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NOTES AL PROGRAMA

PRIMERA SIMFONIA EN DO MENOR
JOHANNES BRAHMS

La primera de les quatre grans Simfonies d'aquest autor data de
l'any 1876 i fou catalogada d'ell mateix com op. 68. Això ja ens indica
que no és pas una composició de jovenesa; tot al contrari, hom asse¬
gura que transcorregueren una vintena d'anys del primer projecte a la
seva realització definitiva. Duia ja produïda Brahms força música, s'era
prou acreditat de compositor de gran volada, quan es resolgué a aven¬
turar-se per la nova via on li era destinat recollir el ceptre que Beetho¬
ven deixà vacant. Per ço les seves quatre Simfonies són obres de plena
maduresa i ja de la Primera estant, cas singular en la història de la
música, acusa l'autor una ferma i ben definida personalitat.

Un poco sostenuto. Allegro.—El primer temps. Allegro, és prece¬
dit d'una curta introducció, amb moviment més pausat, que dura 37
compassos. El material amb què és constru'ida té una íntima relació amb
el tema principal de VAllegro següent, presentant el seu mateix caràcter
apassionat i melangiós. Sense pausa entra VAllegro, iniciat amb tres
compassos de preludi en els instruments de fusta i esclatant tot seguit
la frase principal en els violins, tema pregon, d'un intim sentiment ele¬
gíac, que embolcalla tot el primer temps de solemnial classicisme.

Aquest tema cabdal és objecte d'un llarg desenrotllament, exposat
amb tot vigor i intensitat, sovint trencat í>er una característica frase
composta de quatre acords.

Després del llarg període esmentat, apareix un segon tema que ve a
interrompre el caràcter del discurs musical. Es exposat pels oboès,
clarinets, fagots i trompes en progressions cromàtiques, i harmonitzat
en els instruments de corda amb una frase derivada del tema primer.
Seguidament, com una segona part d'aquell, apareix una dolça ^ expres¬
siva melodia en els oboès, harmonitzada pels baixos de la fusta i de la
corda. Un dels compassos d'aquesta melodia motiva una graciosa imita¬
ció entre clarinets i trom.pes seguida d'altra entre flautes i fagots, acom¬
panyat tot d'uns sincopats en els instruments de corda. Tot plegat va
decreixent fins apaivagar-se suaument, i produint així un fort contrast
amb l'agitació d'abans.

Però la calma és de poca durada. Una nova figura, aspra i puixant,
esclata en la corda i altre cop som endinsats en un occeà d'agitació.



Amb aquest caràcter de vigoria sens treva, fineix el primer període de
VAllegro, i la Simfonia torna al començ d'aquest. Després de Facostu-
mada repetició del període expositiu — procediment que ajuda a la
comprensió de ço que era difícil d'agafar la primera vegada, — entrem
al segon període, passant sobtadament del to inicial de do menor al de si
menor, en el qual es reprodueix el tema cabdal de l'entrada de VAllegro,
entonat ara per la corda i els clarinets i sostingut pels acords dels altres
instruments de vent. Després els de corda fan un trèmol, mentre el
propi tema és reproduït pel fagot sol i completat per la flauta.

Segueix altre desenrotllament dels temes i frases del primer període,
amenant de nou el to fonamental de do menor. Reapareix l'aspra i fu-
rient figura de la corda, seguida ara d'una nova melodia que es desen¬
rotlla al punt extensament. Un llarg decreixent, de caràcter ben poètic,
introdueix altre pasastge on, per espai de 30 compassos i creixent fins
a un gran fortíssim, els violins fan una sèrie d'imitacions amb els con¬
trabaixos i el contrafagot. Al punt d'esclatar el fortíssim, apareix una
nova combinació de la figura en terceres amb les dobles corxeres del
primer tema de VAllegro. I després ve un passatge on el segon tema
d'aquest (oboès i violins) es combina amb la figura dels baixos suara
esmentada.

Tot aquest darrer període es desenrotlla furient, conduint a l'acostu¬
mada represa del tema primer en son to original. Ve després una reca¬
pitulació de tot lo exposat, amb l'acostumat canvi de tonalitats. La ca¬
racterística frase de quatre notes apareix modulant a do major en els
oboès, fagots i trompes. La frase dolça i expressiva és també represa
en major, prenent ara l'oboè el lloc de la flauta. Desenrotllat tot en
un gran fortíssim, va per fi a parar en una coda que clou el temps
amb el poco sostemito que l'inicià.

And.^nte sostenuto. — Es a 3/4, en mi major, rublert de tendresa
i d'expressió, i inspirat en l'esperit dels grans mestres vieneses prede¬
cessors de Brahms. Així, bé podríem atribuir a Schubert la delitosa
melodia inicial que entonen els violins amb el fagot, passa després a
l'oboè i és represa pels violins. Aquest període és seguit d'un intens
passatge ascendent de la corda, substituït després per una altra delitosa
frase de l'oboè, a! qual fa de resposta el clarinet per a anar a parar
als baixos de la corda. Tot això és embolcallat d'un delitós acompa¬
nyament dels violins i violes en acords estacats derivats del tema cabdal.

Després d'un extens i bell treball contrapuntístic amb els materials
exposats, acaba el temps amb la melodia inicial reproduïda pel violi a
solo i la flauta, i acompanyada pels demés amb tanta senzillesa com
encisador efecte.

Un poco allegretto e grazioso. — Pren el lloc del scherzo, però és
més aviat una mena d'aire nacional, de melodia popular, tan senzilla
com dolça i encisera. La bella melodia, entonada pel clarinet, es com¬
pon de dos períodes quiscun de cinc compassos, essent el segon justa¬
ment la inversió del primer. En tant, els violoncels li fan l'acompanya¬
ment en pizzicato.

Igualment graciosa és la segona frase melòdica, malgrat el seu dife-



rent caràcter. Segueix immediata a l'anterior, entonada en terceres per
flautes, clarinets ifagots, i ara és amb l'arc que l'acompanyen els vio¬
loncels i també les violes.

Encara apar una tercera melodia, atacada pel clarinet i completada
per flautes i oboès en vuitenes, amb un acompanyament trencat de la
corda.

Canvia el moviment, entrant ço que substitueix el Trio, a 6/8 i en
tò de si, que fa un gran contrast amb 'el precedent. Es format d'uns
curts acords dialogats entre la fusta i la corda, i seguits d'un dibuix
lligat en terceres per aquells instruments. La segona part del Trio eixam¬
pla encara el mateix diàleg entre els instruments de vent i els de corda,
allargant aquest temps més que de consuetud. Però enlloc de repetir-se
la primera part, com en els minuets i schersos, s'esmerça la melodia en
una ampla coda de més tranquil caràcter.

Final, — Contrastant amb les proporcions i el caràcter dels temps
anteriors, la Simfonia fa un gran salt, i sense voler desmerèixer per
res aquells, direm que tot queda ofegat per la grandesa d'aquest darrer
temps, obra de proporcions gegantines i grandiloqüents, més madurada i
més pregona, de més força dramàtica i ensems — cosa rara — molt més
clara d'expressió. El compositor, fent una demostració ben palesa del
seu geni, ha volgut en aquest final resumir la Simfonia tota, enriquint-
la amb nous trets i modalitats d'expressió que hom no sospitava pas
sentint els temps anteriors.

Es divideix aquest en dues parts: una Introducció i un Allegro. La
primera té un pregon caràcter dramàtic, revestit de força misteri. En
moviment d'Adagio, comença amb tres solemnials notes en els baixos
de l'orquestra, seguides d'un esclat expressiu i punyent dels violins,
frase aquesta última que serà la base inicial del gran tema de VAllegro.
Al sisè compàs comencen uns expressius estacats que dialoguen els alts
amb els baixos de la corda, tots en pizzicato, i sempre més forts i apres¬
sats, com descrivint l'encalç del fat irresistible. De sobte, és deturat
tot això per una majestuosa frase en els violins, de caràcter imperiós
i restrictiu. Emperò bentost la cursa segueix amb més delit, i mentre
el tema passa a la fusta, la corda ho embolcalla amb un dibuix de
gran força dramàtica.

Aquest magnífic efecte descriptiu segueix bona estona fins a canviar
el temp en piü andante i el to en do major. Aleshores, sobre un pianís-
sim orquestral es dreça una inspiradíssirna frase que entona amb gran
força la trompa sola, ampla i solemnial, com una veu d'ultra-tomba.
Després de vàries aparicions, la flauta reprèn la frase rublint-la encara
d'un caient més poètic, i fent-li resposta el fagot i la trompa. La corda,
en tant, ho ha subratllat a la sordina amb un trèmol de caràcter eteri,
produint un efecte sobrenatural i corprenedor. L'orquestra calla un mo¬
ment, i aleshores els trombons i fagots entonen amb la més gran dol¬
cesa unes solemnials i inspirades harmonies que presenten marcat segell
wagnerià. De nou la trompa torna a enotnar el grandiloqüent tema,
posant així escaient final a la grandiosa Introducció.

Segueix sense interrupció VAllegro non troppo ma con brio, movi¬
ment final que és objecte d'un immens desenrotllament. Un tema de la



més feliç inspiració, d'espontània melodia i marcat ritme, substitueix tot
el misteri anterior per la més franca alegria, rublint d'ella els esperits
amb un càntic serè i majestuós, a tall de choral, que evoca fortament
e! record de la Simfonia amb chors beethoveniana. El tema és cantat
per violins i violes en llur regió greu, i sostingut pels phsicati dels
baixos i l'harmonia de les trompes, reforçades més tard pels fagots.
Després el propi choral és entonat majestuós pels instruments de vent,
sobre els pissicati de tota la corda, produint el més gran efecte rítmic.

Aquesta forma ritmica minva de poc en poc per a ecdir el lloc a
un més ample desenrotllament de tan important passatge. Una curta
reaparició del tema sol de la trompa, sobre acompanyament arpegiat
dels violins, condueix al segon tema de Allegro, una melodia més gaia
i joganera dels violins, en la qual les quatre primeres negres són tot
seguit repetides graciosament en corxeres. Aquesta melodia té com una
segona part confiada a l'oboè amb un xamós acompanyament sincopat
de les violes. Encara una nova expressiva frase melòdica apareix en
els violins i és continuada en la flauta, sobre un acompanyament de la
corda en tresillos.

Ben tost el tema cabdal de VAllegro és reproduït en sa tonalitat ori-
giital, i amb l'acompanyament més ric que abans, essent objecte d'altre
extens desenvolupament. Més tard és introduïda de nou la frase en
pissicati de la corda apareguda al començ, i seguida d'altres passatges
anteriors reproduïts en forma més o menys fragmentària.

Amb tot el material exposat, el compositor construeix encara nom¬
broses planes de música, fins al punt d'éssier aquest un dels més immen¬
sos desenvolupaments simfònics que coneixem. A la fi apareix una coda
en moviment piú allegro, que introlueix encara una nova frase, al.lusió
velada a una altra del primer temps, i més marcada a un passatge de
trombons de Vandcmte. Desenrotllat tot en un darrer fortíssim, consti¬
tueix la coronació final de tan grandiós monument que per sí sol fóra
prou per a la glòria de son autor.

CONCERT EN SOL MAJOR
PER A PI.ANO I ORQUESTRA

BEETtíOVEN

Cinc són els Concerts que compongué Beethoven per al piano, com
instrument principal acompanyat de l'orquestra. La forma d'aquesta
mena' de composicions ressembla molt la de la Sonata, solament que
suprimint el Mimtef o Scherzo. Cada temps del Concert acostumava
a dividir-se en tres solos, separats per dos conjunts o tutti orquestral.
El tercer d'aquells era gairebé la repetició del primer, amb la sola dife¬
rència del canvi de to. Beethoven modificà aquesta rutina, donant a
l'acompanyament d'orquestra aital importància, que els seus concerts



semblen veritables simfonies en les quals l'instrument principal es limita
a jugar una part important, però no la sola, i moltes vegades com¬
parteix també aquesta preponderància amb l'orquestra.

Abans del present Concert, composà Beethoven altres tres, respecti¬
vament en do major, si bemoll i do menor. Aquest últim és considerat el
millor dels tres, però encara el sobrepugen els dos següents: el Concert
en sol, que donem avui, i el Cinquè, en mi bemoll.

El Concert en sol és un veritable monument musical rublert tot
ell d'un gran sentiment poètic. En el catàleg de la producció betethove-
niana és assenyalat amb el núm. 58, i fou escrit l'any 1806 a l'ensems
de la Quatrena Simfonia i l'Obertura de Leonora núm. 3.

El primer temps és construït amb gran desenrotllament i es basa
tot en una expressiva i ampla frase que entona en començar el piano,
essent després represa i tractada per l'orquestra amb una poesia i gran¬
diositat dignes de les simfonies. En el transcurs del temps, el piano
ornamenta dit tema amb figures gracioses i ardides, i acaba amb una
deliciosa coda, en la qual el tema s'esvaeix dolçament entre els ara¬
bescos del piano.

Emperò la pàgina cabdal d'aquest concert, com de tantes altres obres
de Beethoven, és l'andante con moto, on sembla que la música assoleix
els límits de l'eloqüència. L'autor ens presenta també ara l'oposició dedues idees o sentiments que el dominen constantment. Comencen els
baixos de l'orquestra atacant un tema rude, fortament ritmat, com l'afir¬
mació imperiosa d'una voluntat brutal; en contraposició respon el pianO'
amb una frase feble i tímida, barreja de prec i de plany, i segueix
un diàleg entre l'obstinació insistent de l'orquestra i la veu suplicant
del piano. De poc en poc, el tema violent cedeix i va calmant-se, a me¬
sura que creixen les súpliques i queixes de l'insrtument a solo; la ru¬
desa orquestral s'afebleix i deixa a la fi la veu al piano, qui amb
frase victoriosa s'esplaia en una melodia ampla i serena, anant a morir
dolçament en un acord ple d'ensomni. A aquest es lliga saise interrup¬ció el temps final, de subtil vivacitat, en el qual l'instrument solista
es desfoga amb un seguit d'arpegis trencats, plens d'ardidesa i produint
combinacions pianistiques força originals.

ZOLTÀN VON KODÀLY

Es el compositor més important de l'escola hongaresa i una de les
personalitats de més relleu entre els músics contemporanis. Nasquè a
Kecskemét (Hongria) l'any 1882, i estudià a l'Escola de Música de
Budapest. Desde 1905 s'és lliurat preferentment a la composició i en
particular a les recerques de música popular hongaresa amb tal entu¬
siasme, que arribat a recollir unes 3.500 cançons populars.

Després de residir una temporada en els grans centres musicals de



Berlín i París, fou cridat novament a Budapest per a conferir-li la
càtedra de teoria i composició en la Real Academia de Música, que
segueix exercint al present. Ensems ha col·laborat amb el seu paisà i
col·lega Bela Bartók en els treballs de folk-lore i s'és distingit també
com notable critic musical.

PSALMUS HUNGARICUS

Compost en 1923 per a ésser executats en les festes del cinquantenari
de la capital d'Hongria, la seva estrena fou considerada com la vic¬
tòria més decisiva de la música de sa patria.

El text havia estat escrit en el segle XVI= i és traduït tie l'original
bíblic a l'idioma patri pel poeta i pare predicador Michel Veg.

La introducció instrumental té un caràcter ferreny i apassionat.
La massa orquestral brogeix desesperadament, fins que es detura de
sobte sobre l'acord dominant de la menor. Després de dues repeticions
sonoroses del propi acord, hom sent el gemec planyívol de l'oboè, al
qual segueix un altre de les flautes, junt amb els clarinets. Un breu
passatge ens condueix a l'entrada del chor, el qual entona el tema
principal de l'obra. Aquest tema, pregonament trist, presenta un caràc¬
ter de salmòdia, de línies gregorianes i domina tot el poema apareixent
ben sovint sobre les més variades harmonies, amb les quals ofereix
dtvegades fortes discòrdies.

Al primer chor, després d'un breu esclat orquestral, segueix la
lamentació del tenor, amarada de la més gran congoixa. La veu s'exten,
com una trista melopea sobre el tremol dels instruments de corda; la
harmonia en la qual es basa, comença tota clara i senzilla, però de
poc en poc va prenent tons ombrívols que li donen una color tràgica.
La veu del tenor va muntanf cap a les regions agudes, el seu plany
es torna més i més desesperat i tota l'orquestra esclata apassionada.

A aquest [leríode d'agitació segueix un altre de calma; violes i
violoncels acompanyen el cant amb moviment pausat i tranquil, ornat
amb notes soltes i dibuixos dels instruments de fusta. Després, les veus
altes (soprans i tenor) reprodueixen el tema inicial sobre un seguit
d'acords de setena. L'ambent torna a carregar-se de tons tètrics i
llòbregs.

Prossegueix el tenor planyent-se dels mals que el flagellen i l'or¬
questra l'acompanya amb escales ascendents i descendents en forma
de canon; aviat s'hi ajunta el chor en la mateixa forma musical d'abans,
però substituint ara les paraules ,per "gemecs i braols. Sobre aitals disso¬
nàncies s'exten la veu del tenor, més i més aguda, fins que acaba el
chor ple repetint altra volta el tema inicial, però harmonitzat ara de
faisò que resulta un himne solemnial i grandiós.

Després d'un altre episodi tranquil, en el qual el tenor repeteix
el seu tema propi sobre una nova base harmònica encomanada a la



massa de corda i seguit d'unes breus i dolces harmonies dels corns, toma
a esclatar la tempestuosa agitació. El moviment orquestral va tornant-se
més mogut i furient; als braols dels instruments d'arc responen els
aspres i sobtats acords del metall i es reprodueix l'atmosfera tempes¬
tuosa del començ. El tenor repetei.x encara el seu plany suplicant, i
seguidament ho reprodueix el chor amb noves harmonies.

Esdevé una sobtada interrupció, que deixa l'ànima en suspens. Des¬
prés d'això, l'ambent canvia per complet; en moviment adagio els sons
de l'arpa, sostinguts per harmònics de violoncels i piszicati de violes i
violins segons, ens transporten a una atmosfera celestial. El Senyor
ha escoltat els precs i envia sa llum i el seu consol. Sobre llargs
acords passen lleugeres escales ascendents, mentre que en les regions
més altes destaquen els dolços sons de! clarinet, la flauta i el violí
solista. A aquest episodi orquestral segueix altre cant del tenor amarat
de serena calma, entre suavitats de l'arpa i de la corda amb sordina,
als quals .s'ajunten els instruments de vent lliscant entre variades dis¬
sonàncies.

A la fi calla el tenor, i roman el chor dominant-ho tot. Sona altra
volta el tema inicial de l'obra amb noves harmonies; les veus mun¬
ten, creixen, s'estenen fins que després d'una última explosió de l'or¬
questra, en la qual ressona la fanfare dels instruments de vent, recol¬
zada amb els acords de l'orgue, el chor reprodueix per darrera ve¬
gada el tema principal a la vuitena, ara sense cap mena d'harmonit¬
zació, i les veus van apagant-se a pleret sobre les pregones notes d'un
contrabaix sol, a les quals s'uneixen en els compassos finals les del
violoncel, com un ressò llunyà.

Aixi acaba aquest magnífic poema, expressió pregona de l'ànima d'un
poble contristat, i obra que en el seu {¡ais és tinguda ja per un veri¬
table-monument de l'art musical hongarès.

Text del PSALMUS HUNGARICUS
Traducció catalana, adaptada a la música, de Joaqui.m Pena

CHOR

Quan rei David pati greus malastres,
l'odi i l'etKalç d'amics i adversaris,
dintre el cor duia amarga dolor
i trist i retut clamava aixi al Senyor;

TENOR

Déu Etern, Mestre, Pare, escolta'm ja!
Gira vers mi el teu sacrosant esguard! ,

Tu, Salvador meu, ten pietat de mi.



que és massa dur tot ço que em cal pati.
Jo ploro i clamo aix! nit i dia,
tèrbol l'esprit, la força exhaurida,
punyen mon cor amargues congoixes,
l'ira i misèria d'uns rivals hipòcrits...
.\h, si el Senyor volgués dar-me ales,
com un colom, prest jo volaria;
si en sa bondat Déu ço m'atorgava,
prompte jo lluny, ben lluny me'n fugiria.
Més m'estira ja al desert exiliar-me,
anà errant per les selves ombroses,
que no pas viure aci amb eixos homes
que la vritat i el dret mai no acaten.

. CHOR

Quan rei David pati greus malastres,
l'odi i l'encalç damics i adversaris,
dintre el cor duia amarga dolor
i trist i retut clamava així al Senyor:

TENOR

Brètols, rumien plans diabòlics,
sembren discòrdies, sempre maldient;
volen així en llurs llaços encloure'm,
sobre mes penes crits d'alegria fent.
Com si a la vila sols l'ira i l'odi,
brega i renyina, fossin estables 1
Set de riqueses, folla i desori,..
Mai al món no hi hagué res comparable!

CHOR

Ah 1

TENOR

Fan molt sovint els àvols conxorxa
per enganyar les vídues i els orfens;
Déu no és qui mena llur seny, llurs actes,
qu'ells el seu nom altivols profanen.

CHOR

Quan rei David pati greus malastres,
l'odi i l'encalç d'amics i adversaris,
dintre ed cor duia amarga dolor,
i trist i retut clamava així al Senyor:

TENOR

Fóra més pla aguantar les sofrences,
si enemics fossin qui m'encalcessin;



d'ells podria jo així defensar-me,
mal no pogués buidar mai l'amarg calze
Pró, vés! l'amic millò amb qui comptava,
ell, a qui jo el meu cor confiava,
quant junts anàrem per una via,
fou l'enemic pitjor que haver podia.
Que en l'amarga mort tots càstig trobin,
cpie un alt poder aterri els hipòcrits!
Maledicció per llurs sacrilegis!
Maledicció per tan criminal trepa!

TENOR I CHOR

Oh Déu i Mestre, ou mes grans queixes,
dia i nit jo t'imploro sens treva!
Dó'm ta valença, dü'm deslliurança,
quan l'enemic terrible així em menaça 1

CHOR

Oh Déu i Mestre, etc.

TENOR

Ah, sigues gai, cor meu, no tinguis por!
Déu t'aconhorta. Déu te duu claror I
Kll lleva a l'home tota gran dissort!;
sa llum et dóna en la vida i en la mort.

CHOR

Oh! Tu ets sempre Déu de justicia.
Tu mai amb àvols no transigeixes,
mai no comportes llur gosadia;
llarga vida no hauran ací a la terra.
Mes, Tu dels justos ets salvaguarda,
ets dels fidels teus sempre ferm escut.
Qui s'humilia, prou l'enlaires Tu;
qui altiu et repta. Tu el tomlres i esclafes.
Qui Tu flagel·les força en la terra,
qui amb dures penes poses a prova,
prompte l'emmenes vers l'alta glòria,
dant-li per premi el goig de la Redempció.
Ço David deia, ço escrivia,
ço iwrta un dels salms de la Bíblia
d'on un liom piu volgué-ho transcriure
per a confort de tots els fidels cristians.
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