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PARLAlUENT D'INTROOUCCJO 
PER 

e!{ madett CUou 
11 

UNA HORA DE MUSICA PER A PIANO 

WEBER 

· PER 

@lanca foa 

Jut1attv ctt.- LA /J~moiZ' (op. 39). 

a) Allegro moderato, con spirito ed assai legato 
ò) Andante. 
e) .àfeuuetto capriccio~o. 
el) Rondo (moderato e molto grazioso). 

MENDELSSOHN 
a " . Romances sense 

a) .9f.uto- Clb DO ~ 

SCHUBERT 

WEBER 

b) c.::;:varcarou¡; oetUX~.aru¡, paraules 
e) 9uetto 
d) &t.tufi CI!.- LA lllCIUJI' (op. 104 b. n. 0 8). 

Juna.~& (op. 42). 

a) Moderato. 
h) Andante con variazioni. 
e) Schet·zo. 
d) Rondo. 

J!Ulüadó al 0allr (op. Gñ). 

Piano Pleyel, de la Casa Izab a.l 
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(}rd' Btona tJO!b q~J!Jv Eutin (llolstein) 18 de 
Desembre de 1786.-London, 5 de J:IIaig do 1826. 

SONATA EN LA BEMOLL MAJOR, op. 3,9 

A QUES'l'A Sonata, que data del 1816, és una de les més 
remarcables obres instrumentals de. Weber. 

El seu primer moviment, molt orquestral (com gairebé 
Lola 1a música per a piano dc Weber), s'inicia amb tm no
ble Lema, ensems somniador, acru·icianl i viril. La dicció dc 
la frase és animada i plena de fantasia i d'encís. 

Aquest temps de Sonata ofereix toles les qual itats de 
sensibilitat, d'roq>ansió, de passió, de noble entusiasme, de 
poesia, de vivacitat, de gràcia, és a dir, tol el conlras~ ex
pressiu i la riquesa de sentiment que animen les achnira
bles obres teatrals de Weber: el Freyscltii.tz o Euryanthe 
per exemple. 

L'Andante és en forma dc Lied desenrotllat. 
S'inicia amb una frase melangiosa, en la qual ja s'en

devina un ritme de marxa, frase que sembla exposar per un 
clarinet, instrument de predilecció de Weber. 

Una frase de transició, després, s'apassiona més, planyi
vola, o s'aclareix amb tendra i noble expansió, per a con
duir a u11a segona idea, més moguda, de gràuia femenina 
apaeible i acariciadora. 
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Un altre motiu intervé després, francament ritmat en 
marxa, i sembla indicar com una llunyana desfilada guer
rera. 

El primer tema, sever, es repeteix llavors amb força, 
però s'endolceix ben a'"iat i desapareix evasiu. mentre s'a
costa poc a poc, i passa en l'esclat enlluernador de la se,:a 
rutilant pompa ,·estimeotària i el prestigi dels seus ~erols 
llegendaris, la cavalcada guerrera, d~61ant amb alegria de 
gloriosa victòria. 

Passa i s'allunya ... i la primera frase. mentre s'allunya 
la marxa acompassada, interroga, cada vegada més trista
ment ... 

Al lluny se'n ,,a, definitivament, la mar~a, sorda ~ fa· 
tídica ... la marxa de glòria que, amb el bnll seuse pletat 
del seu dur triomf, ha portat la infelicitat i el dol a molts 
tendres cors ... 

Sembla, aquest Andante, dc Weber, c?mentar el mateix 
drama que cantà, d'immortal manera, V1ctor Hugo en La 
Fiancée du Timbalier. 

Ara, en el Menuetto capriccio$0, l'alegria festívola ha 
tornat. Ben capriciós és, en efecte, aquest Menuet! Weber 
n'ha Ict un Sclzerzando animadíssim i d'una gràcia vola· 
dissa i enjogassada, en mig del qual un Trio imposa una 
Yisió exquisida dc poesia i de tendresa. Però el Scherzan
do enrotlla ben a\iat lc seva ondulosa línia al voltant del 
record del Trio i aconsegueix imposar de nou la seva dan
sa capriciosa i elegantíssima. 

El fresc Rondó, amb el qual acaba aquesta Sonata, té 
un refrany de rrràcia apacible i jo,·enívola. i unes coble$ 

o d . en les quals allet·nen uns ritmes com e corte~g acon:pas: 
sat, un momenl llunyà, allre moment proper 1 sorollos, 1 

unes altres frases d'expressió més apassionada. 
El Refrany, per fi, conclou l'obra amb una frescor de 

rierol i una gràcia de damiseUa innocentment amorosa. 

fld}~r ~(!;¡tldtJ~/l;¡ @mtl!o!JIJ¡ Ham burg, 3 de 
Febrer de 1809.-4 de Novembre de 1847. 

L ES tres delicioses ROMAJ,~CES SENSE PARAULES i l'ESTUDI 
EN LA MENOR, escollits per a aquest programa, dalcn 

de 1830 a 1838. 
Són pàgines ben representatives de l'exquisidesa amb 

la qual Mendelssohn ha sabut expressar la gràcia de les 
sc\es inspiracio.ns ponderades i elegants. 

EI Presto en DO és d'una vivacitat i d'un imprevist dig
nes de Domeoico Scarlatti. La deliciosa i melangiosa Bar
carola veneciana podria ésser firmada del nom de Cabriel 
Fauré, com també el bell Duetlo. 

I l'Estudi en LA sembla joc d'espurnes rutilants i enjo
gassades. 

/Jhz;¡~ Jê/!¡t/J-ed Lichtenthal, 3 de Ge11er del7\17. 
-Viena, 19 de Novembre de 1828. 

SONATA EN LA lJ!IENOR, op. ·12 

Al QUESTA Sonata, que data de 1825-26, és dedicada a 
11l. l'Arxiduc Rodolphe, el gran protector, deixeble 
amic de Beethoven. 

Aquesta és, enh·e totes, les Sonates de Schubert (que con
tenen gairebé totes uns ·elements exquisits de substància 
musical), la que té més ponderació i equilibri arquitectural. 

El seu primer moviment s'inicia amb una bonica frase 
que té la valor d'una \'eritable idea simfònica. Un passat
ge dc transició, ben rítmic i enjogassat, condueix a una se
gona idea bellugadissa i fresquívola en la qual intervenen 
els motius característics dels altres elements temàtics de 
l'obra. 

En el Desenrotllament, tots aquests elements clialoguen 
amb una nova frescor, i la Reexposició ofereix també al
tres sortoses transformacions dels mateixos elements. 

\ ... 
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L'Andante poco mosso, d'estil weberià, és un tema amb 
sis Variacions. 

El lema ¡;embla una senzilla i bonica cançó. i les Varia
cion«, toles moll reeixides, són ben diverses i totes encisa
dores d'aquella gràci :1 i frescor peculiars a Schubert. 

El Scherzo és ple de fantasia amb el seu ritme de cinc 
compassos. en els quals la frase sembla com dubtar a mou
re's, i de:.prés :.alta i s'enfila amunt amb una gràcia presle 
i joganera. 

El Trio és una nova cançó, en la qual el ritme del Scher
zo esdevé dol~ bressoleig en la frescor primaveral i la 
tendresa del eor jovenívol. 

El Rondó és lot ell un joc ple de fantasia, aquí corrent 
sense parar, ullí saltant lleuger i alegre, tothora cantant 
amb delícia la jovenlul de l'ànima i la frescox dels camps. 

7Ff/Jt?r 

INVITACJO AL VALS, op . 65 

A QUEST.\ peça és massa cèlebre per a necessitar cap co
.t-. mcnlan. 

Ha semblal imprescindible d'inscriure-la enn·e l es obres 
que iHustrcn aquc::;t nostre homenatge musical al Romau
lici¡;me. 

La seva grlic·ia noble i tendra és, ja a ella sola, com 
un rt.'!-\Utn. com un símbol, de la música que feia }el; delí
cies del 1830. 

Aquest Vals, amb el seu diàleg introductiu i el seu 
ponderal Comiat és tot ell evocador dels costums i de la 
sensibilitat d'aquell moment. I amb la seva encisadora mú· 
sica, sentim exlHtlar-sc tol el perfum del temps passat, i 
veiem rl'~sorgi r, amable i somrient, la dolça bellesa i les 
distingides maneres dels nostres avis, la joventut d'ales
hores, afectuosa i noble, a. l'ànima arborada i a l oox gene· 
rós. • 

BUNCA SELVA 

9i!lfttw; 7 J ¿;:¿llnt Jt~ J950 
PRoGnA~IA DE LA II C oNFERENCI A - CoNcEnT 

I 

PER 

AP.ELES MESTRES 
«RECORDS MUSICALS D E L A MEVA .JOV E NTUT » 

II 

UN A HORA DE J\IIUSICA PER A PlANO 

WEBER 

PER 

BLANOA SELVA 

Jortata Clú JI1J 11/CI~O/' (op. 71) 

a) bfodero.to. 
(l) Menuetto. 
e) Andante (quasi allegretto) consolanto. 
à) Fino.le . 

. SCHUBERT a)· ..tiiiu!h (op. t'ï1). 

b) J:,r¡tromjtltb en, SOL t/1(;/Cir (op. 90 n." S) 
e) J:,r¡zrrJI!r¡jUib Clb FA li/t'llor (op.142 n.• 4) 

MENDELSSOH~ a) Stn.dlzn~e e .9lotlt!o cn¡vr:t:ctwa (op. 14) 

b) CVJ1- jwco nyitut<J- (op. IOl!) ~ Romances 
p $1'-. P sense 

e) .vrv tr"""a<Jrtl- (op. 67) paraules 

SCHUMANN &t:med J 'itffon~.t e op. 1 ó > 
1) De terres i gent forasteres. - 2) Bis tòria en
riosa. 3) Home que atrapa. - 4) I uf ant pregauL. 
- 5) Felicitat sulicient. -U) Esrleveuimeut im
portant - '1) Ensoruui.-8) Vora. l'escalfapanxes. 
- 9) A cavall d'un bastó.-10) Gairebé massa 
seriós. - 11) Fer por . -12) Infant adormint-se.
lB) Parla el poeta . 

SALO DE FESTES DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
A dos quarts de set de/ vespre . 
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ABONAMENT 
A LES 

X 11 CONFERENCIES-CONC ERTS 
,ltl!d:Jd~d tl2ttamnta 

Encà1·recs: • Unió Musical Espanyola ... Pa.sseig 

de Gràcia, 54. Telèfon 13912. 
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