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BRAHMS 

TERCERA SIMFONIA, en fa. 

I. Allegro con brio. 
Il. Andante. 
III. Poco Allegretto . 
IV. Allegro. 

l i 

SCHUMANN 
CONCERT en la, per a piano i orquestra. 

I. Allegro affettuoso. Andante espressivo. 
·. Allegro. 

11 . Intermezzo. Andantino grazioso. 
Ili. Allegro" Vivac·e:·· · ., · 
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BACH 
Toccata i fuga, per a piano. 

CHOPIN 
Nocturn en si major, op. 62. 

Estudi e~ sol hemoÚ, op. 25 
Pianista: F ANNY DA VIES 

I I I 
WAGNER 

ldil·fi de Sigfrid. 

BEETHOVEN 
Leonora, obertura n.0 3. 

DIRECCIÓ: PAU CASALS 
PIANO STKINWAY 

e edil ptr Ja caea IZABAL 
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NOTES A L PROGR A M A 

TERCERA SIMFONIA 

en fa 

JOANNES BRAHMS 

Dc Ics quatre magnifiques Simfonies que composà aquest gran músic 
~lemany, és tal volta la Tercera una de les més acabades mostres del seu 
art sever, noble i pregon, les belleses del qual no són gaire sovint asse
quibles de primer antuvi. 

La. Simfonia que ens ocupa data de l'any r883 i és senyalada amb el 
número 9Ó en el catàleg de son autor. Ses dificultats d'execució són nom
broses i cal vòncer-Jes de totes passades per a fer a·vinent Ja comprensió 
a l'auclitor novell. 

ALLEGRO CON BRIO. -El primer temps ens presenta, després de tres 
grans acords d'introducció pels instruments de vent, el tema cabJal que 
entonen els dc corda amb valenta i apassionada frase. Aquesta frase t6 
durant tot el perlodc un paper preponderant. Una altra frase quelcom més 
dolça, sobre una nota repetida dels violins, segueix a l'anterior, podent 
ésser considerada com a segon període de la mateixa, que acaba amb un 
tret més vigorós. 

l,;n segon tema apareix oposant-se a l'anterior. Es entonat pel clarinet, 
i per son caràcter graciós ofereix el més fort contrast. Seguidament és 
reproduït per l'oboè i la viola, afegint-hi un periode final l'oboè i després 
el clarinet sobre el pizzü;ato de la corda i les harmonies de la fusta. 

Breus dibuixos de transició segueixen, amb marcades escales cromàti
ques, i acaba així la part e..xpositiva. La. Simfonia torna al començ, repetint 
tot el període descrit. ' 

Continua l'rrll•gro amb un període de transició, força més curt quo el 
primer. Sobre unes harmonies dels instruments de vent, els de corda ían 
una variant dc l'apassionat primer tema, i tot seguit reapareix el segon, 
o sigui l'abans esmentada frase graciosa del clarinet, que ara entonen ple
gats les violes, violoncels i fagots, però amb un caràcter més agitat. La frase 
és represa pels violins i amena la reproducció del període final ans esmentat 
tam bé, amb riques transioz:m~cions. . , 
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Un canvi de to introdueix una b:llla frase de la trompa (b:J.sada en 
els dos acords primers de l'obra), doblada. seguidament per l'oboè sobre 
Ics harmonies sincopades de la corda., produint grandiós efecte. Torna el 
tema cabjal del començ de l'obra, executat ara més soc;tingut i bellament 
desenrotllat per tota l'orquestra, amb els seu<; dos períodes abans esmentats. 
El tema graciós es reprodueix de nou en el clarinet, doblat ara pel fagot 
i rematat després en la fusta alta. 

Uns compassos de transició introdueixen el període fi.nal del temps 
en forma dc coda, basat en el tema cabJal, objecte aquí de nou i potent 
desenrotlle. Un gran creixent amena tota la massa orquestral ñns al {or
tissim, amb les darreres apa¡-;cions del lema ícnamental qui va després 
apaivagant-se fins als compassos finals. 

ANDANTE. - Constitueix un adorable idil·li rublert tot dc la intimitat 
mé.'l corprenedora, com si l'heroi que sembla d,cscrit en el temps anterior 
amb ses gestes-i lluites amb el món, se'n fugís ara envers la solitud ~e ~a 
natura per a trobar-hi tranquil sojorn. EI tema cab la!, senzill i tranquil, 
aparcL'C en els clarinets i fagots. Es un clelitós i inspirat fragment de ca.
ràcter pastoral. Després s'hi barregen els altres instruments de fusta i, 
per fi, la frase melòd~ca s'eixampla 011 els instruments dc corda, essent 
objecte de nove,s i repetides variants, amb qualques dibuixos suplementa-
t·is, passant per tots els timbres orquestrals. , 

Poco ALLEGRETTO. -L'orquestra pren aqltí un to francament líric• 
podent ésser aquesta pàgina considerada com una de los més sentimentals 
que produí son autor. La. melodia cab Jal C:s una dolça i expressiva canti
lena entonada pels violoncels, un cant apassionat i rublcrt de daler. Passa 
després als violins, í mé¡¡ tard apar bcllauH•nt represa per les trompes, 
oboès i flautes. Segueix un curt període transitiu, a la fi del qual ol tema 
melòdic és entonat esplèndidament per la trompo. sola. D'aquesta passa 
a l'oboè i per última vegada el prenen el~ violins i violoncels· en patètica 
frase que clou deliciosament aquest esplèndid alkgrctto. 

ALLEGRO. - El final ve a trencar la placiditat llarg:unent sostinguda 
durant els dos temps anteriors, per tornar a l'esclat orquestral del començ 
de l'ob::a. Comença amb una frase solto voc~ feta en unfson p-::ls fagots i 
tota l'orquestra de corda, com descrivint una cursa mh;tcriosa. Passa 
després a. J.a fusta, i en acab3nt, apar u;¡ toc misteriós en els trombons, 
introduint una nova frase, com el crit fatal del d<'Stí, entonat també amb 
tot misteri p2r la corda i la fusta. Aquc:;ta frase va creixent fins al fortís
sinl, com un crit ò'angoixa verament corprenedor. 

El període musical pren un gran desenrotllament amb el material ex
posat. Sembla. la t()pada de dues forces contràries que lluiten amb braó 
llarg:t estona, oferint-nos un quadre de gran força dramàtica. Per fi, una 
nova frase entonada pels violins i Ja fusta ap:l.T, semblant l'anunci d'un 
poder p:!.cüicador, SOf{uit d'un darrer icma de cnràctcr triomfal, com l'asso
liment de la pau definitiva, creixent esplendoró!l i sostingut, per anar 
a resoldre's dolçament en els compassos finals, beiJa corona de té'<n magna 
creació. 
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IDIL'LI DE SIGFRID 

WAGNER 

Compost de Wagner, en t870, per celebrar el naix~ent. de~ s~u fill, 
al qui donà. el mateix nom de l'heroi del sen drama Hri_c. Stg{nd, 1 a~b 
temes de dita obra és construït principalment aquest delic16s poema: stm
fònic. Per a donar idea del sentiment que inspirava a l'autor, transcnurem 
l'endreça a sa esposa, amb que encapçala l'obra: 

tA ta voluntat augusta i abn~gada degué ma obra l'existència. Con
sagrat per tu a \ma tranquila retirança, el nostre heroi, _vingut. d_e terres 
remotes a la pàtria estimada, pujà i devingué fort en enCJSador tdtl·Ji. Un 
crit de jo i ressonà al punt: •Tenim un filll•... i Sigfrid. f? u son. nom .. 

A ell i a tu vos done mercès amb aquesta composlCJó. Quma millor 
paga hi hauria per a la vostra obra amorosa? Les dolc~ ~lepies que aci 
va.n expressades en notes musicals, eren recloses en el reliqUJat'l dei: nostres 
lntims afectes. Doncs als qui ens han demostrat tostemps_ un~ fe malte~
ble mostrem-els-hi ara el dolç fillet nostre, el tendre Stgfrid, com frutt 
d'aquella sonorosa b~naurança que nosaltres fruirem en silenci.• 

Aquesta obra. íou executada per primera vegada en les circumstàn~ies 
més originals. Wagner volgué donar una sorpre~ a la seva. es¡¡x>sa Cos1na, 
Ja filla de Lisrl, el dia que aquesta complia anys, JUStament el dia de N~dal, 
executant d'amagat l' Idil'li encara inèdit, com una serenata matma~. 
A l'efecte acoblà una petita orquestra en el jaTdl de la torra que ells habt
taven sobre el llac dels Quatre Cantons. anomenada Triebschcn. Per a 
l'execució escolll els millors músics de Zurich i Lucema, entre ells el mestre 
Hans Richter qui s'encarregà de la part de trompeta. Amb el n;tés gran 
secret se posaren els músics a punta de dia sobre una gran escalinata de 
pedra, sota la cambra mateixa de Cosima, i diri~ts pel p~opi Wa~er, 
donaren al tan inspirat Idil·li l'execució més poètica 1 esca.tent en ruta! 
bell quadre dc natura, voltats del frondós parc de la finca i llumenats 
de les primeres besllums de l'auba. 

Els te '\es amb què és construït l' Idil'li dimanen, co~ hem dit, gairebé 
tots del drama liric del mateix nom, que Wagner havta acabat de com
pondre poc temps abans. No vol dir açò que sigui un episodi com~lemen
tari de dita obra, sinó que se'n serveix sols en. e~ seu aspecte J>?èti_c, c~m 
una glosa musical de la nai.-cença del fill tan deStt)a~ en aquells dte,s tdU:hcs 
dc la vida del gran mestre, i al qual donà el mateJX nom que a 1 herot de 
la. seva tetralogia. 

La inspirad!Ssima melodia que enton1111 els viol.i.ns en començar l'obra 
i serveix dc base cabdal dc tota ella, és la mateJXa que acompanya les 
frases de Drinbilda: tEterna fui, eterna sóc~. etc., coneguda generalment 
amb el nom de tema de la pati i que en la nova edició catalana de Sigf'rid 
se'n diu de l'abnegació, com ens ho donen a entendre, ultra el text d'aqu.ell 
passatge, els propis mots de Wagner que comencen l'endreça transcr1ta 
abans. 

Aquesta dolctssima. melodia és exposada i desenrotllada amplament 
per l'orquestra de corda, amb dibuixos intercalats dels instruments de 
fusta, fins que és trencada per uns acords sobtats de les trompes· talment 
com batecs ~el cor ansiós per la vida del nou nat. Aleshores apa~eix altre 
te~~ de catent t;ancament popular i l'únic que no dimana del drama 
Stgf[id. Es pres d una vella cançó de bressol, molt popular a Alemanya, 
~ue s presenta aqui en tota sa senzillesa, dolçament entonada per l'oboè 
1 modulada després pels altres instruments de fusta. 

Els dos temes expressats es repeteixen en intima. combinació fins que 
un ~~tge modulador independent introdueix un tercer tema, el de l loança 
a S1g/nd, que en el drama acompanya els mots de ta Walkíria· tOh Sigfrid 
aug~t tresor del món!t Aqul és introdul t pel clarinet en ~se altament 
patètica: dese~tllada també extensament (alternant amb l'oboè i la 
flauta) 1 com~mada despré.s amb el tema cabdal d'introducció. 

_Amb movunent més ammat apareix a la fi un nou tema que entona 
~rdtdament la. trompa sola, el de l 'amor triom{mzt, quan a la conclusió de 
1 obra dramàhca proclamen amb accent triomfal ambdós herois pertànyer 
per sempre l'un a l'altre. Reprenen successivament dit tema els instruments 
de fusta i bentost és seguit; d'un altre nou tema de caràcter més g'tat 
que en ~I dra~a caracteritza la torbacid amorosa de Sigfrid davant 1~ ~on~ 
t~mp~ctó de l augo~ta verge. Aquesta nova. frase s'adjunta amb una com
bmactó dels dos pnmers temes apareguts. 

L'o~ra aca~ amb un_a. recapi~ulació deLq temes exposats, dominant 
els de 1 ab1l!'gac~d. lloança 1 amor trtomfmze, amb juxtaposicions de la cançó 
de bressol esmentada, portats tots al mà..'Cim de delicadesa ¡ insp' 'ó · 
rublint l'esperit del més inefable benestar. uaet • 1 

7 



DIMECRES, 2 3 DE MAIG . · 

QUA TRÈ i últim CONCERT . 
DE L'OR Q U E S T RA 
i AUDICIÓ DE VIOLONCEL pel Mestre 

PA U CASALS 
amb la cooperació del Mestre 

JAUME PAH ISSA 

PROGRAMA 
PAHISSA: Obertura sobre un tema popular català) 

dirigida per l'autor. 

BOCCHERINI: CONCERTen si bemoll) per a vio" 
loncel i orquestra. 

VIOLONCEL~ PAU CASALS 
oiRECCIÓ o;ORQUESTRA: ENRIC CASALS 

BEETHOVEN: SETENA SIMFONIAJ en la. 

MENDELSSOHN: El somni d'una nit d'estiu. 
a) Nocturn. 
b) Scherzo. 

(a petició) 

WAGNER: Tann!zauser, obertura. 

DIRECCIÓ: PAU CASALS 

2~tt,- ARTS GRÀFIQUES, S. A,, SUCCESSORS n'liBNRICH I o,•- BAllCKLON.l 
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PATRONAT 
DE LA 

ORQUESTRA 
" 

PAU CASALS 

BASES I CON Dl ClONS D'INSCRIPCIÓ 

Demanin-se en l'Administració del GRAN TI~ATRE 

DEL LICEU. Magatzems de Música i Secretaria de 

l'Orquestra, Diagonal, 440 


