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PASTORAL Apunts per a un quadre 

Aquest paisatge ideal i agrest és l'indret on es pot realitzar l'ideal de la humanitat, on el goig 
de viure es confon amb la més al ca saviesa i la felicitar és una manifestació de l'ordre i la sereni
tat. En aquest indret on es banyen les nimfes i les deesses, i on es pot sentir la música callada 
dels boscos, l'home apareix en un escar d'ingènua natura: és un pastor (l'ofici mésancic de la 
humanitat), un pascor que mentre fa pastar el ramat roca el flabiol, o canca, o escriu poesies. 
Anquises, Endimió, Ganúnedes, pascors que gaudeixen de la vida senzilla, que assoleixen una 
ingènua puresa i una magnífica capacitat amorosa. Desconeixen els rigors de l'hivern i la rudesa 
de l'agricultura. Aquest indret ideal ha conservar al llarg dels segles el nom d'Arcàdia. 

Al llarg de roca la història de la cultura occidental i al bell mig d'aquestes èpoques on hi ha 
hagut l'expandiment i la floració d'una civilització complexa i refinada, es descobreixen els 
mires de la simplicitat de la vida primitiva. La nostàlgia de la vida senzilla és pròpia d'aquell 
home que voldria tornar a la simplicitat sense oblidar el refinament d'esperit que ha assolir 
amb la civilització. I hi ha, a la nostàlgia pastoral, un desig de retorn als orígens, una necessitat 
de reconstruir des del seu fonament l'ordre ideal de l'humanisme. Perquè en el somni pastoral 
dominen els valors que han escat rebutjars per la civilització: l'ordre, la mesura, la serenitat i la 
solidaritat són els erers que fan possible la fdicicar de l'Arcàdia. 

Descripció serena del paisatge que endolceix la tragèdia d'uns amors frustrats per impossi
bles, com en els idil-lis de Teòcrit, les èglogues de Virgili i els quadres de Poussin. 

Antoni Marí 

MUSICA PER UNA FESTA PASTORAL 

OBERTURA 
Philip Glass, Einstein on che beach, •Knee play t., Philip Glass Ensemble. 

PRIMERA PART 
Antonio Vivaldi, Concert en mi major, PV 241, Largo, Concenrus Musicus Wien, Dr. Nikolaus Har
noncoun. 

SEGONA PART 
Friedricb Hiindel, M~ssiah, A Sacred Oratorio, 
Dr. Chrisrofer Hogwood. 

Sinfonia Pastoral, The Academy of Ancienr Music, 

Arcangelo Corelli, Concerti Grossi Op 6, n.0 8, •Pastorale ad übirum•, Soüsti deU Orcbesrra .Scarlatci•, 
Dr. Errore Gracis. 

Anronio Vivaldi, Concert en mi major, Op 68, •Pastoral•, primer movimenr, Allegro ma non troppo, Orquestra 
Filarmònica de Viena, Dr. Wilhemlm Furrwangler. 

Gioachino Rossini, ll Barbiere di Siviglia, •Una voce poco fa•, Primer aae, canca Mllria Callas, Orquestra Phi· 
Lharmonia, Dr. Tullio Scrafin. 

TERCERA PART 
Ludwig Van Beethoven, Sinfonia n. a 6 en fa major, Op 68, •Pascoral•, 4t Movimenr, Allegro i 5è Movimenr, 
Allegretto, Orqueua Filàrmonica de Viena, Dr. Wilhelm Furrwangler. 

Gioachino Rossini, li viaggio a Reims, ler Acre, The Chamber Orchcstra of Europa, Dr. Claudi Abbado. 

FINAL: Philip Glass, Einstein on che beach, •Knee play b, Philip Glass Ensemble 
Interludis: Philip Glass, Einstein on rhe beach, •Scene 2 Trial•, Philip Glass Ensemble. 


