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BEETHOVEN 
Fidelio, obertura. 

J. S: BACH 

o G 

SUITE en re, per a instruments 
d'arc, oboés, trompetes i 
timbales. 

II 

DVORAK 

I. Obertura. 
Il. Aria. 

III. Gavota. 
IV. Giga. 

CINQUENA SIMFONIA en mt 
menor. Dita «Del nou món• . 

1.~ Adagio. Allegro motto. 
U. Largo. 

111. Scherzo. 
IV. Allegro con fuoco. 

R A 
• 

III 

DEBUSSY 
La capsa de joguines, ballet per 

a infants (1 . a audició simfònica). 

Preludi: El somni de la capsa. · 
~ Quadre 1. Ronda de titelles. 

» 2. Escena d'amor. Escena dramàtica. 
, 5. Idili camperol. 
• 4. Vint anys després. Eprteg. 

amb la cooperació del pianista BLAI NET 

fi PlANO BECHSTEJN 

WAGNER 
Tristany i /solda. 

Preludi i final. 

Direcció: PAU CASALS 
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NOTES AL PROGR AMA 

OBERTURA DE FIDELIO 

BEETHOVEN 

Com ja diguérem en ocasió de donar a conèixer l'Obertura 
de Leonora n. o 2, són quatre diferents les que ~thoven co~posà 
per servir d'introducció a la seva òpera F1del1o. Les tres pnme~es 
duen el titol de Leo1tora, veritable nom de la protagomsta d a
questa obra, estrenada l'any rSos. Emperò, nou anys més t~rd, 
amb motiu de la represa de l'òpera, refosa pel seu autor, escngu~ 
aquest el veritable prefaci de dita obra, amb l'obertura en tm 
major que va en cap d'aquest programa. 

Alguns han cregut que fou una erra de Beethoven aquesta 
nova creació simfònica, despr~ de la monumental Le<mora n. o 3, 
la insuperable obertura, al costat de la qual semblen es~ortides 
les altres. tres germanes. Però l'es~entad.a Obe~ra, tot 1 essent 
una. obra mestra considerada en s1 matetxa, ofena qualques de
fectes en tant q~e composició destinada a servir d'in~roducció 
a l'espectacle teatral. En a9-~est concept~ apar excess10 el seu 
desenrotllament· la seva estetica és ben dtferent de la que tras
pua en les prim~res escenes de l'ob~a i en particular l'episodi de 
la trompeta, reproduït en la mateixa forma que en el drama 

' . 

i acompanyat dels mateixos temes, presentava el gros inconve
nient de llevar interès teatral al moment que apareix en l'acció 
dramàtica, amenant la catàstrofe. 

Tanmateix Beethoven havia anat massa lluny en ses grans 
obertures de Ltumora, component, més que introduccions o pre
facis, veritables poemes simfònics. En lloc de situar únicament 
l'espectador en l'ambent de l'acció que va a representar-se, elles 
sintetitzen tot el drama amb una força d'expressió verament 
admirable, però que deixa l'assumpte ja exhaurit per endavant. 

Aitals motius semblen ha ver empès el compositor a escriure 
una quatrena obertura, fent omissió de tota al'lusi6 al mateix: 
drama i bastint-la sobre temes del tot nous, deslligats per com
plet del restant de la partitura, i sense cap analogia amb les 
idees musicals que són el fonament d'aquesta. 

L'obertura que ens ocupa és, doncs, una introducció simfònica 
assats desenrotllada, però no pas ultramesura. No té cap lligam 
ni connexió amb el demés de l'obra, constituint, doncs, un retorn 
a la tradició dels antics compositors d'òpera italians i francesos, 
els quals en lloc d'Obertures escrivien Simfonies, independentment 
de l'obra a què les destinaven. 

Tot amb tot, l'obertura de Fidelio és una magnifica pàgina 
simfònica de moviment viu i de coloració brillant. El tema ini
cial, breu i apressat en la introducció, és exposat després am
plament en un allegro de moviment resolt. Responen el clarinet 
i la trompa amb altre tema, reprès per l'oboè i el fagot, en temps 
d'adagio· i d'un caràcter misteriós, com presagi dc fets greus i 
punyents. Torna l'allegro, desenrotllant llargament el tema inicial, 
reprês alternativament per la trompa i el clarinet,r~variat i ei
xamplat en un gran conjunt. Aquest és trencat per: un episodi 
de caràcter rialler: sobre una nota sostinguda de les trompes, 
els violins dibuixen en terceres un tema lleuger i saltironant, 
dins l'estil agradós de l'òpera còmica. Malgrat que, com hem dit, 
els temes de l'obertura no tenen cap analogia amb els de l'òpera, 
sembla com si l'oposició dels dos esmentats periodes musicals, 
l'un ombrívol i misteriós, l'altre rialler i enjogassat, evoqui per 
endavant els dos elements contraposats del drama: d'una banda, 
l'enciser idil·Ii amorós entre la filla de l'escarceller i el porter 
de la presó; d'altra banda, la tràgica aventura de la malaurada 
esposa, trasmudada sota el personatge de Fidèlio. 

L'allegro es desenrotlla amplament dins el més bell estil sim
fònic beethovenià, amb gran fantasia i riquesa de detalls, i a la fi 
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reapareixen els quatre compassos del tema inicial, amb el dc 
· l'adagi() que s'hi oposa. Aquest és transformat ara en un dibuix 

melodiós i expressiu que entona el clarinet i reprenen la flauta 
i el fagot, passant d'aquests als violoncels i violins. Es un episodi 
rle caràcter greu, més encara quan s'hi interposa una frase lenta, 
ascendent i de forma interrogativa, com evocant dc nou l'angoixa 
del misteri que plana sobre el drama, trencant per uns moments 
el moviment joiós de l'allegro. Tot de sobte, l'orquestra plena 
r<'prèn el tema inicial en temps pyesto i amb enèrgic braó, i el 
dibuix rítmic del tema, repetit obstinadament en forma imitativa, 
constitueix l'clement principal d'un nou període desenrotllat 
encara amb més fogosa, empenta, que ve a cloure brillantm<ml 
l'Obertura. 

CINQUENA SIMFONIA, EN M.I 1\IJENOR 

DITA "DEL NOU ~iÓN" 

OP, 95 
y f 

(A. DVORAK) 

El compositor txec Anton Dvorak, tingut, junt amb Smeta.na, 
com els representants més genuïns de la música de llur país, 
produí cinc Simfonies per a gran orquestra, de les quals és la 
més anomenada la que donem avui. L'autor féu un llarg viatge 
per l'Amèrica del Nord, i inspirant-se en l'especial música sentida 
visitant qualques pobles de raça negra, composà al seu retorn 
aquesta Simfonia, que ha estat per aital motiu batejada amb el 
subtítol Dclnott món i també amb el de Simfonia 1zcgra. Sembla, 
però, que més que basar-se materialment en melodies dels negres, 
ço que feu Dvorak és emprar l'estil peculiar, els ritmes tan típics 
d'aquella música, per bastir amb ells el seu bell edifici simfònic. 
Així el material temàtic que tant de color dóna a aquesta obra, 
inspirant-sc en la música popular dels negres, ve a sublimar-la , 
tractant-la dc faisó més refinada i artística. 

ADAGIO. ALLEGRO MOLTO. ·-Comença el primer temps amb 
una Introducció en moviment Adagio, que s'estén :.!3 compassos. 
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Es formada de tres frases melò:liques: la .primr::ra, dolça; tn .els 
violoncelE; la segona, breu i enèrgica, en la cordq., rematada pels 
de vent, i la terctra, lleugera, en les fhutes i oboès. Una J:!lOdu
lació a Ja dominant amfmt benlcst ·el moviment general del 
temps (allegro molta) mitjançant una magnífka frase entonada 
per les tromp:!s, seguida d'un dibuix en tcw.:rcs peb instruments 
de fusta. . 

Aquestes ducs frases es n:.pctciX('ll i ci>.."amplcn fins arribar a 
un passatge de transició, on trob< m que s'inkia un segon tema 
dels instruments de fust::J, igualment molt característic. Després 
la. frase melòdica cabdal pas5a als baixos i un contratema se li 
sobreposa en la regió alta. Una sèric dc ràpides transicions har
mòniques, en diferents tons, amena un nou passatge en n~i menor, 
també entonat per flautes i clarinets en tercLrcs sobre una bella 
frase descendent dels bai:.'..OS. La flauta sola fa una deliciosa frase 
i amb una petita coda es tan\a tot aquest gran per!.ode musical, 
repetint-se per complet des de l'entrada de l'allegro. 

Després d'aquesta represa de tot lo anterior, S(>gueix l' aUeg1'o 
desenrotllant-se encara pe¡· extens, però sense noves frases melò
diques, sinó que es serveix de les ja exposades, modulant-les 
contínuament en diversos tons. 

LARGO.- Un comentatista americà de Dvorak ha dit que e1 
segon temps d'aquesta Simfonia és l'expressió dels sentiments 
del compositor en llegir la descripció de les selves de Hiawatba 
p"l poeta Longfellow. Comença amb una solemnial frase d'intro
ducció entonada pels instruments de metall junt amb el clarinet 
i fagot, que sembla descriure la suggestió dels peculiars tons 
ombrosos d'aquella foresta centenària. Tot seguit entra el corn 
anglès entonant una cantilena planyívola, acompanyada suau
ment dels instruments de corda amb sordina. Després es repetei
xen els quatre compassos d'introducció, encomanats ara a la 
fusta, i a continuació reprodueix la corda en pianíssim la ~egona 
meitat de la frase del com anglès, el qual en reprèn seguidament 
la primera meitat. 

Amb moviment un poc més mogut, apareix un dolç tema 
alternatiu entonat uníson per la flauta i l'oboè, i com a com
plement ataquen els clarinets una altra frase més ampla sobre 
un pizzicato dels baixos de la corda. Aquestes dues :frases es 
reprodueixen més marcades fins amenar-nos a un nou tema 
episòdic, de caràcter fugat, entonat per l'oboè i reprès successiva-
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ment pel clarinet, la flauta, els alts i després els baixos dc la 
corda. 

Torna a aparèixer la melodia del començ, cantada així mateix 
pel corn anglès sol, i represa ara per la corda amb sordina, aca
bant el temps amb la mateixa frase que ha servit d'introducció 
dita. també solemnialment pels fagots, trompes i trombons, arro~ 
domnt la impressió de misteri i melangia que produeix aquesta 
magnifica pàgina musical. 

ScHERZO. -A temps molio vivace i després de dotze com
passos d'introducció, apareix en els instruments de fusta un 
joiós tema, breu i molt ritmat, que es reprodueix durant tot el 
primer periode en continues transformacions. Un canvi de to 
amena altre moviment més tranquil, poco sostemtto, en el qual 
flautes i oboès fan un nou tema. més melodiós i ben característic. 
Aquest es desenrotlla, seguit d'una variació del tema primer del 
Scherzo i arriba després el Trio amb dos nous temes en la corda 
i la fusta formats de reminiscències de l'allegro del primer temps. 
Després de nombroses repeticions, torna tota la primera part del 
Scherzo, i acaba amb una coda, en la qual el tema cabdal del 
començ dc l'obra fa encara una nova aparició. 

FINAL. -En un moviment d'a-llegro cotJ fttoco, i després 
d'una breu introducció per la corda, apareix el tema cabdal 
d'aquest temps, en el qual es basa gairebé per complet. Es en
tonat en fortíssim per les trompes i trompetes, reprès per tota 
l'orquestra de corda, després per la de fusta i a continuació des
enrotllat amplament amb combinació de part del material temà
tic anterior. Encara una ;nova frase melòdica apareix en el clarinet 
sol, sobre un dibui..'C arpegiat dels violoncels. El procés simfònic 
progressa llargament, prenent caràcters grandiosos i constituint 
• na recapitulació dc tot lo exposat, fins arribar al brillant període • 
:final. 
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LA CAPSA DE JOGUINES 

(BALLIT Pllt A INPA.NTS) 

CLAUDI DEBUSSY 

S'executa en aquest concert, en forma de suite, el ballet per 
a infants original del cèlebre compositor francès Debussy i re
presentat temps enrera en aquesta capital per la companyia de 
«Balls suecs~. 

Per a millor c~mpendre l'~special sentit d'aquesta música, 
mancada a_ra de 1 escena, cre1em convenient donar un resum 
de l'argument que constitueix l'acció de l'obra,. 

PRELUDI.- Et somni de la capsa.- L'escena representa 
l'interior d'upa botiga de joguines. Es gairebé fosc; sols per una 
porta vidriera arriba un xic de llum d'un fanal del carrer. En 
p¡:imer terme hi ha una gran capsa de fusta blanca amb cober
tora i un fonògraf; al fons, arrambats a la paret, hom veu Pierrot 
Arlequí, Putxinel·li i tres nines, tots dormint. Un curt preludi 
descriu l'ambient tranquil de l'escena, servint d'introducció al 

QUADRE PRIMER. - Una de les nines es desperta i es posa a 
caminar. Toca un interruptor i s'encén el Uum elèctric. Fa sonar 
el fonògraf i amb això tots els ninots es desperten. Les nines 
van d'un~ banda a .l'altra, fent anar en doina totes les joguines 
de la botiga. Els tltelles fan altre tant. De sobte s'aixeca una 
mica la cobertora de la capsa: per l'escletxa apareix el cap d'un 
soldadet de fusta, qui esguarda encuriosit. 

Comença la ronda amb una desfilada general de les joguines. 
Successivament van fent passos i danses l'elefant (molt llord), 
l'arlequí _(scherz~n_do), el soldat anglès (marxa), el putxi.nel·li, 
el negre ~ el po~c1a. Després la nina balla un gran vals, i a la fi 
els tres titelles 1 les altres dues nines comencen una ronda molt 
viva i alegra que devé general, barrejant-s'hi també la nina 
que dansava abans . 

. Surt un mariner de la capsa. La nina, passant-hi davant, 
deu:a caure una flor als peus del soldadet; qui la cull i la besa. 
Però la nina fa pam i pipa al soldat i se'n va amb Putxinel·li¡ 

9 



aquest. s'acosta a la. capsa i dóna un cop de peu al nas del soldat. 
Aleshores s'aixeca de1 tót la èobertòra i surt furiós el cap del 
capità, amb un timbal i un tros de bandera. 

Segueix la ronda. Cada vegada que els dansaires passen vora 
els bastidors, s'hi ajunfa un altre ninot, fins que a poc a poc se 
va fent de dia, s'apaga el llum del carrer i al través de la vidriera 
apareix la silueta de l'amo dc la botiga. Gran rebombori dels 
ninots, dispersant-se tots esglaiats. Els tres titelles i les nines 
tornen a llur lloc on dormien. La nina, qtti havia encès el llum, 
corre a apagar-lo i cau la cortina. 

QUADRE SEGON.- Una gran plana verda, amb dos arbres 
de Nuremberg (joguines) al mig de l'escena. Apareix Putxinel·li 
assegut al costat dc la nina ï festejant-la. Escena d'amor. Ella 
li demana l'anell de promesa. Ell se posa a riure i li fa un re
guitzell de petons. 

Arriba del lluny brogit d'i} tropa qui va atançant-sP.. Entren 
els soldats, amb un aire de ·111arx.a bên coneguda. El capità. amb 
el sabre senyala als soldats el Putxinel"li, qui fuig a tot córrer. 
Els soldats se poseu en formació de batalla. Torna PutxineJ·Ji 
amb altres companys, artillers i canons. Batalla de titelles. El 
soldat cau i els combatents se retiren. 

Nit de Uun<~. El soldat ferit, qui duia la flor de la nina al 
cap del fusell, roman estès entre els dos arbres i es posa la flor 
damunt del cor. La nina prega per ell. Putxinel·li torna a corre
cuita. Gest d'esglai de la nina. Putxi.nel·li agafa el fusell ... agafa 
la flor ... la contempla rialler, la toma a posar damunt del soldat 
i se'n va amb el fusell. De fora. estant, treu el cap i fa una darrera 
ganyota al soldat. 

La nina s'atança dolçament al soldat, s'acota vers ell i l'au-
xilia. Ell s'aixeca a poc a poc, i mentre que ve del lluny gran 
brogit de festa i música de putxinel"lis, cau la cortina. 

Qu,\DRE TERCER. -Paisatge desolat. Al fons una casa dc 
pastors mig derruïda, amb les tanques desfetes i un rètol que 
diu: «Per vendre a bon preu.$ Apareixen de nou la nina i el soldat. 
Aquest duu el braç embenat i la flor a l'altra mà. Un pastor 
foraster sona al lluny la caramella (sol de com anglès). Acabat 
aquest, hom sent una música de viola (violes i fagots; desp1és 
també trompes i clarinets). 

Passa un pastor, amb el seu ramat. La nina li compxa dos 
xais. Passa després una dona conduint oques. La nina n'hi com
pra també dues, Romanen sols el soldat i la nina, amb els xais 
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i les oques, i es lliu;en a la melangia que la sonada del pastor 
desperta eu llurs arumetes. A la fi. s'abracen i se'n van a pleret 
cap a la casa. 

QUADRE QUAn&.- Un xalet d'aspecte confortable amb una 
ban~erola que diu: .«Vint anys després.. Apareix Putxinel·Ii 
vesht de guardabosc 1 amb una placa q.ue diu: «La. llei». Davant 
del xalet, el soldat, amb una gran barba blanca, és recolzat sobre 
un cofre, duent encara marcida a la mà la B.or de la nina. Aquesta 
~al seu costat, devinguda grossa considerablement, i més enllà 
hi ha arrenglerats els fillets llurs. 

.La nina, no podent ja dansar, prova de cantar. Els nois s'en
tuslaSJ?en. i ballen una polca popular, fent-ho molt malament. 
Al bo 1 millor del ball s'apaga el llum i tot devé fosc. 

E;ftEG .. - Reapareix l'escena del primer quadre amb els 
mate1:x:os nmots. Toma a treure el cap de la capsa el soldat de 
fusta i saluda militarment, mentre se tanca la cortina. 
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SEGON CONCERT 
DIMARTS, I 5 DE MAIG 

AMB LA PRESENTACIÓ DE LA PIANISTA ANGLESA 

FANNY DAVIES 

· PROGRAMA 
WAGNER: Preludi de Lohengrin. 

MOZART: DIVERTIMENT, 
per a instruments d'arc, flauta , oboè, 

fagot i 4 trompes. 
(1. 8 audició simfònica). 

BEETHOVEN: CONCERT en sol 
major, 

per a piano i orquestra. 

R. STRAUSS: Don joan, poema sim
fònic. 

TERCER C O NCERT: Dissabte, 19 de Maig 

23<13• -ARTS GRÀPIQUE:&, S. A., ~ttJc:rJ!.SSORS J>'IU!fiUCII 1 c..• - BARCJ:'LOJ!A 
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