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SALO DORE · 

GRANJA'•.ROYAL I 
Dancing amenitzat per . 

. "Cr.azy Boy s Orchestra" 
i el · mague de la guitarra de Hawai 
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Restaurant Aeri 
El pr-eferit per a obsequiar els vostres familia s i ami e s 

Confort 
Sol - Bona taula - Panorames 

esplèndids 

Gran Saló per a 
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COl\UIEJ\IORACIQ DEL 50 ANI\rERSARI 
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RECREEU LA VOSTRA OIDA AMB LES BELLES OBRES DE CON
CERT DELS GRANS MESTRES, REPRODUIDES PER LA FAMOSA 

Orquestra Simfónica de Filadèlfia 
SOT A [ .. A lHRECCIO DEL -"IESTRE LEOPOLD S T OKO WSKI 

SCHEilERAZADE (Rhnsky-Korsakow) - Op. 35. Suíte 
cEl mary la nave» I i 11 parts . . . . . . 
•El cuento del Príncipe Kalender» li 11 parts. 

A B. 369 
A 8. 400 

<El cuento del Príncipe Kalender)~ lli part. . l 
cEl j0ven Príncipe y la joven Princesa• I part. S A. 8. 401 

cEl jovcn Príncipe y la joven Princesa» Il part ( 
«<' estiva l en Bagdad» I part . 5 A B. 402 
«Festival en Bagdad» li part. . . . . . . l 
«La oave naufragada» . . . . . . . . . . ~ A D. 403 

DANZA OR IENTAL (0lazounov)- Op. 52, núm. 6 . ~ 
MARCllA del JEFE CAUCASIANO (lppolitow Jwaoow) \ A A. Hl5 
EL CAPIT AN (So usa) - Marcha . . . . . . . . . l 
::;TARS AND STRJPES Sousa- Marcha . . . . . . ~ A A. 190 
CUENTOS DE LO!:> BOSQUES DE VIENA (]. Strauss) ~ 

V u I s . · · · · · · · · . . . · · · · . · \ A D . :Z.72 
DANUBIO AZUL (J. Strauss) Vals . . . . . . . . J 
I~APSODIA IIUI\GARA N.0 2 (Lisct) ·I i li parts . . 
I NVITACIO~ AL VALS (Weber)- Op. 65, I i li parts 
DANZA MACABRA (Saint-Saens) Op. 40, I i li parts. 

CARMEN (Bízet) 

A 1~. 1.77 
A 8. 283 
A 8. 41.% 

«Marcha de los contrabandistas • . . . . . . . l • e A 8 . 500 
e El relevo de la guardia» . . . . . . . . . . . \ 

FESTIVALdtPASCUA RUSA(Rimsky-1Corsakow)Op.32 l A 
Obertura. I. 11, III i IV parts. . . . . . . . . . \ A ~.5~;~ 

CCI~PUS EN ~EVlLLA (1\lbéniz, arr. Stokowsld) 
Suite lhcria, I i li parts .. . . . . . . . AB. 675 

Solament e l s discos 

"La lï'oz de s1t A1no" 
t•e prodne ixen e l cant i la m ñ
"'ica atnb n,bsoJnta. (lerfeceió 

Li-1--12,; 

DISSABTE, 4 l\L\RÇ 193:3 - A LES 8<30 \'ESPRE 

21. a (/e jJI'OflÍl'/(1/ Í (lbOII(IIIIl'/1/ 

1." sorLida ddo cèlebres uni>te• 

l!lla liematby, fi¡ytrndis Runeer. 6otthelf Pistor, Bermeon ~ lsson, Mitbael hekoly, 
Bdnard Habieb, Alfred Barto\ltlus 

1.• represenlació del drama líric, en 3 acH'S, de Hi card \'\ agncr 

THISTANY IISOLDA 
Mestre direcLor: Ceor·ges Se bast i au 
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Ella KEi\IETHY 
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Gcrln•clis RU?\GER 

Trista/I\' f{ llri<'CIIO/ 

Gotthel E PISTOR li 1 lcnnann K ISSE~ 

CAFE- B A R 

R ri Marr 
Michael SZEKELY 
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PorceLlan es 
Richard-GinoTi, Copenhagu~ 

CristaLLs d'OrreFors 

Plateria, etc. 

PASSEIG DE GRACIA, 

Porcellanes, Vidres, 
Bisuteria, etc. 

DA .Ly A 

PASSEIG DE GRA ClA, "/7 

Melot. Eduard H AB1CH; C11 111arincr 1 fu¡¡ow·r. t\ lfrcd H:\RTOLI
T JFS ; Un f>( star. G.\LLOFRE. Cor d'homes. 

Direcció escènica: < >tto I~R I f,\ RI rr 

• 
Demà. tarda. a les s : CO~IlAT dels cèlcbn•s art;~tc~ ILK.\ POPO\-.\ Gcor

~e~- THILL, Daniel Yigneau Julicn Lafont i ~\estre Ccorges Razigade. Darrera 

representació de SA~lSO I DALILA. 

A R C L 7\I E N T 

¡\C'fE r 

Cober ta d'una nau. . 
L 'acció es desenrotlla damunt la cohcrln d'una n<Hl durant la trave~sió d'I rlanda 

a Cornualles (Comtat del Sud d' \ n)tlatcrra). L'escena reprc5cnla una tenda mun
tada amb r ics tapissos a la proa de la nau. que serveix dc cabina a holda. Aquesta. 
princesa d'Irlanda. és conduïda pel cabdill Tristany. nchot del rei ::\!arc de Cornu~.
llcs, en nom del qual ha anat a busc•r-la com a promc~a esposa del monarca. 

PASSEIG DE GRACIA, -t7 

ASCENSORS 
CALEFACCIONS 
VENTILACIONS 

GRALIT \. S. A. P ASS EIG DE CnACI A, 90 

F. FUS TEl{- FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha instal'lat l'ASCENSOR que funciona en aquest Gran Teatre 
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Primers premis en 
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Pr e u s co rr e n ts 

VLAUIS, 'l'.ELEFO.N 

En alçar-se el teló apareix lsolda descansant en un di,•an amb el rostre amagat 
cr.tre els coixins i acompanyada dc la seva fidel donzella Brang;\nia. Des d'un dels 
pals de la nau, un jove mariner, invisible, entona una cançó d'enyorança a l'amada, 
que deixà a Erin (antic nom d'Irlanda). Isolda. en sentir la cançó la pren per una 
baria adreçada a ella i s'aixeca >obresaltada mirant amh csH·ramcnt al seu voltant. 
En comunicar-li la serventa que la travessia acabarà aviat. la princesa esclata 
en un seguit d'im1>recacions h:rioscs, invocant els clements perquè es de:.encadcnin 
i destrueixin la nau. sepultant-la en <:"1 mar amh tol l'I que conté. Debades intenta 
Bragània conwlar-la i descobrir la causa dc tan terrible aflicció. :\i re! aire! e.x
clama Isolda per tota resposta i ordena d'obrir lc~ cortines que tanquen el fons 
d~ la tenda. 

Aleshores s'albira la nau en tota la seva extensió fins a la pop:!. Entorn del 
pal major hom veu la tripulació asseguda a terra i ocupada a adobar l'eixàrcia; 
vora el timò, un grup de cavallers i escuders tamb~ ajeguts a terra i, separat en 
darrer terme, hom veu Tristany dret plegat dc braços i contemplant- consirosament 
el mar. Als pcus del cabdill jeu amb indoll-ncia el seu fidel escuder Kurwenal. 

Isolda. revelant a la vegada els seus sentiments amorosos per Trista ny i el seu 
c11uig davant el menyspreu amb què ell la tracta, fa anar Brangània a donar-li 
l'ordre de comparèixer immediatament a la seva pre~:'-ncia. Però l'heroi refusa, 
ccrtès i respectuós i aYega que no pot abandonar el timó 111 un instant, per tal 
dc conduir la nau amb seguretat li ns a la terra del rei ~1 arc. La donzella insis
teix en l'ordre de la seva mestressa i aleshores s'interposa Kurwcnal per a donar 
amb· el consentiment dc Trist.1111y, nna res po~ ta ir<'Juica; i entona Ull cant d'alegria 
J'Cr la mort que Tristany va donar al guerrer Morold, antic promès d'Isolda. El 
cant és corejat amb entusiasme per tola la tripulació. 

L:t princesa, irr l'tacla més i més davant semblant ultratge, es decideix a revelar 
a la serventa, que ja ha torn2t. la causa del $CU iufortuni. J leus ací el relat. d'l
:.olda, el coneixement del qual es fa indi~pcnsablc per a la recta comprensió de 
l'obra: 

En una ~1iserable barqueta. llençada pd mar a Ics costes d' [da oda. jeia un 
home greument ferit i en perill de Jlll)rl. Isolda acudí a socórrer-lo i ensinistrada 
per la seva mare en arts màgiques de curació. es dcdid1 a curar Ics ferides del 
dc~concgut amb ungüents i suc~ babàmics. Un dia tot d'una holtia descobrí en 
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l'espasa del ferit una osca en la qual s'ajusta,·a t.xactament 1111 tros d'acer que 
holda guardava ¡:erquè trobat en la te~ta de ~forold l'hi havien tramès per a tes
timoniar-li sarcàsticament la mort del seu promès. Tsolda llençà un crit terrible 
er. reconèixer aleshores el propi Tristany en aquell miserable que s'amagava sota 
el nom de Tautris. \ra aixecar l'e~pa sa, que encara tenia a leh maus, i anaya a 
Yet!jar-se <ie l'enemic exhaust als seus pcus, quan una mirada doloros:J d aquest 
dirigida no a l'arma. sinó als ulls' dc la donzl'lla li va infondre una llà~tima tan 
~ran que, insensiblement, l'arma li relliscà dc lc~ mans. 

El guerrer. un cop gttarit per complet \'a tornar a Ja se,·a pàtria jurant etcma 
~ratitud a Ja se\·a salvadora. I. per tot paf:(amcnt, Tristany ha tornat ara a lrlan
d;,. en un g ran vaixell. a demanar la n~:¡ dc la prince>a hereva del trO!l. pcF> no 
pet a ell sinó per al seu vell oncle, el rl'Í ~[arc dc Cornudalles. tributari de l.t 
c~rona irlandesa. 

Enamorada malgrat tot. dc l'heroi altiu, que en Hoc dc complir la seva pa
raula ,.a a lliurar-la a un altre home, !solda es rebel-la en pcnsu en semblant su
plici i invoca abans la mort per a ella i per a qui així la tradx. Brangània intenta 
e11 va apaiYagar la seva senyora; aquesta li recorda Ics arts màgiques que havia 
apr.Ls de la seva mare i dóna ordre a la scn·enta de portar-li la caixeta que aque
lla li havia lliurat en acomiadar-sc, plena dc mctzinc~ i contramt!tzincs per a fer
lh' ús en les hores oportunes. D'cnt re tots ds flasconets de la caixeta l solda es 
e< lleix el que conté Ja metzina més activa: d beuratge dc mort. 

E ls crits . dc la t r ipulació, acompanyant la maniohra cl':~mainar veles, assenya
leu que s'acosta el terme del viatge. Per a rtnunciar-ho es presenta Kurwcnal a 1,¡ 
tenda i prega a la princesa, dc part dd patré' que es prepari per a ésser prcsen
t<lda al seu futur espòs. Ella li contesta ordenant-li que conmniqui a Tristany la 
seva negativa, si abans no es presenta a implorar el stu perdó. 1 mentre l'cscud,·r 
!!'; di r igeix a trametre la resposta, I solda, en un nou rapte dc furor. s'acomiada de 
la vida i mana a Ja sen·enta que prepari el bctH·atgc abans c~collit i que ara ha 
tret de l'arqueta. 

S'obren altra Yegada els tapissos del fons i apareix Tristany al llintiar dc l'I 
tenda. La se\-a actitud muda, barreja d'altivesa i de respecte, es perllonga un:l 
11-:rga estona mentre ! solda, corpresa el emoció. ,c'l contempla en silenci. Ambdó' 
p~ocurcn amagar el veritable sentiment amorós que nia en les seves ànimes. Fi
nalment. la filla d'Irlanda blasma la conducta del calxiill i profereix planys i ame
n:-ces que són acollits amb re5pO~tes fredes i brl'tb. El diàleg creix per moments 
c11 iorça dramàtica fins que !solda tira en cara al :-eu rival l'homicidi que s'in
terposa entre ambdós. la mort del seu promès ~(orol<l que ella jurà de ,·enjar i 
t¡uc el culpable encara no ha expiat. Alcl>horcs Tri~tany e~ treu l'espasa i la hi 
ofereix perquè es vengi per la sc,·a pròpia mà, clavant-la ferma en el seu pit i no 
ddxant-la caure com antany. Isolcia ~e ~cnt desarmada cníront dc la fermesa de 
l'heroi i li brinda en can\'i la pau amb una beguda dc reconciliació que li ofereix 
amb f rases iròniques. 

Xoves exclamacions dc joia dc la tripulació anuncien la imminent arribada. 
Ràpidament, !solda ía un senyal a Brangània perquè li scn·cixi el con>abut bct.
ratg-c i avançant amb el veire que el cunté el presenta a Tristany. ,\quest, ,•n sentir 
lt's \'eus de tirar les àncores dóna ordre t.:n contra i acceptant el convit :1' Isolua. 
li pren la beguda de les mans per a portar-sc-la als llavis. dc~prés dc pnmuncía:· 
amb accents heroics el jurament expiatori. Isolda disposada a compartir la seva 
sort, reprèn Ja beguda i es lleu la resta del beuratge. 

Ha a rribat el moment sublim. Ambdós, corpresos per la més A:ran inten~a i 
paorosa emoció, romanen llarga estona immòbil~. com petrificats contemplant-sc 
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fit a fit. Llurs rostres es transfiguren i amb llurs gestos passen dc l'expressió d'un 
fred menyspreu de r amor a la d'una ardent pas~ió amorosa, fins que, finalment, 
cauen rendits l'un en braços de l'altre. 

Entre tant. Brangània es retorça les mans en el súmmum de la desesperació. 
Ha volgut e\;tar la catàstrofe cam·iant. astuta, el beuratge mortal per un filtre 
amorós i ara s'adona que només contribueix a la des\•cntura dds amats. perquè 
el• condemna a una vida dc dolors sense límits en lloc de la mort redemptora. 

Tristany i Isolda no s'e-xpliquen el que ds passa. I~-. flama amorosa amagada 
en llurs cors s'encén amb gran força i ambdós en un apassionat transport prQ.-la
men en alta ,-eu la passió que els domina. (Cal tenir present que aquesta amor no 
ndx per art de màgia amb la beguda del filtre. sinó que dimana d'aquella primec2 
i dolorosa mirada descrita per !solda). 

La coberta de la nau és ara plena de cavallers i tripula1~ts que ian senyals 
cïalegria envers la platja que es veu ja propera, i en ella un turó coronat per un 
castell. ).[entre Kuwenal i Brangània ho comuniquen a llurs respectius senyors. 
lt's trompetes del rei anuncien que aquest arriba amb el seu seguici en el moment 
d,• caure el teló. 

,\CTE SEGON 

Parc frondós del palau de Marc. 
A un costat dc la façana de les habitacions d'fsolda, on s'arriba per una es

calinata. Junt a la porta, estacada al mur, una antorxa encesa. Nit d'estiu, clara 
i apacible. 

'Mentre el rei, amb el seu seguici. marxa dc cacera, !solda espera al jardí l'ar
ribada de T ristany. Les trompes dc caça resson encncara assenyalant que la par
tida reial va allunyant-se. 

Brangània exposa a la sc\·a senyora la sospita que aquella sortida improvisada 
i tan a deshora no sigui més que una estratagema del cortisà ~Iclot, amic íntim dc 
Tristany, que no ha estat correspost per lsolda en Ics seves pretensions amoroses 
i vol venjar-se amb el descobriment d'aquesta cita pel rei. [solda refusa cr~urc 
st·mblant sospita i ordena a la sen·enta que apagui l'anlorxa, senyal com<ugur 
perquè l'enamorat s'apropi. I ''Cient Brangània perplexa a complir la se,·a oròn: 
la pròpia !solda apaga el flam. llançant a terra J'antorxa amb un gest trúg,c, 
mentre exclama : .. Encara que fos aque:.ta la llum dc la mC\'a vida, no titubejari<~ 
¡;j un moment a apagar-la ... La fidel serventa aterrada puja a la terra5sa del cas
tell per tal de Yigilar i poder C\·itar la temuda catàstrofe. 

Isolda, a la llum de la lluna fa senyals amb el seu xal per atraure l'adorat. 
Arriba aquest. impetuós. i ambdós s'uneixen en una abraçada ardorosa. Comença 
akshorcs la grandiosa escena d'amor que ocupa la majur part de l'acte. Eb amants 
es lliuren a una mera,·ellosa exaltació poètica i s'admiren dc la mutua obcecació 
que els ha tingut separats tant de temps i <ie la manera com acaben d'enrunar 
totes les barreres que s'oposaven a llur felicitat. El diàleg es fa altament simbòl-ic 
i és ple d'imatges profundes sintetitzades pels mots /Jia i Nit, ctuc són la clau d'a
questa escena d'amor. El dia és per a ells la imatge del món real amb toles les 
s.:vcs falsedats i \'anes aparences; la nit és el rc~nc dc l'ombra i del misteri, de 
la \'Critat ideal i de l'amor infinit. 

Ajuntades llurs ànimes en un ~ol alè, Trbtany i I solda entonen l'himne ins
r irad[ssim a la nit, majestuosa simfo11ia que canta els esplendors i les harmonies 
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c!'aquell ambient curull de pau pa~tica i profunda, fius que finalment ambdós 
amauts s'uneixen en el més voluptuós dels èxtasis. 

La veu de Braugàoia des de l'ata laia ad\·c~tcix per ducs vegades que Ics tc
ntbres de la nit s'aparten per fer pa~ al nou dia. L'ad,·crtiment només serveix 
pel' a enardir encara més els enamorats, els quals en albirar la proximitat de l'as
tre odiós que ha de tomar a separar-los invoquen la mort, en un càntic sublim. 
com a única solució a tots els obstacles i mentides dc la vida i a Ics iuturcs dolors 
dc llurs ànimes. 

La tragèdia es precipita sobtadament. Delatats. en cf.:cte. pel cortisà ~felot. 
els amants són sorpresos pel rei Marc, que es presenta tot d'una amb el seu se
guici. El sobirà, ofès en la seva dignitat, foll dc dolor, esclata en queixes amar
gt•cs, motivades, més que per altra cosa, per la traïció del seu nebot. Xi una sola 
p:1raula de desdeny llença coontra !solda ka! obscn·ar c¡t:c del te.-xte wagnerià es 
dedueix, naturalment, que les noces no s'han celebrat encara) i l'únic sentiment 
qu~ domina al monarca és l'aflicció davant la traïdoria de Tristanr. ndol de la 
sc\·a vida. 

Aquest, convençut dc Ja ~e,·a cul¡>a i no .trobant paraules amb Ics quals defen
sr.~-se decideix partir vers la regió dcl no res, d'on és impossible dc tornar. l des
prés de demanar a lsolda que el segueixi, n•pta ci traïdor .Melot però sense scr
Yir-se de Ja seva arma, es llença coutra la dd cortisà, e¡ ui el f creix al pit, i cau 
en braços de Kurwcnal mentre t:l rei conté Melot. 

ACTE TERCER 

El tràgic drama amorós té d desenl laç a K;•reol, lloc dc Bretanya on subsis
teix. abandonada i entre runes. la hisenda paterna del nostre heroi. El fidel escu
det es féu càrrec del cos e.xànim, després del desafiu i l'I conduí a la terra natal. 

Burg natal de T ristany a Kareol. 
Apareix Tristany estès sobre un jac. a l'ombra d'un tell, a Ja terrassa de l'en

fllnada casa pairal. E l flabiol d'un pasto1' que llença a l'aire els sons d'una trista 
mclodia, desperta Tristany del seu són ¡>rofuncl i li fa c\·ocar records de la SC\'a 
iniantesa. Entre el deliri, ou l'heroi e~ consum. passen per la seva ment cls prin
cipals episodis de la sc,·a existència. però totes Ics dolors pas>adcs es íonen en la 
st'prema que origina el martiri dc l'absència junt amb l'ànsia ard~nt de contem
¡ lar de nou la imatge de la dona adorada. 

Kurwcnal, qui no se separa ni un moment dd seu costat, tracta dc consolar-lo 

Què diuen els ocells? 

Un llibre de JA CIN'J VERDAGUER 

.Amb il·/ustracions de H. CA MPMAN Y 
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i li notifica que ha fet anar un missatger a Cornualks a cercar !solda. La sopor 
profunda del malalt es transforma aleshores en deliri amorós i li fa albirar en 
un¡¡ febril illusió rarribada de la nau que condueix l'objecte de Ics se,·es ànsies 
i l'alleujament dels seus sofriml'nts. Però novament la trista melodida el pastor. 
a qui Kurwenal ha posat de guaita per a anunciar l'arribada. el fa tornar a la rea
litat. Aleshores l'heroi s'abandona a una dolorosa malenconia t¡ue creix per mo
ments fins que arriba al paroxisme de la desesperació i el porta a maleir tot el que 
el reté lligat a la Yida. 

Al terrible deliri succeeix un nou aplanament d'aquell cos exhaust. Aleshor<;s 
Tristany, com un iHuminat. té la clara ,•isió dels esdeveniments que s'acosten. E.xal
lal per la febre creu en realitat que albira la nau que s'apropa conduint Isolda, 
impacient per a veure'! i guarir-lo. I. oh prodigi! així és, en decte. }.[oments 
després el flabiol del pastor. canviant dc tonada, deixa sentir una joiosa melodia, 
que és el senyal com;ngut amb Kurwenal per a anunciar l'arribada de la nau. 

En un transport de joia, en albirar la nau sobre el mar l'escuder es precipita 
,·~..rs el port per a rebre Ja viatgera i aleshores Tristany, sol i desficiant-se, s'a
bandona a un suprem deliri que acaba amb les seves escasses forces. En sentir res
timada que s'apropa arrenca la bena que cobreix la seva ferida mentre en un su· 
prem esforç es lJcnça tanibalejant a l'encontre d'Isolda. Arriba aquesta com si 
pn:sseni.ís la imminència de Ja catàstro{e. En efecte, l'heroi cau cxànin1 en els seus 
braços i pronu11ciant J,ler darrera vegada el nom dc l'estimada, que se li apaga en 
el:; llavis, deixa caure et seu cos inanimat. Ella el crida en va, pregant-li quevis
qui encara uns pocs instants per a assaborir Ja felicitat, però mancant-li també 
tes forces cau sobre el cos de Tristany. 

Als pocs moments arriba en una altra nau el rei :Marc. qui sortí darrera d'I
solda en companyia de Brangània, 1Iclot i altres cortisans. Kurwcnal, amb l'ajuda 
del pastor i del pilot de la nau que conduí l$olda tanca el pas als nou arribats. 
S'entaula una lluita durant la t¡ual el fidel escuder mata el traïdor Melot, per.J 
Kurwenal és a l'ensems mal ferit traïdorament per un altre del seguici i desplo
mant-se expira als peus C:el seu senyor. 

).[arc. qui enterat per Brangània del secret dd filtre venia a perdonar i a des· 
posar els amants, queda com petrificat daYant d'aquell quadro terrorífic. !solda_ en 
tant. inconscient dE la ,·ida que encara li resta, entona en llaor de Tristany l'in
commensurable caut de .:O.lort, himne glorificador úe tan tristos amors, fins que 
a la fi, ja transfigurada mor en braços de Brangània i cau sobre del cos de Tris
tany mentre ~Iarc beneeix solemnement l'epíleg d'aquella sublim tragi·dia d'amor. 
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