
Maurice Ravel ( 1875 – 1937 ) 
 
Podeu trobar una mica d’ informació sobre aquest compositor francès en aquests 
3 enllaços: 
 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel 
 
https://www.melomanodigital.com/maurice-ravel-en-el-140-aniversario-de-su-
nacimiento/ 
 
https://www.cancioneros.com/at/1260/0/biografia-de-maurice-ravel 
 
 
Avui treballarem una petita part de la seva obra  “ Ma mére l’ oye”. 
 
Ravel confessava una tendresa secreta per la infantesa i el món meravellós de 
l’ imaginari.  
Encisat pels contes de Perrault, de Mme. D’ Aulnoy i de Mme. De Beaumont, va 
escriure una Suite per a piano a quatre mans, destinada a il·lustrar cinc d’ 
aquests contes. 
Composta el 1908, va ser orquestrada per mateix Ravel el 1911 i finalment va 
formar part, el 1912, d’ un ballet. 
 
 
En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre l’ obra “ Ma mère l’ Oye” : 
 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ma_m%C3%A8re_l%27Oye 
 
 
Aquí podeu escoltar una versió per a piano a 4 mans d’ aquesta obra: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C832mZzaJqU 
 
I aquí teniu una versió orquestral d’ aquesta obra ( versió del mateix Ravel ): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o3rir1bWTyI 
 
 
 
La petita part d’ aquesta obra que vull treballar avui amb vosaltres és la que porta 
per nom “ Pavane de la belle au bois dormant “. 
 
La  “ Pavane de la belle au bois dormant “ reflecteix un ambient on tot flueix al 
voltant de la princesa. L’ atmosfera que vol crear és màgica i atemporal, amb una 
música  lenta, calmosa ... encisadora ... 
 
Aquesta petita peça està basada en el conte “ La bella dorment “ de Perrault. 
 
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Bella_Dorment_(conte)	
 



 
Aquí podeu escoltar una versió deliciosa per a piano a 4 mans: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wqzXeykJx2w 
 
I aquí teniu una versió orquestral : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kqg-qi5LCfE 
 
 
Aquesta peça té una forma ternària ( A B A ).  
 

- El tema  A  té  8 compassos i dues parts ( 4 compassos + 4 compassos 
): com una mena de pregunta i resposta. Fixeu-vos que cada petita part 
de 4 compassos comença amb 2 compassos iguals. 

 
- El tema  B només té 4 compassos 

 
- El tema A final és exactament igual que el tema A del principi 

 
 
En la versió orquestral: 
 

- El tema A el fan dues flautes travesseres 
 

- El tema B el toca un clarinet amb un acompanyament d’ oboè 
 

- El tema A  final el tornen a fer les flautes, però la segona part de l’ A ( els 
últims 4 compassos de la peça) la fan els violins amb sordina per crear 
una atmosfera més fonedissa i adormida. 

 
 
I ara us pregunto : a quin fragment del conte de Perrault “ La bella dorment “ fa 
referència aquesta petita peça ? 
 
 

- Ens parla de la fada malèfica ? 
 

- Del príncep ? 
 

- O bé del moment en que tots dormen, quan tot el castell està encantat i 
la princesa dorm en el seu somni de cent anys ? 

 
 
 
Potser ara és un bon moment per rellegir/recordar els 

contes de la nostra infantessa !!! 
 
 


