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NOTES AL PROGRAMA

OBERTURA D'EGMONT

BEETHOVEN

L'any 1810 componia Beethoven varis números de música
per a la cèlebre tragèdia Egmont, de Goethe. Era aleshores el gran
músic en el fort aujol del seu geni, car acabava de produir la
Simfonia Pastoral, Fidelio i altres importants creacions.

Egmont és l'op. 84 del micstre i es composa de nou fragments:
l'obertura, varis Heder, intermedis, i il·lustracions melodramàti¬
ques, entre les quals sobressurt la qui acompanya la mort de Clara.

L'obertura és una colossal pàgina, constituint el millor pre¬
faci a la tragèdia de Goethe. Obra febrosa, de gi"an empenta i
segell revolucionari, en la qual glosa Beethoven les aspiracions
desesperades d'un home i de tot un poble vers la llibertat, coro¬
nades per llur triomf apoteòsic.

Comença la partitura amb un gran acord de fa per tota l'or¬
questra. Després d'un silenci, els instruments de corda fan mar¬
cadament uns llòbregs acords en menor, als quals respon un
cant planyívol en els de fusta. Repetits uns i altre, fan els violins
una curta melodia sobre el trèmol de la corda, melodia que és
tot seguit doblada per la flauta i l'oboe, successivament. Aquest
grandiós començ relliga la introducció amb Vallegro, temps do¬
minant de l'Obertura. En ell s'hi troba tota la poixança creadora
del mestre: primer les frases i respostes inquietes dels instruments
de corda, després el dolç diàleg dels de vent; més tard la bella
frase descendent dels violoncels, tot barrejat d'en tant en tant
amb els terrifies acords del començ que reapareixen sovint do¬
nant a aquesta pàgina la color més ombrívola.
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Per fi, després d'un llarg decreixent seguit d'una pausa sobre
l'acord de do, els violins ataquen una grandiosa coda en fa major,
emparant-se bentost de tota l'orquestra i cloent l'obra amb el
més brillant esclat de sonoritats.

QUATRENA SIMFONIA en re menor
SCHUMANN

Pot ésser considerada aquesta Simfonia, entre totes les obres
orquestrals de Schumann, com la mostra mes perfecta de la seva
personalitat dintre del gènere. Es senyalada amb el 11.° 4 i última
de les Simfonies que composà, i data de l'any 1841, un dels més
feliços de la seva vida, si bé no fou publicada fins dotze anys
mes tard, fent-la sens dubte durant aquest temps objecte de
continuats retocs i modificacions, especialment en la part d'ins¬
trumentació. Presenta aquesta obra la particularitat d'ésser
escrita per a executar-se sense interrupció, malgrat els quatre
temps 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 VAllegro, que podem considerar com el tema
capdal del mateix. Aquest ample tema, construït amb semi-
corxeres, és travessat de tant en tant per una curta i enèr¬
gica figura musical, donant tot plegat una impressió de vigor i de
forta efervescència.

El tema es desenrotlla i transfonna amplament, combinant-se
amb la frase d'introducció. Després els trombons inicien una
altra frase solemnial i piano, que es combina amb una inquieta
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figura rítmica dels violins, i pendra una importancia capdal en
el darrer temps.

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

Romança. — Segueix immediatament el segon temps, titolat
«Romança», amb una inspirada i somniosa melodia que entonen
a la vuitena el primer violoncel i l'oboe. 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) cn. vuitena amb el
primer violoncel i en sisena amb el segon, mentres el demés de
l'orquestra omplena. l'harmonia. Després tornem a la primera
part de la Romança, amb la novetat d'ésser l'encisadora melodia
entonada aquesta volta ademes pel primer fagot.

Scherzo. — Contrastant amb aquest temps pausat i melan¬
giós, entra resolt i abrivat cl Scherzo. El tema, que diuen amb
braó els violins, es 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 que l'autor cercà per a la seva obra.

Final. — Sense interrupció entra cl temps final, començant
per un curt període lent. Un lleu trèmol amena de nou el motiu
cn semi-corxeres del primer temps, i més tard es combina amb
el període que anunciàrem al parlar d'aquest. Els acords del
metall, intercalats en la inquieta figura rítmica dels violins,
apareixen ara amb aire triomíal i es desenrotllen amplament.
També es reprodueix la frase amorosa d'aquell temps, però
completament transformada i rublerta encara de nou encís. Amb
acpiest material es desenrotlla tot el temps, devenint cada colp
més grandiós, fins a acabar en un fulminant Presto que clou
esplendorosament la Simfonia.
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PRELUDI DE PÁRCIVAL

WAGNER

(COMENTAT PER L'AUTOR)

«AMOR - FE - ESPERANÇA?»

Primer tema: «AMOR»

«Preneu mon Cos, preneu ma Sang per la Gràcia de nostra Amor!»
(Es repetit per veus d'àngels, esvanint-se.)
«Preneu ma Sang, preneu mon Cos, en recordança meva.»
(Es repetit també, esvanint-se.)

Segon tema: «FE»

Prometença de Redempció per la Fe.
Ferma i plena s'amostra la Fe, sempre creixent i ben disposta,

àdhuc enmig la pena.
Es renova la prometença, i resjwn la Fe des les més dolces

alçàries, davallant com portada per les ales de la Coloma blanca,
penetrant sempre mes plena i mes forta en cl cor dels hòmens,
omplenant cl món i la naturà tota amb la poixança mes grandiosa
i retornant après vers les etèries alçàries suaument apaivagada.

Après, una volta encara, d'enmig les esgarrifances de la solitud
brolla tremolós el plant de la Compassió amorosa, l'emembrant
la temença, l'angoixa de la suor divina en cl Munt dels Olivers,
els divins martiris del Golgotha...

El cos s'esblaima, la sang s'escola i, aplegada dintre el calze,
resplendeix amb un flam de benedicció celestial, espandint per
damunt de tot ço qui viu i pateix les delícies de la Gràcia de
Redempció per l'Amor.

Envers aquell qui — oh terrible penediment del coi"! — deu
consumir-se pel càstig diví, cr.dinzat en la contemplació del Grial,
envers Amfortas, el pecador qui té la cura del santuari, ens
sentim pi'opicis: hi haurà redempció per a les dolois qui corse¬
quen la seva ànima?

Altra volta encara oïm la prometença i... esperem!
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SUITE en mi

EDUARD TOLDRÀ

Prou coneguda és l'actuació artística, del jove músic català,
veritable ànima del Quartet Renaixement, per a que calgui fer-ne
ara la presentació. Emperò, més a més del seu treball de concer¬
tista, comença a aparèixer també En Toldrà com remarcable
compositor, i por tal motiu ens complau incloure en els nostres
programes la seva primera obra per a orquestra.

Abans s'havia ja donat a conèixer amb composicions de menys
volada. Són aquestes un aplec de Cançons per a cant i piano;
altre de Sardanes, algunes premiades en concursos, entre les ^
quals esmentarem Sol ponent. Nuvolada i La gentil Antònia, i
el Quartet en do menor per a instruments de corda, que fou pre¬
miat en el certamen musical d'Olot. ,

La Suite en mi és la primera obra orquestral d'En Toldrà,
i fou executada per primera vegada fa dos anj's en l'Associació
d'Amics de la Música. Es obra on el músic hi ha posat tota la
sincei'itat del seu temperament, sense programes literaris, ni tras-
cendències poemàtiques, sinó que, pel contraid, En Toldrà es
decanta més aviat cap els motlles clàssics (cosa estran3'a en un

jove), fent música pura i adoptant les divisions i moviments
tradicionals, donant emperò a la seva obra un fons de musica¬
litat ben catalana.

Entre les noves obres que aquest músic té en preparació
figura ja del tot acabat un altre Quartet amb el títol Vistes al
mar i el subtítol «Evocacions poètiques sobre un text de Maragall»,
que serà estrenat dintre de poc. Aquesta composició acaba de ser
horejada amb el premi de dugués mil pessetes en el primer dels
concuroos musúals fundats per la senyora vidua de Romaguera.
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FESTA

FRANCESC PUJOL

La doble personalitat, artística i organitzadora, del Mtre. Fran¬
cesc Pujol és tan coneguda de tothom, donat els alts càrrecs que
ocupa en 1'Orfeó Català, en el Palau de la Música Catalana
i en l'Orquestra dels Amics de la Música, que fóra endebades dir-ne
res més. En aquest moment, parlem sols del ben remarcable
compositor el nom del qual s'és fet prou popular per tot Cata¬
lunya amb la quarentena de sardanes que ha produïdes, moltes
d'elles veritables joiells en el seu gènere. Per això el nom d'En

^ Pujol pot acoblar-se amb els d'En Morera i En Carreta, com els
tres músics que han sabut més enlairar la nostra bella dança
popular a l'esplendorós lloc que avui frueix en les veres regions
de l'art musical.

No reproduirem pas la llarga llista de totes les sardanes d'En
Pujol. N'iü ha prou amb esmentar títols tan populars com el de
les admirables Jovenívola, La balladora, Trapacera, etc., etc.
Però esment particular cal fer per llur especial mèrit d'aquelles
compostes per a vàries cobles i també combinades amb el chor,
per exemple: Esplendorosa, per a dues cobles; La nina i el moliner,
per a tres, i Cant de maig, cant d'alegria^ per a chor mixte i tres
cobles.

També el Mtre. Pujol ha produït quelcoin en el gènere choral.
Recordem la seva primera composició, el chor d'homes La non-
non dels papellons, que ens féu endevinar un bon músic en aquell
desconegut jovenet qui es sentia ja estret dins cl clos de la secció

. d'homes del nostre gran Orfeó. Després ha anat harmonitzant
per a chor mixte, amb la traça que li és coneguda, un bon aplec
de cançons populars, i com obres de més volada cal anotar el
gran chor d'homes L'ombra del rei i el poema choral per a chor
mixte Cançó tràgica, premiat en el concurs musical de Terrassa.
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L'infadigable mestre té avui molt avençada la composició
d'una Obertura a gran orquestra per al drama Terra Baixa de
l'excels Guimerà, i així mateix es proposa fer els primers assaigs
en el difícil gènere de la musica de cambra amb una Sonata per
a violí i piano i Rondalla per a violoncel i piano.

Les tres danses característiques, relligades en un sol número
sots el títol de Festa, que clouen aquest programa, primera i única
obra fins avui del Mtre. Pujol per a gran orquestra, són una bella
prova del domini que posseeix ja d'aquesta massa i altre bell
presagi de ço que podem esperar del seu talent. Els diversos
temes, malgrat ésser tots originals del compositor, no poden
tenir un caient més catalanesc, semblant espigolats en el cor de
les nostres muntanyes, i el ropatge instrumental amb què els
revesteix el mestre hi escau bellament, oferint de passada una
veritable vàlua musical.



SISÈ 1 ÚLTIM CONCERT
DILLUNS 30 DE MAIG

Audició extraordinària, en la qual seran repetides,
a prec de molts concurrents i de la premsa, les

dugués grans obres de Brahms i Strauss.

A DOS QUARTS DE DEU del vespre

PROGRAMA

BRAHMS: Tercera Simfonia,
en fa.

BEETHOVEN: Sisena Simfonia
(Pastoral).

1.^ audició per aquesta Orquestra.

R. STRAUSS: Don Quixot,
amb la cooperació del concertista

GASPAR CASSADO.

58^98.— |MP. HENRICH I C,*—BARCELONA


