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PROGRAMA
I

BEETHOVEN
Ober tura de Eémont

DEBUSSY
L a M iédiada d'un fauna

WAGNER
Qb ertura de Tannbaüser

II

BEETHOVEN

Nov ena Simfonia
en re menor

I A lIe;íro ma con troppo, u& poco maestoso.
II Molto vívace.

III Adagio XQolto cantabile.

III
IV Presto. Recitativo. Allegro assai. Allegro assai vívace. Alia marcia. Andante

Toaestoso. Adagio ma non troppo» ma divoto. Allegro enérgico. Allegro ma non

tanto. Poco adagio. Poco allegro» sempre piú allegro. Prestissimo.
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Programa explicatiu
de R. Warner

PRIMERA PART

/. Allegro ma non trogpo, un
poco maestoso.

UN combat, eri el sentit mésgrandiós de la paraula,
de l'ànima lluitant pel goig con¬
tra l'opressió d'aquella puixan¬
ça enemiga que s'interposa en¬
tre nosaltres i la felicitat te¬
rrenal, tal sembla ésser la idea
fonamental del primer temps.
El gran tema cabdal qui, del
començ estant, ix tot nu i po¬
tent com de dins un vel qui 1'
embolcalla misteriós, podria tal
volta traduir-se d'una faisó as-

sats ajustada al sentit del poe¬
ma musical, amb aquestes pa¬
raules de Goethe:

«Freturar et call Deus freturar!»

Enfront d'eix poderós ene¬
mic, descobrim una noble obs¬
tinació, una resistència de viril
energia qui fins a la meitat d'
aquesta part creix fins a la
lluita oberta amb l'adversari.

en la qual creiem albirar dos
poderosos lluitadors qui, amb¬
dós invencibles, acaben per a-
bandonar el combat.

Entre clarianes aïllades po¬
dem descobrir el dolç i melan¬
giós somriure de la felicitat qui
sembla cercar-nos; lluitem per
posseir-la, i aquell perfldiós i
potent enemic ens priva d'asso¬
lir-la embolcallant-nos amb son

ala tenebrosa, de faisó que
se'ns enterboleix la visió d'a¬
quella gràcia 'llunyana i caiem
en un tètric caboriejar, el qual
per una nova resistència obsti¬
nada pot redreçar-se en nova
lluita contra el dimoni rapidor
del goig.

Així alternativament, força,
resistència, lluita, daler, espe¬
rança, quasi assoliment, nova
desaparició, nou desig, nous
combats, formen la base del
moviment incessant d'eix admi¬
rable fragment musical, qui a
estones, peró, s'apaivaga ,fins a
aquell esta't perdurador de tota
manca d'alegria.
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A la fl de la primera part
sembla com si aquesta ombrí-
vola tristesa de l'esperit crei¬
xés en proporcions gegantines,
lio embolcallés tot i volguéis
amb sa enlairada i terrible ma¬

jestat prendre possessió d'a-
qnest món qne Dén creà... per
al goig.

SEGONA PART

II. MoUo vivac,e.

UNA mena de plaer feréstecens ompla tot seguit amb
els primers ritmes d'aquesta se¬
gona part: entrem en un món
nou i en ell som emportats fins
el vértig, fln.s l'atorrollament;
és com si enrpesos de la deses¬
peració, fugissin! davant d'a¬
questa per conquerir amb a^
fanys constants i infadigables
una nova felicitat inconeguda,
puix qne l'antiga, la qui abans
ens somreia de lluny, ens sem¬
bla del tot arrabassada i per¬
duda.

Amb la sobtada aparició del
tema central, se'ns revela tot
de cop una d'aquelles escenes
de plaer terrenal i benestar
alegroi; una mena d'alegria

esquerpa sembla manifestar-se
en el senzill tema tan sovint
repetit; una ingenuïtat, una
serenitat contenta de si matei¬
xa, i ens sentim temptats de
pensar en la descripció que fa
G-cethe d'aital senzill content:

«Per al poble és ací festa cada dia.
Amb un xic d'enginy i molt de grat
cadascú va voltant en l'atapeïda sardana.*

Mes nosaltres no ens avenim
a reconèixer aital satisfacció,
tan estretament limitada, com
el terme de nostra cursa infa-
digable envers la felicitat i el
goig més noble; contemplant ei¬
xa escena, el nostre esguard s'
emboira i ens en apartem per
abandonar-nos altre cop a
aquell impuls infadigble qui
ens empeny avant sens treva
amb la força de la desespera¬
ció, en cerca de la felicitat que,
ai! no trobarem pas així; car
al final d'aquesta part som em¬
pesos altra volta encara vers
aquella escena de benestar ale¬
groi que abans havíem ja tro¬
bat, i aquesta • vegada tantost
la tornem a albirar, ens en
allunyem despitadament apres¬
sats.
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TERCERA PART

III. Adagio molta cantahile.

QtFE diferent parlen eixossons al nostre cor! Amb
qnina puresa, amb quin celestial
assuaujament dissolen el despit,
l'impuls feréstec de l'ànima
oprimida per la desesperació,
en un sentiment suau i melan¬
giós! Es com si despertéis en
nosaltres el record d'uií passat
gaudiment de felicitat més
pura.

Amb aital record ens torna
també aquell dolç daler tan be¬
llament expressat en el segon
tema d'aquesta part.

Ço apareix com el desig de
l'amor, al qual de nou, mes tan
sols en un ornament méis mo¬

gut de l'expressió, respon el
primèr tema dolçament, cal¬
mant i duent bona promesp, a
l'esperança; així ens sembla
quan reapareix el segon tema,
que l'amor i l'esperança s'abra¬
cen per reconqiierir llur dolç
poder sobre el nostre esperit
torturat.

Sembla que el cor, encara ba¬
tegant, vulgui resistir amb
suau repiignància; emperò llur

dolça puixança és més gran que
la nostra obstinació ja amoro-
sida, i caiem vençuts als bra¬
ços d'aquests amorosos missat¬
gers de la felicitat niép pura.

Sí, el cor nafrat sembla gua¬
rir, reprendre forces i animan
se per un redreçament ardit,
que nosaltres creiem reconèi¬
xer en el passatge de caràcter
gairebé triomfal cap a la con¬
clusió d'aquest temps. Mes ai¬
tal redreçament no és pas en¬
cara lliure d'una reacció provo¬
cada per les passades tempes¬
tes; a cada nou accés de la ve¬
lla dolor s'oposa, emperò, tot
seguit un nou assuaujament d'
aquella dolça i meravellosa pui¬
xança, i a la fl, davant d'ella,
com amb els darrers llampecs
d'un oratge apaivagant-se, la
tempesta es desfà i s'esvaeix.

QUATRENA PART
IV. Presto. Recitativo. Allegro

assai. Allegro assai viva¬
ce. Alia marcia. Andamte
maestoso. Adagio ma non
troppo, ma divoto. Allegro
enérgico. Allegro ma non
tanto. Poco adagio. Poco
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allegro, sempre piú alle¬
gro. Prestissimo.

El traspàs de la tercera ala quatrena part, comen¬
ça amb un crit estrident.

Amb aquest començ del dar¬
rer temps, la música de Beetho¬
ven pren resoltament un caràc¬
ter més expressiu, abandona el
caràcter de pura música instru¬
mental sostingut en els tres
primers temps, el qual es ma¬
nifesta per una expressió infi¬
nida i indeterminada; la conti¬
nuació del poema musical im¬
posa una conclusió, conclusió
que no pot ésser expressada si¬
nó per la paraula humana.

Admirem com el Mestre pre¬
para la introducció de la pa¬
raula i de la veu de l'home,
com una necessitat massa espe¬
rada, amb eix commovedor re¬
citatiu dels baixos instrumen¬
tals, el qual, deixant ja enrera
les barreres de la música abso¬
luta, s'oposa als altres instru¬
ments, com per apressar la so¬
lució amb sa veu forta i com-

mosa, acabant per devenir un
tema cantable, qui en sa senzi¬
lla corrent, animada com d'un
goig solemnial, fa seguir els de¬

més instruments i s'enlaira a

sublim alçària. Sembla com la
suprema provatura per expres¬
sar mitjançant la_sola música
instrumental una joiosa felici¬
tat ferma i inalterable. Mes 1'
element indomtable no apar
dispost a aquesta limitació:
com la mar enfurismada, el
crit salvatge, caòtic, de la pas¬
sió insadollable, s'enaspreix,
torna a caure, i de nou més fort
que abans sona encara en nos¬
tres orelles.

Aleshores, una veu humana
amb l'expressió clara i ferma
de la paraula s'imposa a la te-
rrabastada orqtiestral, i no sa¬
bem pas ço que devem admirar
mós, si l'ardida inspiració o la
gran candidesa del Mestre quan
fa fer per aquella veu eixa cri¬
da als instruments:

ODA A L'ALEGRIA

EECITATIU

baríton

Germans, a fora tristeses! Al¬
tres cants joiosos entonats ara

sien, de joia ressonantal
Amb eixos mots se fa llum

en el caos; tina expressió mée
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ferma i deiflnida és obtinguda,
en la qual nosaltres, portats
per l'element retut de la músi¬
ca instrumental, podem sentir
de faisó clara i precisa ço que,
després dels penosos esforços
envers el goig, deu aparèixer
com segura i suprema felicitat:

HIMNE

baríton

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel,
vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

ohor

Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

solistes

Si fortuna generosa
ens ha dat un bon company
o companya graciosa,

cantarem amb més afany.
Sòls si un cor hem fet ben nostre
forta veu podrem lluí.
Pró més d'un, girant el rostre,
fugirà plorant d'aquí.

chor

Sols si un cor hem fet ben nostre
forta veu podrem lluí.
Pró més d'un, girant el rostre,
fugirà plorant d'aquí.

solistes

Joia tots voldríem heure
bo i seguint son pas florit,
i de joia tot s'abeura
de Natura en l'ample pit,
joia és bes i primavera.
Joia bons amics ens féu...
Goig fou dat al cuc en terra,
goig a l'àngel prop de Déu.

dHCR

Joia és bes i primavera.
Joia bons amics ens féu...
Goig fou dat al cuc en terra-
goig a l'àngel prop de Déu.

Sons bél-lics i esforçats s'a¬
tansen; creiem veure passar un
estol de joves, l'alegre herois¬
me dels quals és expressat en
els següents mots:

tí
m
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TEKOR

Goig! Els astres canten glòria,
van pel cel rient triomfants.
G^ig! Correm, rient, germans;
herois som cantant victòria.

OHOR

Goig! Correm, rient, germans;
herois som cantant victòria.

Ço amena, com nn combat
joiós, descrit per l'orquestra so¬
la; veiem els joves lleuçar-se
coratjosament a una lluita, en
la qual el fruit de la victòria
serà el Goig. Altra volta encar
ens sentim empesos a retreure
les paraules de Goethe:

«Sols mereix la llibertat i la vida
4ui cada dia s'afanya a fer-ne contiuesta*»

La victòria, de la qual no
dubtàvem pas, ja és nostra; el
somriure de l'alegria recompen¬
sa els esforços de la lluita, i
els crits de joia conscients de
la nova felicitat conquerida es¬
claten :

CIÏOB

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel.

vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

Ara, en el paroxisme de l'a¬
legria, brolla dels pits inflats
d'entusiasme el crit de VAmor
humana universal; en una exal¬
tació sublim, després d^haver
fet l'abraçada a tot el gènere
humà, ens girem vers el gran
Creador de la natura, del qual
proclamem l'existència benau¬
rada amb clara consciència; sí,
en un moment d'èxtasi "suprem
creiem albirar-lo a travers del
blau éfter qui es migpalteii:

OHOR

Abraceu-vos, homes, ara:
un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi ha l'Amor immens d'un Pare.

Es com si ara per la revela¬
ció, nosaltres fóssim arribats a
la benaurada creença que: tot
home és nat per al goig. Amb
la més forta convicció, ens cri¬
dem mutualment, car en aques-
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ta aliança de l'Amor humana
universal, consagrada per Déiu,
ens és permès assaborir al més
pur dels goigs. No qs ara ja so¬
lament amb la frisança de la
emoció més sublim, sinó també
d'una veritat revelad_a, dolça¬
ment benfactora , (jne podem a
aquella pregunta:

Humilia't, ob món! ara:
Criador de terra i cels!
dins la llum de mils estels
dins la llum cerquem-te encara!

En la més íntima possessió
de la felicitat assolida, del sen¬
timent més jtueril retrobat pel
goig, ens abandonem ara àl seu
gaudiment. Ah! Ens és torna¬
da la Innocència del cor i et

goig estén sobre nosaltres ses
dolces ales tutelars;

CHOR SOLISTES

Joia, que ets dels déus guspira
generada dalt del eel.

SI ajuntar-se els cors demaneu
que un mal vent va separant,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

•

A la dolça ventura del goig
succeeix ara el crit de joia: a-
braeem el món contra el nos¬

tre pit; clams i transitoris d'a¬
legria omplen l'espai com el tro
de la tempesta, com el bonglt
de la mar qui en Ihir moviment
eternal i commoeions benfacto-
res vivifltiuen i conserven la
terra per al ffoig dels homes,
que Déu els hi donò perqué fos¬
sin feliços.

CHOR
•

.\braceu-vos, homes, ara:
un gran bes inflama els cels.
Germans! Sobre els bells estels
hi ha l'Amor immens d'un Pare.
•Toia. que ets dels déus guspira
generada dalt del cel.
■Toia! joia! joia! joia!!...
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