
Quintet en La M D.667 de F. Schubert 
https://www.youtube.com/watch?v=LTVvq28eOgo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWDHtlqgwMY 

 
 
La truita és el nom amb què es coneix popularment el Quintet en La major, D. 
667, de Franz Schubert, compost el 1819 quan tenia 22 anys, tot i que no es va 
publicar fins al 1829, un any després de la seva mort. 
La instrumentació d’ aquesta peça en forma de quintet és original, ja que 
comprèn piano, violí, viola, violoncel i contrabaix  (i no pas la formació habitual 
de quartet de corda amb dos violins amb el piano afegit), tot i que Schubert no 
fou el primer a utilitzar-la, ja que el compositor Johann Nepomuk Hummel ja l' 
havia utilitzat el 1802 en el seu únic quintet amb piano. 
 

El nom de la truita prové del fet que el seu quart moviment és un tema amb 
variacions d'un Lied ( composició per a veu i piano amb textos poètics en 
alemany, gènere molt important durant el Romanticisme ) que Schubert va 
escriure sobre una cançó popular austríaca que parla d’ una truita de riu (i  no 
pas d’ ous !! ) i va titulat així, La truita (Die Forelle) D.550, compost el 1817.  
 
 Versió per a baríton i piano : https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo 
 
 
 
L’ any 1819, Schubert va ser convidat per un amic a fer un viatge per l’ Alta 
Àustria ( unes vacances ). Va estar una temporada en aquells indrets, fent 
excursions i gaudint de la natura i la bellesa del paisatge. Es va allotjar a casa d’ 
una família molt important del poble de Steyr, o regularment es feien vetllades 
musicals. El senyor de la casa ( Sr. Paumgartre ) tocava el violoncel i tenia una 
important biblioteca i una bona col·lecció d’ instruments. 
De tornada a Viena, Schubert, com a agraïment, va enviar al senyor Paumgartre 
el Quintet de la Truita, inspirat en una cançó popular austríaca. 
Es tracta d’ una obra plena de sol, alegria i vida, dedicada a unes vacances que 
va gaudir de ple i a uns bons amfitrions i amics. 
 

El quintet consta de cinc moviments i a mi m’ agradaria que tornéssiu a escoltar 
i treballéssiu el 4rt : 

1. Allegro vivace  
2.  Andante  
3.  Scherzo.  



4. Andante – Tema amb Variacions. Es tracta d'un Tema amb variacions 
del Lied esmentat del mateix Schubert (Die Forelle).  

 
                https://www.youtube.com/watch?v=HwbWvGtaZGo 
 
 
Un Tema amb Variacions consta d’ un tema ( petita composició ) i la repetició 
d’ aquest , tantes vegades com vulgui el compositor, amb algunes o moltes 
variants/canvis ( de melodia, de ritme, de tonalitat, de tempo ... ), cada vegada 
que torni a sonar. L’ únic que no canvia mai, a cap variació, és la estructura. En 
aquest cas, el Tema té aquesta estructura: A A’ ( A’ vol dir una A una mica 
diferent ) B B’ ( B’ vol dir una B una mica diferent ). 
 
 
-  El Tema té l’ estructura A A’ B B’ i la melodia principal la fa el violí 
 
- 1a variació: el piano fa la melodia principal; el violí vol imitar el salt de les truites 
al riu i el contrabaix fa pizzicato 
 
- 2a variació: el violoncel ( i al final el piano) fan la melodia principal i el violí fa 
una segona melodia molt bonica 
 
- 3a variació: el contrabaix toca la melodia principal 
 
- 4a variació: la melodia principal s’ ha perdut ( no s’ escolta ) i l’ únic que ens 
queda és la estructura ( A A’ B B’ ) 
 
- 5a variació : la melodia principal sembla que vol tornar a sonar i els instruments 
es van barallant per aconseguir-ho 
 
- 6a variació: el violí torna a tocar la melodia principal ( la melodia ha tornat!! ), 
després ho fa el violoncel i finalment el violí de nou. Aquesta última variació és 
molt similar al Lied original, amb el mateix acompanyament de piano. 
 

1.  Allegro giusto	

 

 

Espero que us hagi agradat !!	


