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PER 

APELES MESTRES 
«..RECORDS MUSICALS DE LA MEVA JOVENTUT~ 

II 

UNA HORA UE MUSICA PER A PIANO 
PER 

BLANCA SELVA 

WEBER JOMta e¡¡, MI IIIQJor (op. 71) 

a) Moderato. 
b) Menuetto. 
é) Andante (quasi allegretto) cousolante. 
d) Finale. 

SCHUBERT a) ..{}tuufk. (op. 171). 

b) Jm-¡uv"f/U'" r¡¡, SOL mlJior (op. 90 n." S) 

e) Jm-¡trom-¡'Uit- rtz- 1/'A me11or (op. 14-2 u.• 4) 

MENDELSSOHN a) Slad'atzü e ..9?-Utulo ca¡z.riccüno (op. 14) 

b) CVa- ¡wco n:f''kh (op. lO~) ~Romances 
p sense 

e) ~ ¡Mufora (op. 67) paraules 

SCHUMANN &cmu J ü!fottt:~ (op. ló) 

1) De terres i gent rorasteres. - 2) Història cu
riosa. 3) Home que atrapa.- 4) Infant pregant. 
-5) Felicitat suficient -tS) Rsdevenimeut im
portant - '1) Ensomni. - 8) Von.l'eHcalfapanxes. 
-9) A cavall d'un baató. - 10) Gairebé massa 
seriós. - 11) Fer por.-12) Infanl adormint-se. -
18) Parla el poeta . 

Piano Pleyel, de la Casa Izabal 
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11 CONFERENCIA -CONCERT 

{)¡ri', ç¡¡ana POll- C{fle/JI'r Entin (Holstein) 18 d(' 

Desembre de 1786.-Londou, 5 de 1\i a.ig do l8:¿6. 

SONATA EN MI MENOR, op . 70 

A QUESTA Sonata fou composta per Weber de 1819· a 
1822, durant el temps que preparava la seva parti

tura d'Euryanthe. 
El primer moviment s'inicia amb una frase planyívola 

que sembla un recitatiu. 
Un passatge de transició, inquiet i molt mogut, con· 

dueix després a una segona idea (eixida del motiu inicial) 
molt clara i fresquívola; però l'element de transició ve de 
nou, aquí menys inquiet, per a acabar l'Exposició. Tots 
&quests elements temàtics s'oposen ben encertadament en 
l'acció dramàtica de tot aquest beU primer temps de la 
Sonata. 

El Presto vivace ed energico, que fa de segon moviment 
de l'obra, no té de Menuetto res allra cosa que el nom. És 
un $cher:ro fogós i apassionat, que va i ve amb inquietud o 
amb energia. 

El T rio el forma un Vals encisador, que sembla un eco 
del Vals del Freyschütz. 

li 



Aquest Vals, després, s'anima cada vegada més fins que 
el Scherzo aconsegueixi reexposar-se. tan enèrgic, inquiet 

animat com en la seva exposició iniciaL 

L'Andante (qua.si Allegretlo) consolanle sembla un chor 
de noies del Freyschiitz. Tot ell fresc i càndid, i molt or· 
questral d'escri plura instrumental, la seva innocència s'a· 
passiona més en la part del mig, però la Reexposició de la 
frase inicial fa tornar de nou la blanca gràcia dels somnis 
d'auroral amor. 

El Finale, en forma de Rondó-Sonata, salta amb' ritme 
de Taren.teUa, incansablement, aquí lleuger, allí ardit i 
apassionat en el Refrany. En les Cobles, que sostenen el 
mateix ritme, unes idees més greus o més tendres s'exposen, 
però el l'Ílmc va sempre creixent i triomfant fins que, no 
obstant, uns accents de recança semhleQ evocar com un l'e· 
cord df}l primer moviment. Aleshores la franca claror que 
ha.via iHuminat un instant aquest tossut galop, ara s'apaga 

Ja Sonala acaba melangiosament. 

f?mt~ ~ti-nt Lichtenthal, 3 de Gener de 1797. 

-Viena, 19 de Novembre de 1828. 

LANDLER, op. 171 

S CHUBERT va escriure moltes sèries de danses, populars 
en aquella època: Valsos vienesos, Escasseses, Land

ler. En totes l'encís peculiar de la seva naturalesa musical 
s'enllaça ben sortosament amb el caràcter propi d'aquestes 
danses per a formar unes obretes deliciosament caracterís
tiques en la 1lur natural senzillesa. 

L'IMPROMPTU en SOL, op. 90, n.0 3, és un veritable 
Lied sense p(lrar.Lles. Té tola la frescor, l'exquisidesa i la 
profunditat de sentiment dels immortals lieder cantats de 
Schubert. 
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L'IMPROMPTU en F A menor, op. 142, n.0 -1·, sembla ins
pirat per una d'aquelles danses hongareses o tziganes, les 
quals tan SO\'Ïñt han influït sobre la inspiració dels com· 
positors vienesos. 

Schubert en fa una cosa ben seva, un Scherzando en· 
jogassat, lleuger i :finament saltironant sobre aquest ritme 
de iarnbi ternari, tan seu. 

El Trio d'aquest Scher:;o, moll llarg, consta d'una part 
ben moguda, mig partida per nombroses escales ensems 
ràpides i lranquiHes, i d'una altra part que Lé l'aspecte de 
dansa. 

Després de la reexposició de la dansa inicial, el ritme 
saltironant, l'acompanyament ve a posar-se a la parl alta, 
i allà lixat, determina tm formós desenrotllament terminal, 
del tot digne dc Beethoven per l'amplitud de visió i el mis· 
teri sonor que evoca. 

S'interromp sobtadament i, després d'un silenci, una 
coda ve a aliTmar ritme i to inicials. Una ràpida escala des
cendent clou llavors la dansa amb la IírlÍa fulgurant de la 
seva definitiva afirmació. 

~~1>" c:l¿l!luldtJtlAit @alf!loldf¡ Harobu•·g, 3 de 

Febrer de 1809.-4 de Novembre de 1847. 

ANDANTE E RONDO CAPRICCI080, op. 14 

A QUESTA peç.a, tan coneguda, és ben típica de dos as
pectes de la música mendelssohninna. 

En l'Andante, en efecte, s'exposa una d'aque:;Lcs frases 
ponderadament expressives, de sentiment sincer i directe en 
Mendelssohn, que és allò que dóna a aquestes {rases, com 
a tota cosa, valor i encís. 

Desgraciadament les 'frases aquestes han estat més tard 
molt desvalorades, d'una part per les falses interpreta· 
cions que els pianistes (lluents professionals o dolentíssims 



aficionats) en donaren tan sovint. D'altra part. molts com· 
positors posterior-; a MPndcbsohn (entre els quals hom pot 
esmentar e5pecialm¡•ut Can ille, Saint-Saens) explotaren 
sen«e \Crgonya la bella frase a la ,1Jendelssohn, fra~e que 
és fàcil d'imitar C.\tcriorment. però que perd ai~, natural
ment, amb la directa sinceritat creadora. el veritable noble 
sentiment que van contenir en certes pàgines de 1\Iendels
sohn. 

El Rondo capriccio.ço, que ve després, és una bonica 
realització pianística d'aquells Scherzi fantàstics, tan vius, 
lleugers, airosos, exquisits: tals el meravellós Scherzo del 
Somni d'una nit d'Estiu. 

Aquest aspecte del Scherzo és, pròpiament parlant, una 
creació ver:unent genial, ben peculiar, que molts compo· 
sitors posteriors imitaren de Mendelssohn. 

DuEs RoMANCEs SENSE PARAULEs: UN Poco AGl'l'ATo, 

op. 102, i LA FILADORA. 

Un poco ngitato és un lied dc sentiment íntim i pene
trant, que no té res a envejar a una pàgina de Schumann 
o de Schubert, i que anuncia misteriosament a Gabriel 
Fauré P~'f la delicadesa de la seva melangia i la gràcia 
especial dc la seva flexible línia melòdica. 

La Filadora és un dels, més cèlebres dels licders sense 
parau]~ de '\Ienddssohn. Les innombrables deformacions 
que aquesta pàgina ha hagut de patir, en molts casos, de 
part de pianistes insuficientment (o massa!) experimentats, 
no han pogut destruir l'encís d'aquesta inspiració, tan vh a. 
tan fresquívola, tan exquisida, realment genial. 

6lèo!J.I!d c./C!ltu-!141!11- Zwickan, 8 de .Juny de 1810. 

-Eudenich (Bonn), 29 de Juliol de 1856. 

ESCENES D'INFAN1'S, op. 15 

A QUESTA meravellosa petita obra mestra és massa co
neguda per a fer útil de comentar-la. Tothom en co· 

neix rexquisidesa incomparable, i si desgraciadamenl, en 
voler fer-la tocar a mans inexpertes horn li fa perdre mo
mentàniament la seva expressió encisadora, n'hi ha prou en 
trobar de nou una sensibilitat refinada per a tornar a aques
ta obra Lola la seva gràcia tan humana i tan benfactora. 

BLANCA SELVA 



·¡ 
'! 
,_i 

f1:1 

QJ/pe¡¡~ JJ J. 0[/Jri! ~ J9c30 
PRoGRAMA DE LA III CoNFERENCIA-CoNCERT 

I 

~p lil\ILlillf:&Tiír 
PER 

L LUIS MILLET 

IJ?twi<Ú ,1r! ¡u·riot!e rrmuinli& nuwical tl CTtal!ur/la 

l i 

UNA HORA OE MUSICA PER A PIANO 
PER 

BLANOA SELVA i .TOAN MASSIA 

SCHUMANN 

WEBE~ 
SCHUBERT 

SCHmtANi\ 
) 

I 
JòMU (op. 105). 
a} Appassionata. 
b) Allegretto. 
e) Auimato. 

II 
a) S!?ru:¡lkl~ 
b) 6/k~uetJo m DO 
e) JZulant·rrv- ~ 

I'P del Duo op. 16:!. 
d) </t:ner::ú 

e) Jcll<'r::::lJ< ~ de la Sonata op. 121. 
f) _C{¡z~nte 

III 
GABRIEL FAURb Jò,uzta m LA (op. 1a). 

a) Allegro molto. 
b) Audaote. 
e) Allegro vivo. 
ri) Allegro quasi presto. 

S ALÓ DE FESTES DE LA ÜASA LLOTJA DE LA M AR 
Passeig de Isabel II 

A dos quarts de set del uespre, 
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establerta a Barcelona, en el carrer de 
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