica de Paris; dues Simfonies; els poemes
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simfònics V/yre i amar, Hivern i Primavera, Tres pi/emes-hebràics, la
rapsòdia Salomó per a violoncel, quatre Poemes de Tardor per a cant i
orquestra, i vàries obres de musica de cambra.

Entre els compositors contemporanis té una assenyalada persona¬
litat. Descendent de jueus, consagra la seva musica principalment a ex¬
pressar el caràcter i l'esperit de la seva raça, com n'és una prova palesa
l'obra que avui donem a conèixer.

SALOMÓ

L'autor qualifica aquesta obra, veritable poema simfònic, de-f?apsò-
dia hebraica, per a violoncel i orquestra. En ella s'és proposat descriure
la vida oriental a Jerusalem als temps del rei Salomó. L'obra no consis¬
teix per ço en una descripció d'esdeveniments concrets, sinó que és
més aviat un pretext per a pintar musicalment el caràcter del poble
hebreu.

El violoncel representa el rei Salomó, i la orquestra el poble, amb
ses cerimònies religioses i l'esplendoiós luxe de la cort oriental. Embol¬
callat d'aquest marc fastuós i de força colorit, el violoncel entona una
melopea que imita el cant solemnial i greu del sacerdots hebreus, i en
patètic monòleg el Rei declama el conegut passatge de la Biblia Va-
nitas vanitatum...

En aquesta composició no es serveix pas l'autor de temes hebreus
populars, com els tradicionals que hom canta a íes Sinagogues, sinó que
solament s'ha inspirat en l'esperit d'aquella musica per a donar-li el ca¬
ràcter oriental. Per açò no és tan superficial com molta musica oriental
russa, sinó que presenta un caràcter més pregon i rublert d'un veritable
Sentiment de noblesa.

Aquesta obra ha estat composta fa uns deu anys i executada gairebé
sempre a l'Amèrica del Nord pels violoncel·listes Hans Kindler i Horace
Britt, essent de consegüent, la d'avui una de les seves primeres execu¬
cions a Europa.

ANTON BRUCKNER

Nasqué aquest important compositor a Ansfelden (Austria) l'any 1824
i morí a Viena l'any 1896. Fill d'un mestre d'estudi, ell li ensenyà les
primeres nocions de musica. Entrà d'infant a l'escolania del monestir
de Sant Florià, i a deu anys ja tocava l'orgue en públic. Diuen que
Bruckner fou un autodidàctic; car estudià gairebé sol el violi i el piano,
i anà exercint molts anys el càrrec d'organista en diferents pobles fins
que l'any 1853 es presentà a Viena en un concurs d'orgue que guanyà
entre l'admiració de tots els mestres que hi assistien. Estudià el contra¬
punt amb Sechter a Viena y passà després d'organista a Linz, on estudià
seriosament la cornposicióamb Kitzler fins esdevenir un excel·lent contra¬
puntista. A la mort de Sechter, l'any 1867, fou designat Bruckner per
a substituir-lo en els càrrecs d'organista de la capella de la Cort i ensems
professor d'orgue, contr^apunt i composició del Conservatori de Viena.
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La valúa musical de Bruckner va ésser reconeguda molt tard. Home
excessivament modest, senzill i candorós, tenia 50 anys i encara el món
musical no n'havia fet esment; als 60 encara no havia assolit la cele¬
britat que obtingué després. Una de les principals causes consistí en què
la seva personalitat va ésser presentada en oposició a la de Brahms,
suscitant-se ün seguit de lluites entre els partidaris d'un i altre. Ambdós
mestres produint musica instrumental, no escènica, es trobaren repre¬
sentant dos tipus oposats de la composició simfònica moderna, car menr
tre Brahms s'endinzava en l'estudi del cant popular i de les formes
clàssiques, Bruckner escollia la via oberta per Wagner a l'art modern.
La seva veneració per Wagner arribava a la idolatria i d'ella se'n conten
ben curioses anècdotes.

La producció de Bruckner consisteix principalment en nou grans
Simfonies, de majors proporcions que les ordinàries i també major riquesa
instrumental. Escrigué a més tres Misses, un grandiós Tedèum, el
Psalm CL, i molta altra musica d'església. També composà un quintet
de corda i diversos chorals.

A Barcelona tan sols han estat executades algunes de les primeres
Simfonies ,de Bruckner, dirigides pel mestre Lassalle, fa cosa de 20 anys.
L'obra d'avui, que el farà conèixer a la immensa majoria del públic,
creiem ha de justificar que és injust l'oblit en què ha estat tingut aquest
gran mestre.

VUITENA SIMFONIA
EN DO MENOR

Talment com Beethoven i Mahler produí Bruckner nou Simfonies,
la darrera de les quals deixà sense acabar. La Vuitena, que avui donem
a conèixer, és una obra d'extraordinàries dimensions, començada pel
1885 i acabada en 1890. Sense que pugui ésser classificada entre la mu¬
sica amb programa, hom pot assignar-hi, sobretot en els primers i últims
temps, un cert caràcter èpic, descobrint-hi una mena de lluita contra
les forces primitives que fa evocar sovint les figures de Prometeu o de
Faust.

Allegro moderato. — El primer temps comença exposant pianis-
sim els baixos de la corda, sobre un trèmol dels violins, el tema cabdal
de tons ombrívols i forma trencada, amb caràcter d'orgull i revolta, que
va creixent pausadament. En ell s'interposa una exclamació planyívola
del clarinet i l'oboè, fins que, després d'unà davallada, el tema és repro¬
duït fort pel metall i la mateixa corda b^aixa. En el successiu desenrotlla¬
ment de la Simfonia tindrà aquest terna la més gran importància.

Després d'apaivagar-se aquesta mena d'interrogació reptadora del
desti, apareix en els violins, ample i expressiu, altre tema de caràcter
oposat, una inspirada frase d'íntima consolació. La fusta el reprèn, com
fortificant l'expressió d'una esperança conhortadora, i el ple de l'or¬
questra el reprodueix après en creixent. Es aquesta una de les poques
frases lluminoses en mig de la ombrivola melangia que domina tot el
primer temps, tal com una clariana que destriant els atapeïts núvols fes
davallar un raig de consoladora pau. Emperò ço dura sols uns moments;
la fusta introdueix unes reminiscències de l'ombrívol tema inicial i ben-
tost les trompes, instruments que en tota la simfonia tenen una cabdal
importància, entonen un nou tema que migparteixen amb els de fusta,



sobre un gran pizzicato de la rnassa de corda en iresillos. Aquesta frase
de caràcter tranquil i solemnial, després de créixer fins al fortissim iafe-
gir-s'hi els tocs triomfals de les trompetes, s'apaga bentost. Tornen els
suaus planys de la fusta, mentre els baixos de la corda reprodueixen el
tema cabdal: per uns moments hom ha pogut albirar la victòria, emperò
s'aferma de nou el dubte 1 la desolació del començ. L'ombrívola frase
és ara engrandida, primer per la trompa 1 després per l'oboè, 1 uns nous
trèmols dels violins acompanyen la conclusió de la primera part del temps.

Comença un període transitin. Les tubes wagnerianes, adoptades
per Bruckner amb- especial predilecció, intervenen entonant el tema
inicial amb accents majestuosos. Seguidament el reprodueix la corda,
invertit i engrandit, passa després a la fusta i per fi el metall l'entona
també invertit, com si les veus totes de l'orquestra es declaressin
impotents per a assolir la cobejada victòria. Ampla i marcada apareix
en els violins una frase descendent que va enlairant-se més i més, fins
emparar-se d'elia tota l'orquestra en solemnial fortíssim. Aquest gran¬
diós període es sosté bona estona; una lluita titànica esclata, dominant
la bateria ampliada del metall, mentre braola la corda en escates des¬
cendents, fins que exhaurides les forces cauen els dos temes cabdals
contrapuntats, sense obtenir cap d'ells el triomf. En un pianíssim sentim
la represa dels temes trencats alhora, l'un en la corda i l'altra en la fusta.

El període de transició és clos i la Simfonia reprèn el començ. Amb
els materials exposats, construeix ara l'autor un gran període en el qual
els accents èpics van excel·lint en una mena de lluita demoníaca, subrat¬
llats pels sonors tocs de les trompetes com un anunci de propera vic¬
tòria. Però aquesta ha estat també il·lusòria; tot el gran creixent amena
de nou a la davallada de la desesperació; les veus planyívoles dominen
el conjunt, i el terrabastall orquestral va apaivagant-se fins acabar en
una dolorosa i tètrica resignació.

Scherzo. —El segon temps de la Simfonia és un Scherzo que Bruck¬
ner, trencant els motlles tradicionals, anteposa a VAdagio, com ja havia
fet Beethoven en sa Novena. L'autor donà a n'aquesta part el lema «Der
deutsche Michel», que ve a significar ei bon Jan, ço que'ns rei^ela l'idea
que presidí en compondre-ho. Es un fragment ple d'humor i de placi¬
desa, en ei qual el compositor juga de faisó mestrívola amb els instruments
orquestrals. El tema cabdal és format per reifetides escales descendente
dels instruments de corda, que descriuen una alegre i joganera frase,
reproduïda sens treva i subratllada per la típica intervenció de les timba-
tes, les quals amb son persistent i marcat ritme venen a recalcar el ca¬
ràcter humorístic. Per breus noments s'interromp la joiosa davallada,
per a donar pas a uns dibuixos mofetes i fantasiosos dels instruments de
fusta, més bentost reprèn la corda ses humorístiques escales amb el co¬
mentari timbalesc, fins a emenar al Trio. Aquest, molt extens i a temps
força lent, és un delitós episodi, en ei qual, segons ens diu el propi autor
amb la seva típica ingenuïtat «el bon Jan somia terra enllà.» Remar-'
quem la inspirada melodia dels violins que domina aquest fragment,
de caràcter bucòlic, continuada més tard per les trompes. Després d^uns
dibuixos de lès arpes amb la fusta i trompes, el Scherzo és reproduït en la
forma tradicional. «

Adagio.—El tercer temps de la Simfonia excel·leix els seus prece¬
dents en proporcions i també en inspiració i bellèsa, podent presentar-se
com una de les més perfectes mostres del geni musical del seu autor.
Sobre un acompanyament sincopat, de caràcter ben wagnerià, s'enlaira



pausada i majestuosa en els violins una força inspirada melodia, reves¬
tida de gran riquesa harmònica. Ei seu caràcter de piadosa imploració
va esdevenint més i més insistent, i mitjançant un passatge descendent dels
clarinets, fagot i violi, s'introdueixen uns solemn ials acords de les tubes
que afermen més encara la impressió descriptiva d'una ànima endinzada
en fervent oració. Després d'un curt, però fortament expressiu període
de transició, és repetit tot el primer fragment un to més alt, i amb una
expressiva frase de les trompes, closa per solemnials acords deies arpes,
fineix el primer fragment.

S'inicia el segon amb un nou i igualment inspiraí tema cantat pels ■
violoncels, com expressant la resposta conhortadora de la església a les
ànimes que s'hi atancen fervoroses. El seu caràcter religiós, gairebé litúr¬
gic, és innegable. Les violes i trompes s'ajunten després als violoncels
per a reproduir aquest tema litúrgic i amb majestuosos acords de tubes
i trompes es clou la primera part del temps.

Segueix el natural període transitiu, consistent en una expressiva
combinació d'ambdós temes exposats. Ei corn entona la primera melo¬
dia amb meravellosa expressió, i els violins la reprenen dialogant amb
aquell una cinquena baixa. Comença aleshores el desenrotllament del
piadós tema que va escampant-se per tota l'orquestra fins assolir un
grandiós crescendo. En acabar, reapareix l'altre tema, de caràcter litúrgic,
aquesta volta amb més riquesa instrumental i més ample desenrotlla¬
ment. També aquest tema com l'anterior va creixent i remuntant-se
fins al fortissim per apagar-se en acords celestials. Entona després el
violoncel sol els compassos inicials del piimer tema en delicat pianissim
i aixi es clou el segon període, com deixant entreveure als ulls de l'àni¬
ma contemplativa la desitjada redempció.

El tercer període comença, com els anteriors, amb la reproducció del
tema inicial, entonat ara pels segons violins, clarinets iiròmpes, mentre
que els primers violins ho embolcallen amb melodioses figures més i més
sonores. Comença aleshores un grandiós creixent, construït amb els mate¬
rials esmentats, que amena VAdagio al seu punt culminant. Tots els ins¬
truments de vent entonen uns solemnials acords, com saludant l'entrada
de l'ànima piadosa en el reialme celestial. Mes encara no som arribats
al terme: l'aspiració vers aquella divina redempció, deu encara repro¬
duir-se tota humil, entonada també pels violins i sobre aquesta base
s'enlaira un tercer creixent orquestral més grandiós encara que els ante¬
riors, el qual finalment amena la tan dalida solució. El procés musical
s'interromp sobtadament i per darrera volta apareix com un ressò del
tema litúrgic i una meravellosa coda posa el punt final a tan extens
com inspirat fragment.

Final. — Resta encara tot el grandiós temps darrer, les proporcions
del qual sobrepugen als anteriors. La Simfonia pren aqui nova vida i
alegria. Els instruments de metall entonen enèrgiques fanfares, mentre
la corda ho acompanya amb gaies i persistents apoiatures. El conjunt
pren un caràcter èpic, donant la impressió del brogit tumultuós d'un
camp de batalla. Després d'un perllongadissim desenrotllament, de mides
tal volta desmesurades, que fa gairebé impossible el comentari detallat,
un passatge en forma de choral sembla indicar la preparació dels esbarts
guerrers per entrar al combat. Aquest esclata bentost i al travers de son
extens procés arribem per fi a una triomfal coda que amb els tocs de fan¬
fares victoriosos amena la Simfonia en sa conclusió al punt culminant.
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SEGON CONCERT DE TARDOR

DIUMENGE, 16 D'OCTUBRE
a les 5 de la tarda

PROGRAMA
MOZART

DIVERTIMENTO, n.° 2, en re major

ENESCO

SIMFONIA, en mi bemoll
(I.a AUDICIÓ)

MORERA

Davant la Verge, Sardana orquestrada
Orquestració de l'autor per a I'Orquestra Pau Casals

ESTRENA

WAGNER

Preludi de Parcivat.

Obertura de UHolandès errant

TERCER CONCERT: Dijous, 20 d'Octubre


