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NÚMEROS MUSICALS

PRIMERA PART

Escena I. N.° i. Introducció. Faust.

Escena II. N." 2. Ronda de camperols. Chor mixte. Faust.
Escena III. N.» 3. Recitatiu, Faust.

Marxa hongaresa.

SEGONA PART

Escena I. N." 4. Faust.
N.o 5. Himne Pasqual. Chor mixte.

Recitatiu, Faust.

Escena IT N.® 6. Recitatiu. Faust i Mefistòfil.

Escena III. N." 6. (Continuació). Chor de bevedors. Mefistòfil.
N.° 7. Cançó de Brander. Brandar i chor. .

N.o 8. Fuga. Brander i chor.
N.o 9. Recitatiu. Mefistòfil i chor.

Cançó de Mefistòfil. Id. id.
Recitatiu. Faust i Mefistòfil.

Escena IV. N.® 10. Mefistòfil.
N.o II. Somni de Faust. Chor de gnoms i silfides. (mixte)

Mefistòfil. Faust.
N.o 12. Ballet de les süfdes.

Recitatiu. Faust i Mefistòfil.

Escena V. N." 13. Final. Chor de soldats. Cançó d'estudiants.
Ambdós chors junts. Faust i Mefistòfil.
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TERCERA PART

Escena I.

Escena II.

Escena III.

Escena IV.

Escena V.

Escena VI.

N." 14. Preludi. Retreta.
15. Roniança. Faust.

N.» 15. (Continuació). Recitatiu. Faust i Mefistóñl.
N.o 16. Recitatiu. Margarida.

Cançó del rei de Thule (Id.)
N.° 17. Evocació. Mefistòfil.
N.° 18. Minuet dels Follets.

N." 19. Serenata. Mefistòfil i Chor d'homes.
N.° 20. Duo. Margarida i Faust.
N.o 21. Trio. Margarida, Faust i Mefistòfil.

Chor de veïns (mixte).

QUATRENA PART

Escena I. N.» 22. Aria. Margarida.
Chor de soldats i estudiants.

Escena II. N.» 23. Invocació a la natura. Faust.
Escena III. N." 24. Recitatiu i Cacera infernal. ,

Mefistòfil. Faust.

Escena IV. N." 25. Cursa a Vábisme. Faust, Mefistòfil i Chor de
camperols (dones).

Escena V. N.° 26. Pandcemonium. Chor de dimonis i damnats
(homes). Mefistòfil. Els prínceps de les tenebres.

epíleg

Escena I. N.° 26. (Continuació.) En la terra. Veus misterioses
Chor d'homes.

Escena II. N." 27. En el cel. Chor de Serafins (mixte.)
Apoteosi de Margarida. Chor d'Esperits celes¬
tials (mixte).



LA

ARGUMENT

DE

DAMNACIÓ DE FAUST

PRIMERA PART

Sense cap obertura ni preludi comença l'acció. Faust es troba
tot sol vagant per les planes d'Hongria, i amarant el seu esperit de
la natura rejovenida en arribar la primavera.

Tot d'una, hom sent al lluny una ronda de camperols, atantsant-se
a pleret. Aquests es posen a cantar i dansar, contrastant l'alegria
llur amb el tedi que ompla l'ànima del protagonista,'qui acaba per
sentir enveja de llur felicitat.

Finida la dansa, els camperols esguarden amb inquietud cap a
la fortalesa que hi ha dalt un turó. D'aquella va eixint un exèrcit
qui marxa a la guerra, motivant així la composició de la cèlebre
marxa hongaresa, amb la qual acaba la primera part.

SEGONA PART

El lloc de l'acció és el nord d'Alemanya. Faust és tot sol en el
seu estudi, no conseguint foragitar el tedi que el domina. Augmentant
aquest fins al punt de fer-li aborrir la vida, va per prendre un verí
que acabi amb ella, però al bell punt de portar el beire als seus llavis,
és sobtat per un cant religiós que sona al lluny. Es l'himne de la festa
de Pasqua que s'està celebrant a una església veïna. El càntic porta
a Faust remembrances de la seva infantesa, i acaba fent renàixer
l'esperança en el seu cor desolat. -

De sobte se li apareix Mefistòfil. Aquest, amb son riure sarcàstic
respon les preguntes del doctor, revelant-se-li com l'esperit de la
negació eterna i el convida a abandonar el seu estudi per anar plegats
■a córrer món. Clos el pacte pel qual Faust es ven la seva ànima al
diable, emprenen ambdós una fuga fantàstica pels aires.
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Mefistòfil amena Faust a una taverna de Leipzic. Una colla de
bevedors es troben en plena disbauxa, entonant cançons bàquiques
i corejant després la cançó de la rata que canta llur company Brander,
en plena embriaguesa. Al final hi fan una absolta i amb l'Amén ento¬
nen una fuga, que el compositor fa servir per escarnir l'estil escolàstic,
servint-se de les mateixes regles del contrapunt.

Mefistòfil, que fins aleshores ha fet d'espectador en companyia
de Faust, s'hi barreja per fer créixer més la gatzara amb la cançó
de la puça. Això porta l'esbojarrament general als darrers límits,
i Faust ple de fàstic, demana al seu company que el tregui d'aquell
lloc repugnant.

Desitjós de complaure'l, Mefistòfil transporta Faust a una prada
dels marges de l'Elba. Allà el fa reposar sobre la gleva i mentre s'adorm,
un chor de Gnoms i Sílfides breça el seu son, fent-li evocar els somnis
més plaents. Entre aquests se li apareix la visió ideal de Margarida,
i en despertar el doctor, Mefistòfil li ofereix satisfet el seu desig,
amenant-lo fins a la pròpia cambra de l'adorada.

Mentrestant un chor de soldats i un altre d'estudiants travessen
l'escena. Mefistòfil convida Faust a barrejar-se amb la gatzara d'a¬
quells, corejant la cançó llatina dels estudiants i així fineix la segona
part.

TERCEEA PART

Un preludi de caràcter guerrer, reprodueix el cant dels soldats
en forma de retreta. El lloc de l'acció és la cambra de Margarida.
Faust hi és introduït per Mefistòfil, qui el deixa allà sol. A la contem¬
plació de la tranquil·la i joliua estada. Faust es sent tot rejovenit i
esplaia l'amor que fa bategar el seu cor.

Toma Mefistòfil per anunciar-li l'arribada de la donzella i el fa
amagar cap al jardí. Entra Margarida, tota concirosa, i per distreure's
mentre que es fa les trenes, es posa a cantar la balada del rei de Thule.
En acabar-la, s'és adormida en una cadira de braces.

L'acció es trasllada a la plaça que hi ha davant l'estada de Mar¬
garida. En una escena d'evocació dels esperits, Mefistòfil és enrondat
de Focs-Follets els quals dansen un Minuet fantàstic. Finit aquest,
Mefistòfil entona una irònica Serenata, que és corejada pels Follets.

Torna l'acció a la cambra de Margarida. Aquesta desperta del
seu somni i es troba amb Faust al seu davant. Seguidament es des¬
enrotlla el llarg duo d'amor.

Quan es troben en ple èxtasi, ve a interrompre'ls Mefistòfil. Mar¬
garida, en veure 1 té un fort esglai. El diabòlic personatge els avisa
que els veïns s'han adonat ja de l'entrada de Faust a casa de la don¬
zella, i estant fent ironies comentaris al mig del carrer, i. al, doncs,
separar-se els amants, i mentre l'escàndol creix al defora. Margarida
fa fugir els dos intrusos per la porta del jardí.



QUATRENA PART

Margarida és tota sola en sa cambra, filant i enyorant l'amor
tan prest desaparescut. Una reproducció del chor de soldats i estu¬
diants li fa remembrar la primera visió d'aquella, i acaba per caure
corferida, veient que Faust no torna pas.

L'acció passa a un feréstec desert. Faust entre selves i cavernes
fa una gran invocació a la natura, com la sola veritat en mig tantes
desil·lusions de la vida. Novament se li acosta Mefistòfil, per a fer-lí
conèixer la malaurança de Margarida, qui es troba a la presó con¬
demnada per parricidi. Faust desesperat per haver estat el culpable
de la desgràcia d'aquella, es lliura al diable i cavalcant uns tètrics
corcers emprenen ambdós la cursa vers l'abisme infernal.

Fn una escena titulada Pands-.monium, l'autor descriu l'arribada
de Mefistòfil a l'infern, posse nt l'ànima de Faust, ço que és corejat
pels esperits de les tenebres i les ànimes damnades que allà sojornen
amb una disbauxa infernal, esmerçant-hi un llenguatge cabalistic.

En la terra unes veus misterioses comenten el misteri horrorós
que ve d'acomplir-se, i a continuació dalt del cel els serafins i esperits
celestials acullen amb joia l'ànima que acaba de muntar-hi, cloent-se
així l'acció amb Vapoteosi de Margarida.

EPÍLEG

V

El text català de

Traduït i adaptat a la música per

Joaquim Pena
es troba de vende en aquest Palau
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Quatrè Concert
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Diumenge^ 26 d^octubre de 1930
a dos quarts de sís de la tarda

Palau de la Música Catalana


