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Nota introductòria

Un cop acabada l’edició de la partitura general del drama històrico-moral La Conversión de
Agustino s’han detectat algunes irregularitats. Aquestes han estat suprimides a la partitura
presentada en aquest volum i en aquesta nota introductòria s’indica la forma com es troba el
manuscrit. D’altra banda, cal assenyalar que els signes gràfics que no apareixen a l’original podran
ser distingits pel lector perquè a la present edició estan escrits entre claudàtors.

El títol d’aquest oratori, La Conversión de Agustino  ̧procedeix del llibret imprès que es
conserva a la Biblioteca de Catalunya, juntament amb la partitura. El mateix llibret informa que la
composició va ser interpretada per la Capella de la Catedral de Barcelona, dirigida pel propi
Francesc Queralt, l’any 1804.

Les claus utilitzades en aquesta edició són les mateixes que apareixen al manuscrit i
només cal assenyalar l’excepció d’algunes parts vocals. A l’original s’utilitza la clau de do en
primera línia per al tiple, la de do en tercera per a l’alto i la de do en quarta per al tenor.

La denominació “Acompañamiento al Contrabasso” que s’utilitza a l’original ha estat
substituïda per la forma més simple de “Contrabasso”.

Existeixen dues particelle de la part del contrabaix: una és la que ha estat utilitzada per
confeccionar la present edició de la partitura; a l’altra hi falten els recitatius i el cor número vuit.

Per motius tècnics de software, el primer compàs de cada moviment, tot i ser d’anacrusi,
ha estat considerat com a número u.

La xifra que es troba a continuació de C representa el compàs; el superíndex es refereix a
un temps concret dins d’aquell compàs.

Introducción. Allegro. (Do Major. Número 1, p. 1)

C 1 Ob I/II, Fg, Cor II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 6 Ob I/II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 10 Ob I/II, Fg,  Vla, Cb : A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 173 Ti I: A l’original el do porta un dièsi.
C 70 Ob I/II, Cor II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
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Aria. Andantino un poco - Allegro.  (Alto. Do Major. Número 3, p. 23)

A la part del Vl I s’indica andante en lloc d’andantino.
CC 12 i 22 Vla, Cb: A l’original hi ha una appoggiatura; s’unifica d’acord amb els Vl I/II.
C 22 Fg, Vl II: A l’original hi ha una appoggiatura; s’unifica d’acord amb els Vl I.
C 9 Cor I/II, Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 24 Ob I/II, Cor I/II, Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 31 A I: A l’original la lligadura només abraça les dues primeres notes del compàs.
C 32 Fg, Cor I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els VlI/II.
C 361-2 Fg: A l’original les quatre corxeres d’aquests temps estan picades; s’unifica l’articulació
d’acord amb els altres instruments.
C 59 Ob I/II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 62 Ob I/II, Vl II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 70 Ob I/II, Vl II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 72 Vl II, Cb: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb els Vl I.
C 84 Ob I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la corda.
C 141 Ob II, Fg: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb l’Ob I.
C 148 Ob I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la corda.
C 149 Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments.

Recitativo. Allegretto (Tiple. Número 4, p. 58)

C 1 Ob I/II, Cor II, Vl I, Vla, Cb: A l’original diu f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 14 Vl II: A l’original diu sol-fa-mi-fa. S’unifica d’acord amb els Vl I.
C 10 Cor I/II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 25 Vl I, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 49 Ti I: A la part del Tiple diu: “que piadoso el Señor...”; al llibret manuscrit, en canvi, diu:
“que propicio el Señor...”

Aria. Largo - Andantino. (Tiple. Mib Major. Número 5, p. 65)

Hi ha algunes petites diferències entre el text que apareix al llibret manuscrit i el que hi ha a la
part del tiple. Al llibret diu: “...te he hablado al corazón.” A la part del tiple diu: “...te hablado
al corazón.” A llibret diu “...sombras y engaño son.” i en alguns llocs de la part del tiple diu
“...sombras y engaños son.” S’unifica d’acord amb el llibret manuscrit.
C 2 Vl I, Vla, Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 6 Ob I, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la corda.
C 16 Ob I/II, Fg, Cor I/II: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 242 Ti I: A l’original les dues darreres notes d’aquest temps són fuses; han estat transcrites
com a semicorxeres perquè el compàs quedi complet.
C 27 Vl I: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 45 Ob I/II, Fg, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la
corda.
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C 48 Vl I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 84 Vl I/II: A l’original les cinc notes d’aquest compàs estan unides per una lligadura.
C 86 Vl I/II: A l’original les cinc notes d’aquest compàs estan unides per una lligadura.
C 87 Ob I, Fg, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la
corda.
C 90 Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb la resta d’instruments de corda.
C 97 Ob I/II, Fg, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la
corda.
C 100 Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 106 Cor I/II, Vl II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica d’acord amb els Vl I.
C 111 Vl I/II: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb el compàs 106 del mateix instrument.
C 112 Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 131 Fg, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.

Cuarteto. Andantino. (Tiple, Alto, Tenor, Baxo. Número 7, p. 101)

C 1 (anacrusi) Ob I: A l’original indica ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de
corda.
C 282 Vl I/II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica d’acord amb el compàs 30 dels Vl II.
C 302 Vl I, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica d’acord amb els Vl II.
C 44 Ob I/II, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de la
secció de la corda.
C 57 Ob I: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
CC 574, 584, 594 Fg: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de la
secció de la corda.
C 61 Ob I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 62 Vl II: Cada grup de quatre corxeres està abraçat per una única lligadura; s’unifica
l’articulació d’acord amb els Vl I.
C 68 Vl II: Cada grup de quatre corxeres està abraçat per una única lligadura; s’unifica
l’articulació d’acord amb els Vl I.
C 69 Ob I/II, Cor I/II, Fg: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments
de la secció de la corda.
C 73 Ob I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 74 Vl II: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 74 Cb: En aquest compàs hi ha una p; a la present partitura és col⋅locada al compàs anterior,
tot unificant-se la dinàmica d’acord amb les Vla.
C 85 Ob I/II, Fg, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments
de la secció de la corda.
C 96 Fg, A I, B I, Vl II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 97 Ob I/II: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 98 Ob I: Al’original marca ff. Aquesta indicació és eliminada de la partitura.
C 107 Fg, Ti I, A I, T I, B I, Vl II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els
Vl I.
C 108 Ob I/II: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb els instruments de la secció de la corda.
C 120 Ob I/II, Fg: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de
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corda.

C 145 Ob I/II, Cor I: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb la secció de la corda.
C 146 Ob I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de la secció
de la corda.
C 156 Ob I, Cor I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 160 Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb la resta d’instruments de corda.
C 164 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 192 Vl II, Vla, Cb: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 199 A I, T I, B I: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de
corda del compàs 200.
C 200 Ob I, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments de
corda.
C 204 Vl I, Vla, Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 205 B I: A l’original diu mezza voce; s’unifica d’acord amb les altres veus del quartet vocal.
C 212 Vla: A l’original marca ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 223 Vl I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 227 Fg, Cor I, Vl I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 252 Ti I, A I, T I, B I, Vl I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl
II. El Ti I i el T I porten la indicació de dinàmica al primer temps del compàs següent.
C 259 Vl II, Vla: A l’original només l’últim re del compàs és bemoll.
C 264  T I, B I, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 267 Vl I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 273 Ti I, A I, T I, B I, Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II. El
Ti I porta la indicació de dinàmica al primer temps del compàs següent.
C 280 Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 280 Vl II, Vla: A l’original només l’últim re del compàs és bemoll.
C 285 B I, Vl II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.

Coro. Allegretto. (Mi b Major. Número 8, p. 168)

C 42 Cor I: A l’original indica negra amb punt - semicorxera; s’unifica el ritme d’acord amb el dels
altres instruments.
C 20 Ob I/II, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb el Cb.
C 25 Ti I: A l’original diu mezza voce; s’unifica d’acord amb les altres veus del cor.
C 28 Cor I: La f està col⋅locada al compàs següent. S’unifica d’acord amb els altres instruments.
C 58 B I: A l’original hi ha una negra. S’unifica d’acord amb les altres veus del cor.
C 593 Cor I: A l’original hi ha un mi en lloc d’un fa.

Cavatina. Largo. (Alto. Fa Major. Número 10, p. 190)

A les parts de Cor I/II, Vl I/II i Cb diu Largo. A les part de Ob I/II, Fg, A I i Vla diu Larghetto.
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C 14 Vl I: L’appoggiatura está col⋅locada al compàs anterior.

C 621 Cor II: A l’original hi ha una p.
C 64 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vl I/II, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb les
Vla.
C 65 Ob II, Cor I/II, Vl I/II, Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb les Vla.
CC 67-68 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vl II, Vla, Cb: Aquests dos compassos no figuren a l’original. A la
part del Vl I s’indica la repetició dels compassos 65-66.
C 69 A I: Aquest compàs no hi és a l’original.
CC 95-96 Vla: Aquests dos compassos són de silenci i no estan marcats a l’original. S’unifica
d’acord amb els Vl I/II.
C 99 Ob I/II, Fg, Cor I/II: A l’original marca p. S’unifica d’acord amb els Vl I/II.
C 115 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vl I/II, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb les
Vla.
C 119 Ob I/II: A l’original la p està col⋅locada al segon temps del compàs, en lloc del primer.
C 121 Fg, Vla: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb Vl I/II.
C 1222 Ob I/II, Fg: Sobre el silenci de negra hi ha un calderó.

Pollacca. Largo - Allegretto non tanto. (Tenor. Sol Major. Número 12, p. 213)

C 5 Cb: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 6 Ob II: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 27 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 28 Ob I/II: A l’original el calderó està col⋅locat sobre la nota del primer temps del compàs;
s’unifica d’acord amb els instruments de corda.
C 30 Cb: A l’original marca pp; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments de corda.
C 37 Fg: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 38 Ob I/II, Cor I/II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de
corda.
C 452 Vl II: A l’original indica ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments de
corda.
C 79 Ob I, Fg: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 89 Cb: A l’original marca ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments de corda.
C 92 Vla, Cb: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 991 Cor I: A l’original hi ha un do que a la present edició ha estat canviat per un re.
C 102 Cb: A l’original marca ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els altres instruments de corda.
C 106 Vla, Cb: A l’original marca p;  s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 127 Cor I: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 140 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl
I/II.
C 149 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl
I/II.
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C 151 V II, Vla, Cb: A l’original indica p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 166 Ob I: A l’original indica f; s’unifica d’acord amb els instruments de corda.

C 168 Ob I: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb els instruments de corda.
C 170 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els
instruments de corda.

Aria. Allegretto non molto - Allegro. (Baxo. Re Major. Número 14, p. 244)

C 1 (anacrusi) Vl I: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 2 Ob I/II, Fg, Cor I/II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 11 Ob I/II, Fg, Vla: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb els Vl I.
C 12 Cor I, Cb: A l’original indica ff; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 29 Fg, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica d’acord amb els Vl I.
C 32 Ob II: La f està col⋅locada al darrer temps del compàs; s’unifica la dinàmica d’acord amb els
altres instruments.
C 49 Fg, Vla, Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 53 Vla, Cb: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 55 Vl I: A l’original marca p; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl II.
C 581 B I: A l’original hi ha dues corxeres; s’unifica el ritme d’acord amb el dels Vl I.
CC 70-71 Vla: A l’original les corxeres estan abraçades de quatre en quatre per una única
lligadura. A la present edició es lliguen de dues en dues per tal que la viola pugui articular totes
les notes.
CC 70-73 Vl II: A l’original les corxeres estan abraçades de quatre en quatre per una única
lligadura. A la present edició es lliguen de dues en dues per tal que el violí pugui articular totes les
notes.
C 75 Vl II: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 79 Ob I: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de corda.
C 84 Ob I/II, Cor I/II: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els instruments de
corda. L’Ob II té la f al compàs anterior; s’unifica d’acord amb l’Ob I.
C 89 Ob I/II, Cor I/II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 92 Ob I/II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 1002 Vla, Cb: A l’original marca sf; s’unifica d’acord amb els Vl I/II.
C 102 Ob I/II, Cor I/II, Vl II: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 109 Vl II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 118 Ob I/II, Cor I/II, Vla, Cb: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 123 Ob I/II, Cor I/II, Vl I, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl
II.
C 1372 Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 139 Cor I: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 149 Vla, Cb: A l’original diu f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
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C 155 Vla, Cb: A l’original diu f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.

Cántico. Allegretto. (La Major. Núm. 16, p. 281)

Cor I/II: A la part d’aquests dos instruments no hi ha cap alteració a l’armadura.
C 1 (anacrusi) Vl II: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I.
C 2 Fg, Cor II, Vla, Cb: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 15 Vla: A l’original marca f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
C 162 Vl I/II: A l’original les quatre semicorxeres estan abraçades per una sola lligadura.
C 51 Vla: A l’original indica f; s’unifica la dinàmica d’acord amb els Vl I/II.
A les parts de Ti I/II, A I/II, T I/II i B I/II hi ha una segona tornada que no apareix al llibret
manuscrit:

Por tan señalada gloria
cuerda Antonia, mujer fuerte,
eternizará tu suerte
de Agustín el coro fiel.



La Conversión de Agustino

Llibret



Llibret de La Conversión de Agustino.

Consta de 20 pàgines, de format 21 per 14,4 cm. Les tres
primeres pàgines i la darrera, en blanc.

Biblioteca de Catalunya M.1556/2.



A continuació es reprodueixen les pàgines escrites del
llibret de La Conversión de Agustino.

Per tant, de les 20 pàgines, el lector només trobará les de
la 4 a la 17 i la 19; s’han suprimit, per raons òbvies, les
pàgines en blanc 1, 2, 3, 18 i 20.
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