
1. INTRODUCCIÓ

1.1Introducció al treball

La idea d'estudiar a fons els Sis Sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà sempre m'havia 

captivat. Al llarg del treball veurem que, a part de ser una obra d'una bellesa excepcional, 

està totalment impregnada de sabors modernistes, d'imatges, de poesia evidentment, en 

definitiva,  d'un context històric influent  en tot  moment en l'obra d'una persona que va 

dedicar la vida al servei de la música i a la cultura del nostre país. 

Toldrà va escriure els Sis sonets l'any 1922, va ser obra premiada en el III concurs Eusebi 

Patxot. L'estrena oficial es va fer el 28 de desembre del mateix any al Palau de la música, i 

va ser  el  mateix  compositor i  el  pianista francès F. Motte- Lacroix  que en van fer la 

interpretació. 

El treball que realitzaré té un objectiu molt clar: fer un estudi profund dels Sis sonets per a 

construir-ne una interpretació pròpia i conscienciada. A partir d'aquí, m'agradaria poder 

presentar la meva interpretació en més d'una ocasió i  afavorir,  així, al  coneixement no 

només d'aquesta música concreta, sinó de la figura d'Eduard Toldrà que, fora de Catalunya, 

és confós i poc conegut. Confós en el sentit de mal concebut, ja que, més enllà del sentit 

ideològic,  ens trobem amb una música peculiar  que se situa fora dels referents i  trets 

estilístics de la música espanyola contemporània.

Partint d'aquests dos objectius, veureu que el plantejament del treball surt una mica dels 

marges d'un anàlisi  convencional.  Cal  dir  que en tot moment expresso la meva opinió 

personal  i  que la intenció de l'anàlisi  és  que sigui  sobretot  un treball  de  reflexió,  de 

descobriment  de l'obra  a mesura que l'estudi  avança.  Per  aquest  mateix  motiu  podreu 

apreciar que en l'anàlisi del primer sonet no faré cap comparació, ja que encara no n'hauré 

estudiat cap altre. De la mateixa manera, trobarem elements en el tercer, quart sonet, que 

possiblement també trobem en el primer, encara que en un primer moment pot ser que no 

hi faci referència. L'anàlisi de cada peça, doncs, canviarà lleugerament a mesura que avanci 

el treball.
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Desitjo que aquest treball ens apropi tant com sigui possible en aquesta música única, i que 

el resultat sigui una interpretació clara plena de d'art, de cultura i de poesia.

1.2 El Modernisme català

Cap a finals del segle XIX es comencen a donar en diversos països d’Europa i als Estats 

Units, una sèrie d’actituds culturals amb una clara intenció modernitzadora. Aquest nou 

procés de canvis rebrà diversos noms segons el lloc on sorgeix, Art Nouveau a França, 

Modern Style a Anglaterra, Jugendstil a Alemanya, Sezessionstil a Àustria i Modernisme 

a Catalunya. 

El Modernisme és sobretot una reacció contra el passat. Els artistes i intel·lectuals trenquen 

amb les convencions creatives i  morals.  Volen allunyar-se del naturalisme positivista i 

conservador que dominava l’escena artística i literària d’aquell moment. Hi ha una clara 

intenció de canvi, ganes de progressar i aportar novetats en els plantejaments diaris, però 

partint d’un antecedent conegut. 

Els ideòlegs del moviment estan completament en desacord amb el seu entorn. El món és 

heterogeni i contradictori, l’artista crea espais d’evasió, “paradisos artificials” per suplantar 

la realitat. Igual que en el Romanticisme, l’exotisme i el  món de la imaginació prenen 

força. Per a ells l’art ha arribat a uns estadis poc creatius, està al servei de l’home, és una 

simple proposta decorativa, no transcendeix més enllà. 

El procés modernitzador del moviment abasta totes les disciplines artístiques, des de la 

pintura a l’arquitectura passant per l’escultura, la literatura i la música. Com indica el seu 

nom,  és  un  procés  revitalitzador,  una  injecció  de  nous  valors  i  nous  conceptes,  que 

bàsicament parteixen de moviments passats,  però amb la clara intenció de fer renéixer 

aspectes de la cultura que han quedat enrere.

Els modernistes volen recuperar l’home individual, natural, conscient del seu passat i crític 

amb el seu present. Durant la primera part del Modernisme, la vida només es justifica des 

del punt de vista artístic. L’home no viu de l’art, viu per l’art. L’art és una activitat superior 

a les altres activitats humanes, i per aquesta raó, l’artista és un ésser superior. L’autèntic 

modernista té un esperit individualista, un gran desig de sinceritat, insatisfacció subversiva 

i elegíaca, una imaginació visionària i una emocionalitat morbosa. 
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Eduard Toldrà és considerat una persona representativa del Modernisme català. A través de 

l'anàlisi d'aquesta obra, veurem les peculiaritats del seu estil que el situen en el marc dels 

millors compositors catalans de tota la història.
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2. BIOGRAFIA D'EDUARD TOLDRÀ

Eduard Toldrà i Soler va néixer a Vilanova i la Geltrú el 7 d'abril de 1895, i molt aviat va 

mostrar dots extraordinaris per a la música. Toldrà fou, en efecte, un músic complet. Va 

excel· lir com a violinista, com a quartetista, com a pedagog, com a compositor i com a 

director. I a més a més, fou un gran home.

El  Toldrà violinista fou una conseqüència natural  de la  professió  del  seu pare,  també 

violinista, de qui va rebre els primers ensenyaments. Als 7 anys es va presentar davant el 

públic. El 1905 la família Toldrà es va traslladar a Barcelona, perquè el fill petit pogués 

seguir els seus estudis. Als dotze anys començava la seva activitat professional, tocant en 

teatres i Festes Majors, actuacions que alternava amb recitals. Va formar un sextet amb el 

qual  es dedicava a la música de braserie,  que durant  molts  anys (fins  al  1941) fou el 

principal suport de la seva economia domèstica, primer a la Granja Royal i després a l'Or 

del Rhin, amb unes interpretacions que convocaven un públic melòman que les escoltava 

en el més gran silenci. L'any 1912 va obtenir el Premi Extraordinari de Violí. Va recórrer 

tot Espanya donant concerts amb el seu Bergonzi, amb gran èxit.  A més de recitals, a 

Barcelona fou  concertino  de les  principals  orquestres en  tots  els  grans  esdeveniments 

musicals.  Quan  va  donar  el  seu  últim  concert,  ja  plenament  dedicat  a  la  direcció 

d'orquestra, el 1950, havia donat, segons els programes del seu arxiu, 365 concerts arreu 
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d'Espanya i 12 a l'estranger.

El  Toldrà quartetista es va manifestar  amb la fundació i  direcció  musical  del  Quartet 

Renaixement, format el 1911 amb Josep Recasens, Lluís Sánchez i Antoni Planàs. El 1914 

van anar, becats, a París, Berlín i Viena, on van tenir ocasió de conèixer i treballar amb les 

personalitats més eminents del  món musical del moment. Fins a l'any 1921, en què el 

Quaret es va desfer a causa de la marxa fora de Catalunya d'un dels seus components, el 

Quartet  Renaixement  va  donar  207  concerts,  amb  un  repertori  que  abasta  98  obres 

diferents. Destaca la primera audició íntegra a Barcelona, l'any 1916, els disset quartets de 

Beethoven.

El Toldrà pedagog es va manifestar també molt precoçment, i  el  1923 era ja professor 

auxiliar de violí al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, del qual fou professor 

titular des de 1933 fins a la seva mort.

La de compositor és probablement la faceta més important de la personalitat de Toldrà. La 

major part de la seva obra està composta en el període 1915-1941. Va compondre 98 obres 

– a més d'harmonitzar-ne 28 - , la majoria guardonades en concursos i premis. El bloc 

principal el constitueixen les seves 50 cançons (entre les quals hi ha L'ombra del lledoner i 

La rosa als llavis). De la seva música de cambra destaquen el quartet Vistes al mar i els Sis 

sonets per a violí  i  piano.  Va compondre molta música per a cobla:  34 sardanes,  Les 

danses de Vilanova i La maledicció del compte Arnau per a tres cobles i timbales. Aquesta 

mateixa obra, orquestrada, una Suite en mi major, els diversos números per a La filla del 

marxant d'Adrià Gual i la sardana Empúries són les seves principals obres orquestrals. Però 

la seva obra mestra és l'òpera còmica en un acte El giravolt de maig,  amb text de Josep 

Carner; estrenada el 1928.
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També la genialitat de Todrà en la direcció orquestral fou primerenca. Començà als 21 

anys,  amb  l'Agrupació  d'Instruments  de  Vent.  Fou  director  de  l'Orquestra  d'Estudis 

Simfònics del 1924 fins al 1934. abans, havia dirigit ja l'Orquestra Pau Casals, cosa que 

feia sovint. El 1941 va obtenir un gran triomf a Madrid amb l'Orquestra Simfònica, i l'any 

següent  amb  la  Nacional.  El  1943  li  fou  confiada  la direcció  de  la  nova  Orquestra 

Municipal de Barcelona. La seva dedicació total a aquesta orquestra féu que, des de llavors, 

no solament renunciés a la titularitat de l'Orquestra Nacional i a una carrera internacional 

important,  sinó  també  a  totes  les  seves  altres  facetes  inclosa,  malauradament,  la  de 

compositor. Les seves últimes actuacions foren l'estrena de l'Atlàntida de Falla al Liceu, i 

la seva repetició a Cadis, els dies 24, 26 i 30 de novembre del 1961.

Va tornar de Cadis greument malalt, i va morir el 31 de maig de 1962. 
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3. SIS SONETS

3.1 Sonetí de la Rosada

Queda l’hora extasiada

de veure el món tant brillant,

i es fa tota palpitant

en el si de la rosada.

Cada gota un diamant

on retroba sa mirada

la joia meravellada

del que li és al voltant.

Mars, muntanyes, firmament,

ço que mou i frisa el vent,

ço que res no mou ni altera.

Tot quant amb l’hora somriu

s’encanta, s’irisa i viu

dintre una gota lleugera.

Trinitat Catasús

Toldrà reflecteix totalment el poema en la seva peça, de manera que és fàcil imaginar-se les 

paraules en la música, així com sentir música en la poesia. Amb una senzillesa captivadora 

crea un seguit de sensacions, d’olors, de colors; com qui pinta un quadre, com qui escriu 

una poesia. És amb aquesta naturalitat que Toldrà escriu la seva música, senzilla, com he 

dit, però no simple. És una música plena de significat i de valor.

Fixem-nos en la tonalitat: mi major. Sense escoltar res, en aquest primer element ja veiem 
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un caràcter, una idea clara de com traduïm la poesia en música.  Mi major és la tonalitat 

més clara, més lluminosa, més fresca i més alegre. Això és degut als quatre sostinguts de 

l’armadura, i al fet que el mi és una corda oberta del violí, la més aguda. Això fa que el 

violí soni amb un timbre concret, més clar.  

L’estructura de la peça la podem comparar amb un lied ternari (ABA), ja que el format de 

l’obra és clarament de cançó amb acompanyament. En aquest cas, la veu és el violí. Aquest 

tipus d'escriptura ens fa pensar en les peces curtes,  lieder, tan típiques del romanticisme, 

que contrastaven amb les grans simfonies, obres de gran format i dimensions.

A la primera part (A), trobem dos temes de tretze compassos respectivament. És curiós 

veure com malgrat les diferències de les dues melodies, tenen la mateixa durada.

En el que seria el tema A veiem que el violí es troba en una tessitura aguda, en les cordes la 

i mi. Això és característica en tota la peça, però és potser més evident en aquesta primera 

melodia, ja que el moviment dels intervals és majoritàriament de graus conjunts. 

Veiem que és un tema que es basa en el  moviment,  el  ritme accelerat  de tresets dóna 

aquesta  sensació  constant.  També  observem  que  es  repeteixen  notes,   i  que  es 

desenvolupen al llarg del motiu, de manera que sentim com aquesta melodia avança. Un 

altre element que fa que tinguem aquesta sensació de moguda és que, malgrat els moments 

de tensió i distensió de la frase, no té una forma regular; 

considero que es pot interpretar com una sola línia, 

que no resol fins al cap de tretze compassos.
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  Podem observar com Toldrà crea el 

 moviment desenvolupant una sola nota que      

  ens condueix, amb una certa sensació 

   d’accelerant, al compàs 9 (La M), i que 

   resoldrà amb una cadència plagal, més    

   endavant, al compàs 13 (Mi M). 

En relació a la poesia, aquest tema ens fa pensar en el paisatge. El paisatge de llum i frescor 

de què ens parla, queda plasmat en aquest tema que, malgrat l’he denominat tema A, també 

el podríem interpretar com una introducció al cant.

El tema B, doncs, és el cant. És la veu que penso que no queda tant reflectida en el poema, 

encara que no per això deixa de ser-hi. Fa pensar en una sensació humana de nostàlgia. 

Una nostàlgia dolça, no és un cant trist. En termes més tècnics, interpreto aquesta sensació 

en conseqüència de l’arpegi descendent que forma l’esquelet del tema (Si, mi, sol, si). Veig 

aquest cant també com un moment de contemplació, i ho relaciono amb la primera frase de 

la poesia: Queda l’hora extasiada de veure el món tant brillant. Curiosament, he observat 

que aquesta primera frase del poema coincideix amb 

la melodia d'aquest tema, de manera que trobem una 

relació  directa  entre  música  i  text,  i  un  significat 

evident. Casualitat?
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Un altre aspecte a tenir en compte és l’organització de la frase: tampoc és una frase regular; 

encara que al principi hi ha una sensació de pregunta/ resposta, és interrompuda per un re 

natural que s’anticipa i trenca el “sentit lògic” de la frase, creant una tensió.

També observo que el tema està ambientat en la tonalitat de la dominant (Si M), mentre 

que el  piano ens manté en la tonalitat  principal  (Mi M).  Aquest  element  ens situa la 

melodia en un estat d’inestabilitat. Sentim una necessitat de resoldre, ja que no estem ben 

bé en cap de les dues tonalitats. El resultat d’aquesta inestabilitat “és resolt” al compàs 21, 

en la tonalitat de Sol# menor. 

Descric aquesta tonalitat com a més introvertida, més tensa, més nostàlgica. Una vegada 

més, Toldrà juga amb les tonalitats; Sol# menor és la tonalitat, menor, de la tercera major 

de la tonalitat principal. Aquest recurs de canvi de modes, buscant tensions, veurem que és 

habitual en la música del compositor. 

Veiem canvi  brusc a  la  nova tonalitat  mitjançant  l’acord augmentat  si,  re#,  fax,  molt 

freqüent en les harmonies impressionistes.
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A partir del compàs 26, analitzo l’harmonia d’aquest procés d’extroversió cap al que serà 

el punt culminant d’aquesta secció. No importen els compassos, els cito per fer veure que 

el procés harmònic va per compassos consecutius.  

És fascinant veure l’efecte d’aquest joc de canvi de modes, una vegada més, però en el 

sentit contrari. M’explico.

El primer que cal remarcar és el canvi de textura. És el piano que porta aquest pont que ens 

condueix al moment màxim d’extroversió del cant.

Al compàs 26, doncs, ens trobem en la tonalitat de Lab major, enharmonia amb Sol#menor. 

Al compàs 27 relaxa, amb la tonalitat relativa de Lab: Fa menor. Al compàs 28 ens trobem 

en Sib major, que podem comprovar que és la tonalitat de la subdominant de Fa menor. 

Aquesta quarta que s’obre dóna ja una sensació de creixement. 

La seqüència que ve a partir del c29, ja l’hem trobat abans, però en sentit contrari, com he 

esmentat. Al compàs 29 ens trobem en  Sol major que és la tonalitat  major  del relatiu 

menor de Sib. Al compàs 30 ja estem en Mi major, tonalitat principal, i tonalitat major  del 

relatiu menor de Sol major.

En  només  cinc  compassos  hem  arribat  al  punt  culminant  del  tema  que,  en  aquest 

assentament de la tonalitat (per fi!), torna a sonar el cant de felicitat i de llum expressat en 

la poesia.

No obstant, no considero que sigui el clímax de la peça, ja que aquesta primera part A, es 

repeteix després del desenvolupament (B), i crec que el que es viu per segona vegada ha de 

ser més expressat i més intens. En parlaré més endavant, i també en La meva interpretació.  

En la segona part “important” d'aquesta peça (B), és el piano que irromp inesperadament 

l'acabament de la melodia del cant. Ho fa amb el color d'una nova tonalitat,  do major, 

encara que no és tan evident, ja que malgrat els arpegis clars del piano (do, sol, do) la mà 

dreta dibuixa un motiu d'intervals pentatònics que ens fa pensar de nou amb un ambient 

impressionista.
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Després de cinc compassos, que considero d'introducció o pont a aquesta part B, veiem una 

nova melodia que ens recorda al tema A. Un tema A amb el caràcter introvertit del cant, en 

aquest cas potser més exagerat, ja que l'harmonia d'aquest fragment és, malgrat la seva 

brevetat, més punyent. Com he dit abans, aquest sentiment no el veig tant reflectit en la 

poesia, encara que és fàcil  relacionar un sentiment de contemplació (sí expressat en el 

poema) amb un caràcter nostàlgic. La contemplació es tradueix en emocions diverses en 

cadascú; en aquest cas melanconia, qui sap si de pensaments, de records...

Pel que parla la música no veig que sigui un sentiment trist, i és apassionant veure com 

Toldrà tradueix aquest sentiment no tant explícit en la poesia, però si en el fons de cada 

persona. 

Hem acabat el que seria la introducció d'aquesta part B amb un arpegi de  Re major, de 

dinàmica forte i accents tant en la primera com en l'última part del compàs.

Ara el paisatge canvia radicalment amb un canvi de mode. Ens trobem al compàs 52 en la 

tonalitat de Re menor. Vull remarcar l'habilitat de Toldrà per, amb pocs compassos, crear 

un  desenvolupament  intens  sense  sortir  de  la  seva  senzillesa.  En  pocs  compassos,  el 

compositor crea un joc de tensió/ distensió que arribarà fins el punt culminant d'aquesta 

secció i clímax de l'obra.

A partir del compàs 60, en la part del piano hi tornem a veure el motiu presentat en l'inici 

d'aquesta secció. En aquest cas, però, amb dinàmica piano, el pedal aguantat i accents en la 

mà esquerra. Altra vegada, la textura d'aquest fragment ens recorda a Debussy. La part del 

violí, com podem veure en el següent exemple, ens recorda al motiu inicial de la peça.
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Després d'aquest breu i peculiar desenvolupament tornem amb el què és la reexposició, que 

dóna la forma ternària a la peça, i torna a presentar els dos temes de la  mateixa manera que 

ho ha fet al principi de l'obra. Per què canviar-ho? Toldrà deixa al músic la responsabilitat 

d'interpretar  aquesta  reexposició  amb  un  sentiment  de  tornada,  de  tornada  a  la 

contemplació, a la poesia, al cant. Un cant que ja coneixem i que és lògic sentir-lo altra 

vegada, per la seva simplicitat i la seva bellesa. 

13

 



3.2 Ave maria

Miràvem el crepuscle d'encesa vermellor

més un secret desfici tos ulls enterbolia,

cercant en el silenci que terra i mar omplia

un so per exhalar-s'hi la fonda vibració.

I, rodolant, llavores del bosc a l'horitzó,

baixà de l'ermitatge el toc Ave-Maria.

Sa veu trobà natura, i el cor sa melodia,

expandiment de l'hora prenyada d'emoció.

Jamai d'un vas més tendre, la plenitud de la vida,

el plor de l'inefable defalliment vessà;

jamai fores tan bella o dona beneïda!

Jamai en el món nostre ni el món d'allà d'allà,

mon llavi, qui eixugava ta galta esblanqueïda,

un glop de més divina dolçura fruirà.

Joan Alcover

La bellesa d'aquest poema és tan evident que la música de Toldrà no pot ser menys. 

Altra vegada ens trobem amb una forma de lied ternari,  on les parts  A no són del tot 

idèntiques i on veiem una part B clarament diferenciada. De totes maneres, a diferència del 

Sonetí de la rosada, en les tres parts Toldrà utilitza el violí per cantar. Així doncs, afirmo 

que la veu del violí la que pràcticament en tot moment està portant el discurs melòdic. Dic 

pràcticament perquè en els primers compassos ens trobem amb el que seria una introducció 

del piano que, malgrat la senzillesa de la frase, té un caràcter temàtic.
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El sonet comença, doncs, amb la textura del piano sol. Es curiós el principi, ja que amb un 

simple baix ostinato, sembla que la mà dreta hagi de completar l'acompanyament; i no és 

així,  aquest  aparent  acompanyament  és  l'inici  d'un  tema  discret  (per  la  tessitura)  i 

increïblement bell. 

Observem de nou que la tonalitat torna a ser mi major, però cal apreciar la diferència de 

caràcter  entre els  dos sonets (Ave maria i  Sonatí  de la rosada).  Ara,  aquesta tonalitat 

lluminosa està expressada amb tranquil· litat, pausadament, de manera que sentim una pau 

especial, molt propera al que seria una sensació d'un gran amor fraternal.

Fixem-nos amb el caràcter de balada que ens marca l'ostinato. Aquest caràcter sincopat el 

trobarem en molts moments al llarg de la peça, també en la melodia.

Aquests primers compassos em fan pensar en la primera estrofa del Sonet, per la sensació 

de pau i silenci descrita tan en la poesia com en la música. 

Aquest  tema d'introducció dura quinze compassos, després el piano passa a ser la veu 

d'acompanyament, donant pas a un cant nou, que ens transmet el violí. Mirem aquest tema 

altra vegada de caràcter impressionista. És una melodia que es mou en un marge de quinta 

augmentada,  evitant  els  semitons,  de manera que sentim un  mode diatònic  molt  clar. 

Fixem-nos també en els acords que fa l'acompanyament,  formats per quintes i  quartes 

justes i/o augmentades, tan pròpies de l'estil de Debussy. 
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Aquest tema arriba fins al compàs 19, on la mateixa estructura es torna a repetir una tercera 

més amunt creant una certa tensió que no resoldrà. La música d'aquesta primera part amb 

un petit motiu de diàleg entre el violí i el piano, format per una quarta justa. També podem 

observar  que  si  sumem  la  pregunta/  resposta  del  diàleg,  veiem  una  línia  melòdica 

descendent que desenvoca en el que serà la segona part (B) de la peça. Veurem també que 

aquest motiu serà el motor de l'acompanyament de la part B, on s'anirà desenvolupant.

En relació a la poesia, segueixo veient aquesta primera part 

en la primera estrofa del poema. Igual que en el Sonetí de la 

rosada, sento que Toldrà enfoca la seva música en dos 

aspectes. El primer, en els paisatges i tot el que està 

directament explícit en el poema, en aquest cas, com he dit, 

serien  les  primeres  línies  de  piano  sol.  Un  altre  aspecte  és  el  que  seria  un  cant 

profundament humà, no sempre descrit en el poema, ja que és una conseqüència del que 

se'ns presenta, un sentiment individual. Una emoció que Toldrà ha escrit en música i que 

cada músic pot traduir, d'alguna manera, en la seva interpretació. 

Per tant, considero que aquest tema del violí és l'expressió d'aquest segon aspecte, és a dir, 

un cant que complementa el tema inicial  del piano i que ens parla d'una vivència molt 

íntima d'amor. 
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En la part B hi trobem una seguit d'elements que ja hem vist anteriorment en la primera 

part d'aquesta peça. El format de cançó amb acompanyament no canvia en aquesta secció, i 

el cant, ja m'hi dedicaré, és un element a part. D'entrada és evident la diferència de valors 

rítmics entre la melodia i l'acompanyament.

En la part  de piano,  doncs,  és on trobem aquests  elements  ja  coneguts.  El  primer,  ja 

esmentat, el motiu de dues semicorxeres/ corxera que apareix al final del tema anterior. En 

aquesta secció central es va desenvolupant, de manera que és fonamental per a l'evolució 

del discurs.

Un altre element és el caràcter sincopat que dóna aquesta sensació de balada, de cant lent, 

d'amor, etc. Trobem síncopes tant en la mà dreta com en l'esquerra del piano.

Un tercer element és la disposició del intervals, a la manera de Ravel o Debussy, marcant 

un clar sabor pentatònic.

Tot seguit analitzaré la forma d'aquesta part B, ja que, malgrat l'he denominada part B, crec 

que és en aquesta part central on s'explica el significat més profund i tema de la poesia. 

També veurem que, en aquestes línies, seguint amb la senzillesa característica de Toldrà, hi 

ha una estructura formal molt completa. És lògic que aquest cant principal no apareixi 

abans; si entenem que el significat del poema és tan profund com un  cant d'amor a la 

Verge, entendrem que necessitem una introducció, o una secció anterior de meditació, i de 

silenci.

Crec que la forma d'aquesta secció ve marcada per l'evolució de la melodia. És fàcil veure 

un sentit lògic en aquesta secció si seguim la línia del cant. 

A partir d'això, divideixo la part B en dos “blocs”. En el primer bloc, veiem un model que, 

malgrat la diatonalitat de l'acompanyament ens fa pensar en la tonalitat de solM. El cap de 

vuit compassos aquesta estructura es repeteix però ens una tonalitat menor (Si menor). Per 

tant, considerem que hi ha una progressió. Al compàs 47 ens trobem en la tonalitat de Re 
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M, seguint el mateix model harmònic de la progressió anterior (I to menor= VI to major). 

Considero que en el compàs 47 comença una segona progressió, amb la indicació animant 

i creixent de mica en mica, que creix, igual que abans, en quatre compassos. En aquesta 

segona progressió pràcticament no ens movem de la tonalitat major, i no és fins al compàs 

60 (tercera progressió, amb l'expressió  animant encara) que ens situem en una tonalitat 

menor (Sol#menor). Aquesta última progressió arribarà al compàs 69, en el punt d'emoció 

màxima de la peça, punt culminant, en la tonalitat de Si major.

Ara bé, fent  referència als dos “blocs”  que he comentat  anteriorment,  de manera més 

esquemàtica veiem un element “casual” que ens fa pensar en el joc que crea Toldrà quan 

vol desenvolupar o crear tensió. Em refereixo al contrast i canvi de colors de les tonalitats 

majors/ menors.

Bloc 1: model (c31-39) progressió 1 (c40- 47)

 to major to menor

Bloc 2: progressió 2 (c47-60) progressió 3 (c60-69)

 to major to menor

Veiem  que  a  mesura  que  avança  aquesta  gran  línia,  els  motius  estructurals  es  van 

escurçant, creant la sensació de que el tempo avança. 

Cal observar l'acompanyament del piano, com repeteix amb insistència el motiu inicial, i 

creix  en volum i densitat. 

Observem l'evolució del motiu presentat pel piano en l'inici de la part central fins al final 

de les tres progressions:
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En relació al cant del violí d'aquesta secció, és evident que hi ha un canvi de textura marcat 

per l'absència de les semicorxeres anteriors,  deixant  pas a una línia de notes llargues, 

expressiva, penetrant, i profunda.  

Cèsar Calmell ens parla d'aquest moment de l'obra, ens diu que 

El camí de tornada és més curt, i  igual que el que hem fet, però a l'invers. Per acabar, 

només remarcar la juxtaposició dels dos temes de l'inici de l'obra, com per art de màgia, en 

la  part  final  de  la  peça.  També observar  que els  tres  últims compassos de l'obra  fan 

referència al motiu tan important exposat a la part central del sonet. 

Tot això ens fa pensar en un caràcter de somni, de meditació... expressat en el poema, però 

fins a cert punt, ja que les paraules ens fan més humanes les emocions, i crec que només és 

en la música on podem expressar tan directament aquest tipus de sentiments. 

3.3 Les birbadores1

1 Les birbadores eren les noies que s'encarregaven de recollir les males herbes del camp, al mes de juny, 

19

   

 ens trobem davant d'un dels procediments més genuïns de l'estil de Toldrà: fer 

cantar ininterrompudament una línia a partir de pocs elements juxtaposats en 

successió contínua, i que tenen la virtut que el punt de clímax de cada un d'ells 

esdevé a la vegada l'inici d'una corba d'intensitat creixent. [...] El concepte de 

forma mal s'entendria en el cas de Toldrà si partíem de l'anàlisi dels elements 

constituents de la gramàtica; és més aviat el tempo psicològic i expansiu de tot el 

conjunt, el respir global de les grans magnituds, el que dóna sentit i mostra l'ordit 

amb què estan teixides aquestes obres (Camell 1995). 

 



Les he vistes passar com voleiada

de cantaires ocells quan trenca el dia,

i del tendre llampec de sa alegria

ne tinc l'ànima alegre i encisada.

Al cap i al pit, roselles; la faldada

entre herbatges i flors se'ls sobreixia,

i en cara i ulls i en tot lo seu lluïa

del jovent la ditxosa flamerada.

Passaren tot cantant!... La tarda queia...

i esfumant-se allà lluny encar les veia,

lleugeres, juvenils, encisadores...

com si am llum de capvespre cisellades

sobre marbre boirós, les birbadores

fossin el fris d'algun palau de fades.

M.Morera i Galicia

Ens trobem davant d'un sonet de caràcter clarament diferent als dos anteriors. Llegint el 

poema, ens impregnem d'una sensació molt fresca, molt alegre, i intuïm un cert moviment 

de dansa.  

Ja ho indica Toldrà amb l'expressió viu, al principi de la peça. Penso que és un terme molt 

adequat. És curiós veure que la influència de la poesia en la música del compositor es 

plasma també en aquest detall: mai ens trobarem en una indicació de  tempo pròpiament 

dita, sinó que aquestes expressions seran totalment una definició de caràcter. Un caràcter 

després de la sembra.
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d'una poesia, per a una música.

Més enllà d'aquesta indicació inicial, veiem el caràcter viu en altres elements que, a simple 

vista,  ja  criden  l'atenció.  El  principi  de  la  peça, per  exemple,  que  consisteix  en  tres 

compassos en crescendo, de pianissimo a forte, on l'últim d'aquests culmina amb un arpegi 

brillant d'octaves en el violí, i que resol finalment al compàs següent, amb una anacrusa 

que, per fi, caurà al primer temps, iniciant, com una explosió de llum, el tema de la dansa. 

Veiem la tensió que provoca aquest començament 

acèfal i com resol al compàs 4 amb la força 

    del motiu 

 

És fàcil veure també el moviment a través del valor de semicorxeres, que serà persistent en 

tota l'obra.

La forma d'aquesta peça també és diferent als dos sonets anteriors. Encara que d'alguna 

manera conserva l'esperit del lied ternari (ABA), he observat que en aquest cas no té una 

forma tan clara, per la manera com es reparteixen els elements i blocs temàtics. L'estructura 

d'aquesta peça, es podria simplificar en un ABCB, on podríem veure l'ABA en el BCB, pel 

fet que, en aquest sonet, és la part central el que es repeteix i dóna, com he dit, l'esperit de 

la forma habitual de lied ternari. M'explicaré.

Després d'aquests tres compassos fugaços d'introducció iniciem el que denomino la part A. 

Altra vegada ens trobem amb una part A que no és ni molt menys el tema A, encara que per 
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la brevetat de la peça es podria confondre. En el llenguatge de Toldrà, com ja he explicat, 

veiem dues parts diferenciades, de moment en cada sonet, que són el que cant i el paisatge 

d'introducció al cant. En aquest cas doncs, ens tornem a trobar en aquesta part A, que ens 

pinta un paisatge alegre, ple de moviment i de dansa, i que ens portarà al cant de la part B.

Ens centrem doncs, en la primera part del sonet. És clarament el violí que porta la veu 

principal.  Fixem-nos  en  un  element  més  que  ens  fa  pensar  en  aquesta  sensació 

d'admiració/ fascinació que trobem en el poema.  Aquest sonet posseeix un caràcter de 

virtuositat  que no hem trobat  ni  trobarem en cap altre.  És d'aquesta manera que ens 

quedem bocabadats, és així com Toldrà transmet aquesta sensació de llum, de moviment 

(Les he vistes passar com voleiada/ de cantaires ocells quan trenca el dia), i de fascinació. 

És important veure com el piano té clarament un paper d'acompanyant en aquesta peça. Un 

acompanyament  que  està  format  bàsicament  per  acords de  quartes  i  quintes  justes, 

característica, com anem veient, en la música del compositor.

Si analitzem més detalladament aquesta gran línia, que podem dir que comença al compàs 

5, veurem que està formada per petits blocs que mantenen una mateixa estructura, marcats 

pel motiu principal  

La irregularitat de cada una d'aquestes subfrases en relació a elles mateixes crea un joc 

d'accents a contratemps molt ric, ja que s'accentuen uns punts concrets, diferents en cada 

petita secció. Una irregularitat que ve marcada, a part dels accents, pel fraseig natural de la 

melodia.

Al llarg de la peça ens trobem amb un altre element que crida l'atenció, ja que és un recurs 

que transmet perfectament un altre sentiment expressat en la poesia (de voleiada, de camp, 

de vent). És  el motiu format per dos compassos, l'un en crescendo i l'altre en diminuendo, 

format per un arpegi de semicorxeres que segueix aquesta línia  d'obrir  i tancar.  Aquest 

element el trobem tant en la veu com en la melodia.
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Relaciono aquest element amb paraules clau de la poesia com voleiada, llampec d'alegria, 

flamerada, lleugeres. 

Observem també una altra característica pròpia de l'estil  de Toldrà. A partir del motiu 

principal,  que es repetirà al llarg de la peça, ens ambientem en una atmosfera que ens 

recorda a la música espanyola, pel caràcter de Jota que sentim constantment en la dansa. 

Però,  com  he  dit,  l'acompanyament  està  impregnat  altra  vegada  d'harmonies 

impressionistes. Si a això li sumes el caràcter de dansa folklòrica, que s'evidenciarà amb la 

cançó  de més endavant, es crea una barreja d'estils que fa difícil  ubicar la música del 

compositor, ja que crea un estil molt propi i peculiar. 

Una  vegada  acabada  aquesta  primera  gran  línia,  que  desenvolupa  el  motiu  principal 

arribant al clímax en l'última nota al compàs 61, és el piano que, sense deixar el seu paper 

d'acompanyant agafa les semicorxeres i ens situa a la part B, on ens trobem amb un cant 

que, pel seu caràcter folklòric, ens fa pensar en una cançó popular.

Veiem les  dobles cordes en el  violí,  l'acompanyament  mogut en el  piano i  un èmfasi 

especial al compàs 3/8 (provocat per les tres corxeres de la melodia), que ens fan pensar 

que és un cant alegre, amb esperit de dansa.2

Aquesta part central és, doncs, una cançó amb acompanyament, amb la forma habitual 

AABA (on les dues primeres A tenen caràcter de pregunta/ resposta).

2 Ho interpretaré amb una certa irregularitat, posant èmfasi no en cada principi de compàs, donant-li un aire 
un xic rústic i despreocupat.
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Més endavant ens trobem en el que es podria considerar una part C, ja que és una secció 

amb suficients elements com per donar-li una distinció especial. Consisteix en una frase 

que comença en el violí (que de nou brilla, amb la tonalitat de Sol major), amb caràcter 

pregunta/ resposta altra vegada (tant típic de les cançons populars), l'estructura de la qual es 

repeteix  en el  piano i  que tornarà per tercera vegada en el  violí.  Aquesta frase manté 

l'esperit del 3/8 de la cançó, però també està subtilment impregnat pel moviment de la 

primera part de la peça (per la presència del motiu principal ja esmentat). 

És peculiar  el  procés harmònic que utilitza Toldrà en aquest  fragment.  L'exemple que 

veiem, frase del violí, es repeteix en el piano mig to per sota de l'anterior. La següent, quan 

torna a agafar el tema el violí, ens trobem en un canvi brusc de tonalitat, però la sensació 

serà que seguim baixant cromàticament. La secció s'acaba amb una repetició de l'última 

part d'aquest motiu temàtic, amb enharmonia amb l'anterior. Observo que en la part del 

piano Toldrà introdueix el valor de tresets que ens recorda a la cançó. Aquest fet d'anticipar 

els motius el trobarem a partir d'ara, en la  coda. Dóna molta sensació d'unitat a la peça, 

malgrat sigui d'estructura potser més temàticament complexa que els dos sonets anteriors. 

Els tresets que anticipa el piano, per tant, ens porten al cant que torna a sortir i ens dóna 

aquesta  sensació  de  reexposició,  en  termes  més  clàssics.  Una  reexposició  que  és 

pràcticament igual que l'exposició.

En la coda hi trobem aquesta sèrie d'elements que s'anticipen, petits fragments i records 

dels temes, que es van descomposant. Aquests elements que  se'n van ens portaran a un 

final brillant, ni més ni menys que la primera línia de la peça, que completa la unitat de 

l'obra i afirma altra vegada el significat de la poesia. 
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Les he vistes passar com voleiada

de cantaires ocells quan trenca el dia,

[...]

i esfumant-se allà lluny encar les veia,

lleugeres, juvenils, encisadores...

Així doncs, tal com comença, acaba; tal com vénen, les birbadores, se'n van.

Per acabar d'aclarir l'estructura de la peça proposo un petit esquema formal:

breu introducció

A(c5-61)

       B (c65-116)            (A)

         pont

       C (c116-129)  (B)

       B (c131-156)  (A)

coda (c157-189)
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3.4 Oració al maig

Fes, Maig (que potser jo no gosaria

d'anar-li en seguiment pel corriol),

que per grat de l'atzar la trobi un dia

tot arran de mon cor que vol i dol,

que hi hagi molts d'ocells damunt la via

(tots cantadissos, amagats del sol)

que ofeguin mon batec, i a ma agonia

ofreni un glop de pau el fontinyol,

que, sense veure'm ella ni escapar-se,

jo em trobi als dits sa cabellera esparsa,

a frec del meu el llavi seu rogenc,

i que ella estigui amb les parpelles closes

encara, dins l'encanyissat de roses.

(Tot perquè jo no sigui temorenc.)

J.Carner 

Llegint la poesia de Carner, notem una certa acceleració en el ritme de la poesia que ens 

identifica en un paisatge d'amor, i ens descriu, de manera clara i transparent, el que seria un 

enamorament innocent, no correspost, propi de la primavera.

Podríem pensar  que aquest  parlar  accelerat  no  es correspon amb l'inici  de la  peça de 

Toldrà, ja que el sentiment d'aquesta és tot el contrari. Si escoltem el principi de la peça, 

veurem que el caràcter és  més aviat calmat, contemplatiu, de reflexió, i ens ambienta en un 

espai d'oració.  

És  captivador  sentir  la  música d'unes  paraules,  és com entendre dos  llenguatges  molt 

diferents que ens diuen exactament el mateix. En aquest cas, per exemple, entenem que el 

poema de Carner és una oració tan sols llegint, a part del títol, les dues primeres paraules 

(Fes, Maig). En la música, en canvi, no tenim aquesta precisió que tenen les paraules, de 
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manera que cal crear un ambient de meditació que ens situï en aquest estat.

Veurem que al llarg de la peça trobarem tres aspectes clarament diferenciats. Tots ells 

formen aquest paisatge d'amor. Un paisatge que no s'explica en paraules però que tots 

podem reconèixer pel to de l'orador, que ens transmet aquest  tipus d'enamorament que 

coneix reflexió (A), somnis (B) i passió (C). M'explicaré.

Observant la partitura de manera general, veig que el violí, altra vegada, és en tot moment 

la veu cantant; igual que en  Les birbadores,  encara que el caràcter de la peça és molt 

diferent.

La peça comença mostrant aquest ambient de tranquil·litat i meditació. Fixem-nos amb la 

tonalitat:  Fa major. És una tonalitat nova que ens transmet una sensació una mica més 

fosca, fins ara no havíem trobat bemolls a l'armadura. La tonalitat de Fa major situa el violí 

en un àmbit de tessitura més greu. Això, sumat al fet que  fa no correspon a cap  corda 

oberta, a diferència dels tres sonets anteriors (mi major i re major), fa que aconseguim un 

efecte més opac, que podríem relacionar amb un estat més humà, més introvertit. El violí, 

en aquesta tessitura, sonarà més tou, més dolç, pel timbre natural de la corda re i la. 

En altres paraules, crec que Toldrà ens invita a la oració començant per una contemplació 

més pacífica, no d'un paisatge, sinó dels sentiments d'un mateix. Fa major, doncs, ens parla 

d'entrada d'un sentiment més introvertit que s'adiu amb el tema del poema (un amor no 

correspost).

En quan a la forma veig, com he dit, que hi ha tres parts ben diferenciades. No obstant, 

malgrat la peculiaritat d'aquesta forma musical (ABC) continuo pensant amb l'ABA tan 

habitual en tots els sonets, és a dir, la forma de lied ternari que relaciono amb aquest tipus 

de música. Al compàs 79 es pot veure una reexposició de la part B, no igual, ja que en 

aquest moment ens trobem en el punt més intens de la peça. Així doncs, Toldrà reexposa 

amb la part més expressiva de la part B. 

Igual que en Les Birbadores, trobem una forma ABCB, de caràcter ABA, que tanca amb 

una coda on torna a aparèixer en records la part A, i conclou la peça.

És una forma lògica, fixem-nos com el fet de reexposar amb la part B ens fa sentir el tema 

A, a la coda, d'una manera més especial, i ens fa pensar que la forma de la peça no podia 

ser d'una altra manera.
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Un element important, que observem d'entrada, és la quarta justa (do fa), que trobem ja al 

principi  de  l'obra,  i  que  serà  el  motiu  principal  de  la  peça.  Aquest  motiu,  en  forma 

d'anacrusa en la majoria de vegades que surt, fa que la música s'obri o es tanqui segons la 

direcció ascendent o descendent de la quarta. Així, el principi de la peça ja comença amb 

aquest joc de moviment contrari que trobarem de manera freqüent, i que ens pot fer pensar 

amb els pensaments que es contradiuen de l'enamorat.

Veiem l'estructura melòdica-rítmica del primer compàs, amb l'element de la quarta justa 

que he comentat. Aquesta petita estructura es va desenvolupant al  llarg de la peça, de 

manera que la considero el motiu principal d'aquesta obra.

La primera part,  A, consisteix en una bella melodia que segueix el seu procés natural: 

creix, culmina i decreix. He parat atenció en l'harmonia d'aquest petit fragment, ja que, 

malgrat  la senzillesa característica d'aquesta música,  torna a aconseguir  un efecte molt 

especial.

Simplement, fixem-nos en els  blocs harmònics, és a dir, els punts importants d'arribada. 

Penso que, per la brevetat d'aquest fragment i per la idea que vull fer constar, no val la pena 

mirar-ho més detalladament.

Estem al principi de la peça, en la tonalitat de fa major. Just al final de la primera frase ens 

trobem amb un si natural que crea una tensió i que ens transporta a una nova tonalitat, molt 

més introvertida, que és la menor. La menor és el tercer grau de Fa, però també és el VIè 

de do major (relatiu menor del to de la dominant). És a dir que, en pocs compassos, estem 

en do major,  on culmina el tema A, per la llum natural de l'harmonia. A partir d'aquí, la 

veu que canta el violí continua la línia, i tot ens fa pensar que caurem altra vegada a la 

tonalitat de la menor. Però no és així. D'una manera poc evident Toldrà torna a fer màgia, i 

ens transporta a un món molt més somiador, resolent tota la part A en el principi del que 
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anomenem part B, i ho fa en la tonalitat de la major.

       A                                                                           B  

fa major – la menor – do major (la menor) la major

     (c1) (c8)                  (c12)               (c21)

Fixem-nos com Toldrà ens torna a ambientar en la tonalitat de  la menor,  sense fer-ho 

evident, sense donar pistes, per sorprendre'ns altra vegada amb el canvi de mode inesperat, 

al principi de la part B.

La tonalitat de la major està a cinc quintes extrovertides respecte do major, de manera que 

sentim un efecte especial perquè és una tonalitat més oberta, i molt llunyana. 

Aquest efecte el capto també en la poesia de Carner. Hi ha un moment, poc definit en 

paraules, en que la veu de l'orador se'n va lluny de l'oració i comença a somiar.

La segona part de la peça, B, està impregnada d'aquest caràcter volàtil, somiador, que ens 

bé representat a través d'un tema molt més àgil, en comparació al tema d'A. Un tema que té 

forma  de  cançó  i  que  ens  deixa  molt  clar  aquest  sentiment  d'amor  de  primavera, 

d'innocència. 

Observem que són dos temes poc diferents, fins i tot podem tenir la sensació que el segon 

surt del primer, com per art de màgia, en un estadi més llunyà i més irreal. 

Per la simplicitat de la melodia, i per la repetició de varies notes dins de la mateixa frase, 

aquest petit  cant  (tema 2) ens recorda al cant  dels ocells,  que ens omple de Maig,  de 

primavera, i d'amor.

Així com podem veure un cert paral·lelisme entre les parts A i B d'aquest sonet (pel que fa 

a caràcter, temes), la part central, C, és clarament diferenciada.
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Ens trobem en un espai musical en que el compositor dedica unes línies d'una certa llibertat 

interpretativa,  marcades  per  l'expressió  quasi  recitatiu,  un  poc  fantasiós.  En  aquest 

moment, Toldrà expressa uns sentiments que tampoc figuren directament en la poesia, però 

no per això deixen de ser-hi. L'espai de recitatiu deixa parlar al violí; un violí que ens parla 

de sentiments de passió i de desesperació, d'un amor no correspost.

Harmònicament  no  hi  ha  res  clar,  en  aquest  fragment.  De  totes  maneres,  per  les 

intervencions arravatades del piano sentim un esperit de mode frigi, ja que escoltem una 

certa insistència en el segon grau rebaixat. També hi ha molts elements cromàtics que 

associem sempre amb plors i tristesa.

Observem que no té una forma clara tampoc, és a dir que Toldrà aconsegueix una sensació 

de desconcert molt propera als sentiments que transmet el poeta.

Veiem aquest segon grau rebaixat que es queda frustrat al no resoldre en la melodia, que 

ens transmet aquesta sensació de desesperació:

Observem també que el piano té una funció més protagonista ara, el seu paper insistent 

marca un caràcter propi i de diàleg amb el violí.

Amb l'expressió planyívol, més endavant, sentim un acomodament en els sentiments més 

pessimistes (contradient-se, altra vegada, amb el caràcter furiós que encara trobem en els 

sf). La música, a partir d'aquí, anirà tornant en si, i veurem com tota la tensió acumulada en 

aquest fragment central explota en un cant expressiu, que ja coneixem. 

A diferència de tots els sonets que he estudiat fins ara, observo que el clímax d'aquesta 

peça no dura un compàs, ni dos, sinó que és tota aquesta part reexposada (B) que culmina i 

canta amb més intensitat que mai. Fixe'm-nos que en aquest punt ens trobem en la tonalitat 

30

 

 



inicial (A),  fa major, de manera que el que abans era un somni ara és una vessada de 

sentiments reals, confusos entre somni, passió...

El sonet acaba amb la frase inicial, cansada de tantes emocions, recordant-nos, després de 

tot, la pau i el silenci de l'oració. Relaciono aquest últim petit fragment amb l'última frase 

de la poesia que, entre parèntesi, ens situa, amb por i subtilesa, en la realitat. 

(Tot perquè jo no sigui temorenc.)
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3. 5 Dels quatre vents

Dia fervent d’agost era aquell dia...,

sota la volta de l’atzur serena,

com una copa d’or d’hidromel plena

la vall de Lys de llum se sobreixia.

Flama dels camps, la palla reflugia

com l’escuma del mar damunt l’arena

i l’eral ple de fruits de tota mena

tota sa glòria al vent serè expandia.

Ella’m mostrava les triomfals monteres

de la flor del forment, com nova Ceres

sorgida allí per art de meravella,

i allà d’enllà cantaven les cigales,

passaven dos coloms de blanques ales

i sonaven remors d’ègloga vella.

Mossèn A.Navarro

Sabem que Toldrà va escriure aquesta obra per a presentar-la en el III Concurs Eusebi 

Patxot. Doncs bé, em consta que aquest va ser l’últim sonet, dels sis, que va escriure; és 

més, es diu que el va escriure en una nit, perquè finalitzava el plaç per a presentar les obres 

del concurs el dia següent.

Potser és per això que el Toldrà violinista es va atrevir amb un sonet sur G, amb l’indicació 

forte des del començament fins al final de l’obra, amb una melodia de valors llargs, que 

necessiten so i expressivitat. La tonalitat de si major, a més, fa que la corda sol del violí 

estigui al límit, ja que aquesta tonalitat situa la digitació en una tessitura considerablement 

alta.

Però,  malgrat  la  dificultat  tècnica  peculiar  d’aquesta  peça,  mitjançant  aquests  recursos 

Toldrà troba altra vegada el color de la poesia en la seva música, de manera que tornem a 
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sentir aquesta complicitat màgica entre música i text.

La tonalitat de  si major,  ens torna a parlar d’un caràcter lluminós (encara més que  mi 

major) i brillant. Aquest efecte càlid i brillant a la vegada, l’aconsegueix amb un timbre 

especial del violí:  utilitza la quarta corda de l’instrument (sol),  amb la seva naturalitat 

càlida, i ho barreja amb un àmbit tonal que, com he dit, implica posicions altes i li donen 

aquesta llum i brillantor. També podem veure el coneixement de Toldrà per l’instrument 

fixant-nos en la digitació concreta que implica aquesta tonalitat. Em refereixo a les notes si 

do# i  re bàsiques; observem doncs que la posició en el violí (en la quarta corda, és clar) 

deixa la mà totalment oberta i permet una gran amplitud de vibrato, de manera que aquest 

gest violinístic reflexa també el caràcter de la música i de la poesia. 

Amb la dinàmica amb molta amplitud i sempre forte, Toldrà ens està indicant precisament 

això, un so ample i generós, que combina amb totes aquestes paraules clau de què ens parla 

la poesia (llum, triomf, flama, mar, vent...).

L’estructura d’aquest sonet, en quan a forma, no és semblant a cap altre. Consisteix en una 

melodia de principi a fi, formada per frases irregulars (que no es repeteixen ni tenen la 

mateixa durada). Al compàs 15 tornem a sentir les dues notes del principi de la peça que 

ens donen un aire de reexposició, però no ho considero així, ja que més enllà d’aquestes 

dues notes, la frase tanca i es desvia en una altra direcció.

Tenim la sensació que els primers dos compassos, la primera frase, constitueixen un motiu 

important  que a  partir  d’aquí  s’anirà  desenvolupant.  Això  és  degut  a  la  característica 

simplicitat de la melodia. A mesura que la música avança, veig la repetició de varies notes 

en la melodia. No és la primera vegada que ho trobem, Toldrà utilitza aquest recurs per 

conduir una melodia senzilla cap a la seva forma natural (un so que es repeteix, primer 

creix, i després mor).

 

Observem com Toldrà obra la  peça amb la quinta ascendent  si  fa# que ens marca el 
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caràcter extrovertit del sonet.

Veiem també que és  una peça curta,  molt  més curta que les anteriors.  No obstant,  a 

l’escolar-la no tenim aquesta sensació; tant pel  tempo (molt lent) com per l’intensitat de 

l’obra,  percebem una  unitat  perfectament  lògica  en  relació  al  caràcter  que  demana la 

poesia.

Un altre aspecte a destacar és el paper de la part de piano en aquest sonet. Està constituïda 

per valors de negra, en un compàs acèfal clar de 4/4. Cal remarcar la força que insisteix en 

el segon temps del compàs, durant tota l’obra. El fet de “retardar” cada vegada l’entrada 

del piano, i el valor de negra que marca el pols, és un element clar que ens dóna un caràcter 

intens i triomfal.

És evident aquest efecte natural de força en el segon temps del compàs, ja que el segon 

temps  d’un  compàs  de 4/4  és  un  temps dèbil;  insistint  en  ell  trenquem amb la  seva 

naturalitat i provoquem una gran tensió. Fixem-nos que la tensió en el segon temps no és 

accentuant aquest, sinó accentuant l’absència del primer temps del compàs. 

En aquest fragment, on el violí reposa per créixer més fins al final, el piano pren part del 

discurs melòdic.  Ho fa amb una petita frase que trenca amb el  caràcter decidit,  i  ens 

ambienta altra vegada, no podia faltar, en un ambient impressionista (terceres doblades, 

absència de semitons). Observem també la direcció de la frase, que segueix apuntant cap al 

segon temps del compàs.

Toldrà porta aquest recurs fins al final de la peça, on culmina l’obra. Veiem que el punt 

més intens de l’obra és ni més ni menys que l’última nota; la trobem en la part de piano, al 
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segon temps del compàs.

Les darreres sis notes creixen fins a esclatar, de manera que sentim un final que ens afirma 

el caràcter del sonet. Tant de la música com la poesia, és clar.
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3.6 La font

Racó tranquil, racó guarnit de molsa

racó dels arbres vells, mig desmaiats,

la font que hi veig té una naixença dolça,

no té el dolor dels naixements forçats.

Brolla gentil i alegrement davalla;

la filla de la neu mai defalleix,

meitat cançó i altra meitat rialla

és una vida en flor que resplendeix.

Jo quan baixo dels cims a l’hora santa,

cerco el racó tranquil, la font que canta

el misteri sagrat del fill del glaç.

I la veig d’un tros lluny que ja m’espera

com una dona fresca i riallera

portant el canti sota el braç.

J.M.Guasch

Toldrà ha plasmat el significat del poema en una música descriptiva que, ara més que mai, 

ens recorda a la música impressionista, semblant a uns  Jeux d’eau de Ravel o a l’obra 

Images de Debussy.  

De música descriptiva o programàtica en trobem en totes les èpoques, però la inquietud 

dels compositors impressionistes per a buscar nous colors, nous paisatges, que marxen dels 

sentiments humanistes propis del romanticisme, fan que aquest tipus de música esdevingui 

realment genuïna i, més que descriure purament una imatge, ens submergeix en un ambient 

molt peculiar, màgic i captivador.

És així com Toldrà escriu la seva música; sense marxar del seu estil, es deixa absorbir per 
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una poesia i ens pinta un quadre de música plena de colors i d’ambients màgics.

No parlaré de moments concrets de la poesia en relació a la música, ja que crec que tota la 

música reflecteix  cada moment  de la poesia.  Sentim doncs,  una música dolça,  fresca, 

riallera, que ens fa sentir aigua que brolla i flueix...

Més que analitzar un discurs melòdic, veurem els diferents elements que constitueixen el 

caràcter especial de la peça, perquè, com he dit, és un tipus de música que ens fa un discurs 

més vertical (més ample, creació de diferents textures) que no horitzontal (que evoluciona, 

culmina...).

En aquesta peça, doncs, hi trobem varis elements que ja hem anat descobrint anteriorment. 

El  que he observat  però,  és  que aquí  el  compositor  és més agosarat  en  la  utilització 

d’aquests recursos; el que en altres sonets eren detalls, aquí ho porta a l’extrem.

Per exemple, el ritme de tres contra dos que trobem des del principi de la peça, que ens 

marca d’entrada un caràcter clar de moviment. Fixem-nos que així com en Les birbadores 

trobem un caràcter dansaire que ens fa sentir clarament el 3/8, aquí trobem un altre sentit 

lògic  en  el  compàs,  ja  que  ens  permet  aquest  joc  de tres  contra  dos,  amb  canvis 

d’accentuació i hemiòlies, tan necessari pel caràcter mogut i inestable de la peça. 

És un tipus de ritme tan ric que no permet grans rubatos ni canvis de tempo, ja que té un 

moviment amb alts i baixos i ple de contrastos per si sol.

Aquest ritme no es trenca fins al compàs 31, on el piano canvia de color amb uns arpegis 

que ens recorden l’aigua que reposa en un bassal ample i transparent.

Un altre aspecte clarament impressionista és la utilització i significat de les dinàmiques en 

aquesta obra. La seva funció és accentuar el fraseig natural de les línies melòdiques, de 
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manera que no és tant un mitjà expressiu com un recurs per a remarcar una idea o un 

timbre.

Pel  que fa  a la  forma estructural  de la  peça,  observo  que hi  ha dues  parts  clarament 

diferenciades, en quan a textura, que anomeno A i B. Així, ens trobem amb una forma 

ABAB, que ens afirma el caràcter especial del sonet en relació als altres; marxa de la forma 

típica  de lied  ternari,  encara  que  conserva la  petita  coda  on  A  torna  a  aparèixer  per 

concloure la peça.

En la primera part,  A, el  violí  ens canta una melodia lleugera i  movedissa que també 

relacionem amb tots aquests elements que

 ens fan pensar en una música impressionista. 

Fixem-nos en els intervals que constitueixen la melodia. No trobem semitons, per tant, 

altra vegada ens ambientem en un sistema pentatònic. Veiem també que les notes guia 

d’aquesta melodia,  re, la, mi, formen un interval de quarta justa entre elles, un interval 

típic, com he dit en altres ocasions, d’aquest tipus de música. Aquest tipus d’escriptura serà 

així durant tota la peça.

La tonalitat del sonet, sol major, és una tonalitat còmoda pel cert virtuosisme que la peça 

demana. A més a més, és fàcil d’aconseguir un so transparent i net (cosa que la música, pel 

seu significat, demana), ja que ens movem en un àmbit que afavoreix a les cordes obertes i, 

per tant, al  timbre especial que sorgeix quan estem en consonància amb els harmònics 

naturals de l’instrument.

En les parts B, abans n’he fet una petita referència, ens trobem amb un canvi de textura 

que, per l’alta tessitura del piano i l’esperit puntillista de la melodia del violí, ens situem en 

un ambient gairebé minimalista.
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Observem que és una melodia molt simple, que té un marge de tessitura de quarta justa.

Harmònicament, en aquests fragments ens situem en un àmbit tonal llunyà (Sol# en B1 i 

Mib en B2). Parlo d’àmbit tonal perquè no hi veig una harmonia clara (típic de la música 

impressionista,  on  sovint  trobem  una  certa  ambigüitat  en  les  tonalitats,  o  tonalitats 

juxtaposades...). Veiem, per exemple, el la natural persistent en la part del piano, que xoca 

i ens dóna aquesta sensació d’inestabilitat harmònica. Una inestabilitat que relaciono també 

amb el moviment incansable de l’aigua.

La petita coda que conclou la peça és molt breu i simbòlica. Per algun motiu la font deixa 

de rajar i sentim, per com s’esvaeix la melodia, les dues notes del final que cauen com si 

fossin dues gotes.

   

39



4. CONCLUSIONS

4.1 Elements comuns

TEMPO TONALITAT FORMA

Sonetí de la Rosada Animat i lleuger Mi major A(a+b) – B – A(a+b)  

Ave Maria Pausadament Mi major A – B – A 

Les birbadores Viu Re major A – B – C – B (ABA)

Oració al maig Moderat expressiu; 

amb senzillesa

Fa major A – B – C – B (ABA)

Dels quatre vents Molt lent Si major Poc definida

La font Assats animat Sol major A – B – A – B 

En el següent esquema hi podem veure tres aspectes bàsics que trobem en cada sonet, 

tempo, tonalitat i forma. Són tres elements que basten per constituir un caràcter definit i 

diferent en cada peça.

La forma, ja n'he parlat en els capítols anteriors, és evident en cada sonet. A excepció de 

Dels quatre vents i  La font, veiem en la resta l'estructura de lied ternari (ABA). Aquests 

dos últims trenquen amb la monotonia formal, ja que potser sentiríem excessives vegades 

la forma ternària i ens cansaria.

Igual que amb el tema d'estructura formal, la tonalitat és molt semblant en les sis peces. 

Fixem-nos que curiosament no trobem cap tonalitat menor, de manera que sentim una gran 

unitat que envolta els sis sonets. No cal dir que, sentint els sis com a una sola peça, ens 

trobem davant d'una obra d'esperit clarament major. 

Seguint  amb  aquesta  idea  fonamental  d'unitat ,  veiem  que  els  tempos  constitueixen 
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caràcters diferents i complementaris que, combinats, ens fan sentir aquesta obra única.

Després de  l'entrada fresca i  clara  del  Sonetí  de  la  Rosada,  què  millor  que un  sonet 

realment pausat, no contrastant del tot, que ens situa en un espai molt més íntim. L'Ave 

Maria, doncs, no contrasta amb el primer sonet (observem que tenen la mateixa tonalitat), 

ja que per la brevetat del primer no ens podem situar, amb tant poc temps, en un espai 

radicalment diferent. Sí que ho podem fer, en canvi, entre el segon i el tercer sonet.  Les 

birbadores ens obren els ulls i ens transporten en un altre paisatge contrastant. 

Aquesta fluïdesa afirma la naturalitat màgica en què també unim música i poesia.  

4.2 Algunes reflexions

Trobem molts més elements en comú entre les sis peces de Toldrà. De totes maneres, crec 

convenient comentar un fet concret que potser no és tan evident, ja que va una mica més 

enllà del que és l'estil merament compositiu.

En la majoria de les peces trobem dos temes, no tenen perquè estar en la part A i  B, 

respectivament, de l'estructura, que representen dos cants. Aquests cants, però, tenen un 

significat diferent. Per una banda ens trobem un cant que ens descriu un  paisatge, ens 

ambienta en un espai de meditació, de llum, etc. Per altra banda, ens trobem en un cant en 

forma de cançó (no forma estructural, accepte en alguns casos). Una veu humana que ens 

descriu uns sentiments molt individuals, molt íntims, estiguin o no estiguin explícits en la 

poesia.

Aquestes dues veus les veiem en els quatre primers sonets. Els dos últims,  Dels quatre 

vents i La font, tenen un forma diferent, que ja he explicat en el seu moment. 

En conclusió d'aquesta idea, penso que aquests dos cants donen un significat molt poètic a 

la música, i ens fan conèixer un Toldrà impressionista, pels seus paisatges màgics, i també 

romàntic, per aquests cants tant íntims i personals.

En relació a aquest últim comentari, Toldrà romàntic/ impressionista, aprofito per parlar de 

la  certa  ambigüitat  estilística  que  he  pogut  apreciar  al  fer  l'anàlisi  de  cada  obra.  Un 

ambigüitat que forma part d'aquesta bellesa excepcional, ja que el seu estil, el que sigui, és 

únic.   

Toldrà  està  contínuament  impregnat  de  sabors  impressionistes  que  es  barregen  amb 
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sentiments romàntics, característica del moviment artístic de l'època, el Modernisme, on els 

sentiments passats es renoven i agafen una perspectiva vestida de totes les  influències 

actuals. 

Segons Enrique Franco, “la música de Toldrà es un conjunto de aromas que proceden, 

como la motivación isnpiradora,  del  sentimiento profundamente catalán de Toldrà.  No 

precisa, por ello, de alusión folklorística alguna. Posee carácter i basta”. (Enrique Franco, 

1990)

No puc deixar de parlar  de la figura d'Eduard Toldrà des del  meu punt  de vista més 

personal i, més concretament, com a violinista i jove catalana.

És evident que ha sigut i és una persona fonamental per a l'evolució de la cultura catalana, 

en el context poètic, musical i social en general. Gent com ell, fan possible que un país 

petit com és el nostre (Catalunya), sigui una mica més gran, ja que tot el que és art és 

bellesa, i tot el que és bell és valorat i admirat.

Sabem que Toldrà va dedicar la vida a la música i a la cultura catalana, des de la fundació 

de l'Orquestra de Barcelona (Un país com Catalunya ha de tenir una bona orquestra!) fins 

a deixar-nos una música tan, com hem vist, estretament vinculada amb la nostra poesia.

Com  a  violinista,  doncs,  m'agradaria  poder  contribuir  en  la  difusió  d'aquesta  música 

genuïna i relativament poc coneguda, i continuar d'alguna manera la tasca que ens ha deixat 

Toldrà a tots els que estimem la nostra música, i el nostre petit país.

4.3 La meva interpretació

Per acabar, faig referència en un punt que s'adiu amb el que he presentat com a objectiu del 

treball: aconseguir una interpretació pròpia i conscienciada dels Sis sonets, després d'un 

anàlisi profund de l'obra.

No cal dir que en aquest sentit hi ha poc a escriure, té més a veure amb el treball pràctic 

que estic realitzant paral·lelament. Contràriament, penso que si em posés a escriure tot el 

que estic treballant en quan a la interpretació ocuparia infinites pàgines. No obstant, crec 

puc fer alguna reflexió sobre aquest tema que pot ser adequada i útil.

La interpretació de cada un dels sis sonets és diferent. Tots, malgrat les seves similituds, 

demanen un so especial, adequat a un caràcter especial, que no es repeteix. A través de 

l'anàlisi i del coneixement cada vegada més profund de l'obra, he anat descobrint infinitat 
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de colors en el meu instrument que m'han fet reflexionar sobre la capacitat tan gran, i el 

deure de l'intèrpret, de transformar una partitura en una música personal i màgica.

Puc prometre que, després d'haver fet aquest treball, la meva interpretació serà única, serà 

la  meva.  Desitjo,  a més a  més,  que tingui  aquesta  màgia que tenen les  coses  belles. 

Sentiments sublims expressats en música, i en poesia.
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