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Beethoven
1800-1815:
sordesa,
testament,
fustració i...
genialitat
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Ludwig van Beethoven va néixer a Bonn un dia
de desembre de 1770. El seu pare en va voler fer
un nou nen prodigi, a l’estil de Mozart, la qual
cosa li va comportar una infantesa molt difícil,
d’una enorme disciplina i una gran pressió. El
1792, després d’estudiar literatura i filosofia
alemanya, va abandonar definitivament Bonn
per traslladar-se a Viena, on va viure fins a la
seva mort, el 26 de març de 1827.
L’obra de Beethoven s’acostuma a dividir en
tres períodes: fins als voltants del 1800, amb un
estil haydnià, clàssic però original en la forma i
l’orquestració (Simfonia núm. 1, Concerts per a

piano 1 i 2); entre els anys 1800 i 1814, amb
un pensament orquestral molt innovador i una
necessitat expressiva enorme (de la Simfonia
núm. 2 a la núm. 8, els Concerts per a piano núm.
3, 4 i 5, el Concert per a violí...), i després del
1814, en què esclaten tots els possibles motlles
i en sorgeix l’espiritualitat.
El geni de Beethoven està en la capacitat
de sobrepassar les rígides normes formals i
compositives, i donar entrada a l’expressió més
íntima i personal de les emocions, pensaments
o reflexions, tot obrint la porta, de bat a bat, al
Romanticisme.

Enllaç a L. van Beethoven

El tombant de segle, com ja hem intuït,
representa per a Ludwig van Beethoven l’inici
d’uns anys extraordinàriament intensos en
diversos aspectes de la seva vida. La ciutat que
l’acollí fou Viena, orfe de Wolfang Amadeus
Mozart i amb l’omnipresent i inesgotable
Joseph Haydn. Fervent defensor dels ideals de
la Revolució Francesa, que quedava liquidada
amb el cop d’Estat promogut per la burgesia i

encapçalat per Napoleó, Beethoven començava
a buscar en la seva música l’expressió d’uns
sentiments1 cada vegada més personals i
íntims.
Els anys entre 1800-1815 seran, en la vida
d’aquest gran compositor alemany, d’una gran
importància per al seu futur com a persona i
com a compositor.

La importància de l’aprenentatge
Després d’una primera i curta estada el 1787 a la
capital de la música per excel·lència a finals del
segle XVIII que era Viena, Beethoven hi tornà
a la darreria del 1792 per quedar-s’hi d’una
manera pràcticament definitiva. L’objectiu
principal d’aquest retorn va ser, sobretot, la
necessitat de formar-se, cosa que féu amb
Haydn –relació poc fructífera i poc duradora–,
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amb Johann George Albrechtsberger i Aloys
Förster –va anar millor...– i amb Antonio
Salieri, famós compositor italià, mestre de
capella de la cort i director reconegut d’òpera,
amb el qual treballà vuit anys, fins al 1802 –tot
un èxit tenint en compte el caràcter fort que
manifestava Beethoven.

Estabilitat econòmica, inestabilitat emocional
La Viena imperial d’aquella època encara vivia
entusiasmada per l’aparició de nens prodigis
o la presència de grans virtuosos. Una de les
“atraccions” musicals per excel·lència als
palaus aristocràtics i burgesos del moment
eren els desafiaments entre virtuosos2 d’un
instrument. I Beethoven participà en algun, el
més sonat i recordat amb el pianista Daniel
Steibelt,3 que el va reptar a tocar junts al palau
del príncep Joseph Franz von Lobkowitz. Les
cròniques de l’època descriuen aquells dos
apassionats “combats”4 entre dos autèntics
virtuosos del piano: “El primer dia, Beethoven
va tocar la part per a piano del seu nou Trio en Si
bemoll. Steibelt va escoltar-lo amb condescendència
i en acabar va elogiar l’obra amb comentaris del
tipus: «No està malament, per ser teu.» Després
Steibelt es va seure al piano i va tocar la seva
música, tot provocant una gran impressió en els
passatges amb trèmolos, la seva especialitat i un
recurs absolutament nou. Al cap d’una setmana es
tornaren a trobar i Steibelt va provocar a Beethoven
oferint una fantasia brillant per a piano i corda
sobre un tema del Trio presentat una setmana
abans... Llavors Beethoven s’aixecà, va agafar amb
una estrebada la partitura del violoncel de l’obra
d’Steibelt, la va situar del revés damunt el piano
i, després de caricaturitzar el tema tocant amb un
dit, es va posar a improvisar de manera desafiant,
excitada i enfadada... com mai abans no ho havia
fet. Steibelt va marxar del palau abans que el mestre
acabés i sense acomiadar-se de ningú. A partir
d’aquell dia, sempre va posar com a condició per
tocar a qualsevol lloc, que Beethoven no figurés
entre els convidats.”
Sigui com sigui, la fama de Beethoven com a
compositor i virtuós pianista va començar a
ser notòria i de seguida va rebre la protecció
econòmica d’alguns aristòcrates de l’època,
com el príncep Karl von Lichnowsky, el baró
Gottfried van Swieten, els comtes Razumovski
i Waldstein o el ja esmentat príncep Lobkobitz.
1. Fragment de la pel·lícula Amor immortal (1994).
2. Desafiament entre els pianistes Pérez Prado, Bruno
Tarrazas de Cuba i Chamaco Domínguez de Mèxic
(aproximadament el 1945).
3. Enllaç a Viquipèdia “Daniel Steibelt”.

5

Aquests mecenatges, juntament amb les
actuacions públiques com a concertista o
director, les classes particulars amb una
clientela selecta i acomodada i l’organització de
gires de concerts com a empresari van resoldreli l’aspecte econòmic a partir d’aquell 1800.
Paral·lelament a aquesta privilegiada situació
econòmica, la vida personal i afectiva de
Beethoven amb les dones no va anar mai per
bon camí, si més no en el sentit de trobar muller.
Moltes personalitats femenines ocuparen el
cor de Beethoven, però sempre hi va haver un
motiu o altre pel qual la relació es trencava:
Giulietta Guicciardi, el seu gran amor, Thèrese
i Josephine von Brunswick, Thèrese Malfatti,
Bettina Brentano, Amalie Sebald...
Després de la mort de Beethoven va
aparèixer en un calaix el famós testament de
Heiligenstadt juntament amb una carta dirigida
a una dona... l’estimada immortal.5 Aquest
escrit va provocar un fort rebombori i moltes
especulacions sobre la destinatària. Actualment
s’admet que aquesta missiva va ser escrita el
1812 i que anava adreçada a Antoine Brentano,
esposa d’un ric mercader de Frankfurt i mare de
quatre fills amb la qual Beethoven havia coincidit
en un balneari de Teplice. La por al matrimoni
i el sentit ètic van fer abandonar la relació... En
aquesta estada al balneari hi ha una altra de les
anècdotes “de caràcter” de Beethoven: mentre
passejava acompanyat de Goethe va aparèixer
l’emperadriu amb una part de la seva família i
seguici. Goethe, en veure-la, es va apartar cap a
un costat i es va treure el barret per reverenciarla. Beethoven, que no admetia la submissió –
pel seu caràcter liberal i de fortes conviccions
revolucionàries–, es va calar el barret fortament,
va alentir el pas i va continuar caminant donant
l’esquena a l’emperadriu. Tot un caràcter!6

4. Fragment de la pel·lícula La llegenda del pianista de
l’oceà (1998).
5. Carta a l’estimada immortal.
6. “Un balneari a Teplice” per Juan Dios de Tallo a: coralea.
com.

La sordesa: testament, lluita, ideals...
Tot i que els primers símptomes de sordesa
sembla que van aparèixer cap al 1796, als
26 anys, a l’orella esquerra, es van agreujar
i van fer-se evidents a partir del tombant de
segle, moment de profund enamorament amb
Giulietta Guicciardi...7
El 1801 Beethoven va patir forts dolors de còlics
abdominals, acompanyats de fortes diarrees
i inapetència. Aquesta afecció abdominal serà
constant en la seva vida i sovint el va obligar
a dies de llit que Beethoven no suportava i
l’irritaven enormement.
L’agost de 1801, en una carta8 al seu amic i
doctor Franz Wegeler, Beethoven ja deixava
constància de la seva preocupació pel seu estat
físic: “Un metge ignorant m’ha recomanat banys
d’aigua freda per millorar el meu estat. Un altre,
més sensat, m’ha prescrit bany tebis al riu Danubi.
Això m’ha anat bé i el meu ventre ha millorat. Amb
tot, la meva sordesa continua i et diré més, s’ha
agreujat. Porto una vida molt desgraciada perquè
no puc dir a la gent «estic sord»... ”
El 1802 va confessar a uns amics que no podia
sentir els tons aguts9 de l’orquestra quan
estava a una certa distància i que al camp no
podia sentir un pastor tocant la flauta dolça
molt a prop. Fou llavors quan un dels metges
li va recomanar una cura de soledat i silenci
i Beethoven es va aïllar durant quatre dies a
Heiligenstadt, un poblet proper a Viena. Fou allí
on va escriure un commovedor testament,10
en el qual expressa la seva desesperació i
injustícia –fins i tot davant de Déu– pel fet que
un músic com ell pogués tornar-se sord. Tot i
plantejar-se el suïcidi, la seva convicció que
encara tenia molta música per crear va fer que
continués endavant.
Casualitat o no, la primera obra després del

testament de Heiligenstadt fou la Simfonia núm.
3, l’Heroica!
Actualment es considera que a finals del 1802,
amb 32 anys d’edat, Beethoven havia perdut el
60 % de la seva capacitat auditiva i ja no podia
entendre les converses. Per a més desgràcia,
quan li cridaven des de prop o els sons eren molt
potents, patia d’una sensació molt desagradable
anomenada hiperacúsia. Aquest trastorn li
va suposar un enorme patiment l’any 1809,
durant el bombardeig de Viena per part de les
tropes napoleòniques. Una altra incomoditat
eren els sorolls interiors constants o tinnitus, un
autèntic suplici que algun autor ha relacionat
amb l’aparició d’alguna nota dissonant en
alguna obra, com per exemple en el primer
moviment de la Simfonia núm. 3, “Heroica”.
Davant d’aquesta situació, Beethoven es va
fer construir una trompeteta d’orella11 per
intentar focalitzar les ones sonores i un piano
especial també amb unes trompetes enfocades
cap al pianista i les cordes més tensades. Sembla
que Johann Mälzel, inventor del metrònom el
1812, va col·laborar en aquests aparells d’ajut.
Amb el metrònom, Beethoven va començar a
posar la “velocitat” del temps a les seves obres
noves i també en les ja escrites, a la vegada que
prenia consciència, amb enorme disgust, que la
sordesa no li permetria dirigir més (la Simfonia
núm. 9 la va dirigir Michael Umlauff12 des
de la penombra, amb Beethoven al podi de
director. Alguna pel·lícula13 recent en proposa
situacions aproximades...). Alguns tempi, però,
són impracticables per a les grans orquestres i
se suposen mal intuïts pel compositor.
El 1816 la seva sordesa era absoluta i només
sentia la música en el seu interior.

7. Fragment de la pel·lícula Amor immortal (1994).

10. El testament de Heiligenstadt.

8. Carta en la qual Beethoven anuncia la seva sordesa
(1801).

11, 13. Fragments de la pel·lícula Copying Beethoven
(2006).

9. Article La sordera de Beethoven influyó en su estilo
musical («El Mundo», 26/12/2011).

12. Enllaç a Viquipèdia: “Michael Umlauf”.
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Estil reformat: les grans obres d’aquest període
Home pont entre dues èpoques, Beethoven no
va crear realment cap de les formes musicals
que va utilitzar, però en va ampliar els límits i
les va renovar profundament, tot adaptant-les a
les seves idees i necessitats expressives. Segons
ell, la forma tenia menys importància que
la idea, i per això en aquesta època de canvis
Beethoven s’erigeix com un reformador, no pas
com un rupturista, bo i adaptant les formes
clàssiques heretades de Mozart i Haydn a les
seves necessitats expressives dels seus ideals
romàntics.
El període 1800-1815 és d’una creativitat
impressionant. Hem d’esmentar aquí les
principals composicions, properes per data i
estil al Concert núm. 4, per a piano i orquestra i a
la Simfonia núm. 7:
Simfonia núm. 3, en Si bemoll major,
“Heroica” (1804)
Va ser escrita entre la primavera de 1803 i el
maig de 1804 i estrenada el 1805 al Theater an
der Wien, sota direcció del mateix compositor.
Inicialment va ser dedicada a Napoleó, el
llibertador d’Europa..., segons un encàrrec
de l’ambaixador de França a Viena o del
violinista Rudolph Kreutzer, famós violinista de
l’època. Després que Napoleó s’autoproclamés
emperador, i trepitgés així els ideals de la
Revolució Francesa, Beethoven va ratllar i
mig estripar la dedicatòria, que va canviar per
“Simfonia heroica, escrita per celebrar el record d’un
gran home”. El gran mèrit d’aquesta simfonia és
el gir formal i orquestral, tot palesant un abans
i un després en la composició d’aquestes obres.
Simfonia núm. 5, en Do menor (1808)
Començada el 1805 i acabada el 1808, després
d’un parèntesi que Beethoven aprofità per
escriure la Simfonia núm. 4. Es va estrenar
conjuntament amb la Simfonia núm. 6,
“Pastoral”, a finals del 1808 també al Theater an
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der Wien. Les paraules de Goethe, durant una
interpretació dirigida per Mendelssohn el 1830,
ho resumeixen tot: “És enorme, una bogeria! Fa
por que s’enfonsi la casa!”
Simfonia núm. 6, en Fa major, “Pastoral”
(1808)
Tot i ser contemporània de la Simfonia núm.
5, és totalment diferent. Quan es va estrenar
el 1808, el programa deia: “Simfonia pastoral,
més aviat l’expressió d’un sentiment que no pas
una pintura.” Tot i la fluixa resposta del públic
(sobretot per un segon moviment llarguíssim!),
la Pastoral continua essent un referent de la
música simfònica de Beethoven.
Concert per a piano núm. 5, en Mi bemoll
major, “Emperador” (1809)
És l’últim dels concerts per a piano i va ser
escrit en unes condicions molt dures, ja que la
guerra, els bombardejos i l’ocupació de Viena
no li van permetre treballar amb continuïtat.
Després de la signatura de la Pau de Viena, les
condicions van ser més favorables per acabar
definitivament l’obra. La part solista ja demana
un piano de concert de construcció moderna,
no necessari per als concerts de Mozart o fins al
quart de Beethoven.
Concert per a violí en Re major (1806)
Contemporani de la Simfonia núm. 4, va ser
escrit per al virtuós Franz Clement, que el va
estrenar al Theater an der Wien. Tot i agradar
molt al públic, part de la crítica no ho considerà
igual: “Falta de coherència, aglomeració espessa,
rebombori continuat...” Sigui com sigui, el
Concert per a violí respira felicitat, com el d’un
poema amorós i, actualment, és considerat un
dels grans concerts.

Els enllaços següents són de la Viquipèdia permeten situar els aspectes més generals de cadascuna
de les obres.
Simfonies
• opus 21: Simfonia núm. 1, en Do major (1800)
• opus 36: Simfonia núm. 2, en Re major (1803)
• opus 55: Simfonia núm. 3, en Mi bemoll major, “Heroica” (1805)
• opus 60: Simfonia núm. 4, en Si bemoll major (1807)
• opus 67: Simfonia núm. 5, en Do menor (1808)
• opus 68: Simfonia núm. 6, en Fa major, “Pastoral” (1808)
• opus 92: Simfonia núm. 7, en La major (1813)
• opus 93: Simfonia núm. 8, en Fa major (1814)
Concerts
• opus 37: Concert per a piano núm. 3, en Do menor (1803)
• opus 56: Triple Concert en Do major (1805)
• opus 58: Concert per a piano núm. 4, en Sol major (1807)
• opus 61: Concert per a violí en Re major (1806)
• opus 73: Concert per a piano núm. 5, en Mi bemoll major, “Emperador” (1809)
Quartets de corda
• Primers quartets:
• opus 18: Sis quartets de corda
• núm. 1: Quartet de corda núm. 1, en Fa major (1799)
• núm. 2: Quartet de corda núm. 2, en Sol major (1800)
• núm. 3: Quartet de corda núm. 3, en Re major (1798)
• núm. 4: Quartet de corda núm. 4, en Do menor (1801)
• núm. 5: Quartet de corda núm. 5, en La major (1801)
• núm. 6: Quartet de corda núm. 6, en Si bemoll major (1801)
• Quartets del període intermedi:
• opus 59: Tres quartets de corda, “Razumovski” (1806)
• núm. 1: Quartet de corda núm. 7, en Fa major
• núm. 2: Quartet de corda núm. 8 en Mi menor
• núm. 3: Quartet de corda núm. 9 en Do major
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• opus 74: Quartet de corda núm. 10, en Mi bemoll major, “Arpa” (1809)
• opus 95: Quartet de corda núm. 11, en Fa menor, “Seriós” (1810)
Sonates per a violí
• opus 23: Sonata per a violí núm. 4, en La menor (1801)
• opus 24: Sonata per a violí núm. 5, en Fa major, “Primavera” (1801)
• opus 30: Tres sonates per a violí (1803)
• núm. 1: Sonata per a violí núm. 6, en La major
• núm. 2: Sonata per a violí núm. 7, en Do menor
• núm. 3: Sonata per a violí núm. 8, en Sol major
• opus 47: Sonata per a violí núm. 9, en La major, “Kreutzer” (1803)
• opus 96: Sonata per a violí núm. 10, en Sol major (1812)
Sonates per a piano
• opus 22: Sonata per a piano núm. 11, en Si bemoll major (1800)
• opus 26: Sonata per a piano núm. 12 ,en La bemoll major, “Marxa fúnebre” (1801)
• opus 27: Dues Sonates per a piano (1801)
• núm. 1: Sonata per a piano núm. 13, en Mi bemoll major
• núm. 2: Sonata per a piano núm. 14, en Do sostingut menor, “Clar de lluna”
• opus 28: Sonata per a piano núm. 15, en Re major, “Pastoral” (1801)
• opus 31: Tres Sonates per a piano (1802)
• núm. 1: Sonata per a piano núm. 16, en Sol major
• núm. 2: Sonata per a piano núm. 17, en Re menor, “la Tempesta”
• núm. 3: Sonata per a piano núm. 18, en Mi bemoll major, “la Caça”
• opus 49: Dues Sonates per a piano (1792)
• núm. 1: Sonata per a piano núm. 19, en Sol menor
• núm. 2: Sonata per a piano núm. 20, en Sol major
• opus 53: Sonata per a piano núm. 21, en Do major, ”Waldstein” (1803)
• WoO 57: Moviment central original de la Sonata Waldstein (1804)
• opus 54: Sonata per a piano núm. 22, en Fa major (1804)
• opus 57: Sonata per a piano núm. 23, en Fa menor, “Appassionata” (1805)
• opus 78: Sonata per a piano núm. 24, en Fa sostingut major, “a Thérèse” (1809)
• opus 79: Sonata per a piano núm. 25, en Sol major, “Cucut” (1809)
• opus 81a: Sonata per a piano núm. 26, en Mi bemoll major, “els Adéus” (Lebewohl) (1810)
• opus 90: Sonata per a piano núm. 27, en Mi menor (1814)
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Òpera
• opus 72: Fidelio (1814)
Oratoris
• opus 85: Crist al Mont de les Oliveres (1803)
• opus 86: Missa en Do major (1807)
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El Concert per piano i orquestra núm. 4,
en Sol major, op. 58
Aquest concert va ser plantejat entre el 1802
i el 1803, paral·lelament a la composició de la
Simfonia núm. 3, “Heroica”. Després d’un petit
parèntesi, el concert fou acabat, segons que
sembla, al principi del 1807 i es va presentar en
públic per primera vegada el 22 de desembre de
1807 a Viena, juntament amb la Simfonia núm.
5 i la Simfonia núm. 6.
Possiblement, aquest concert és el menys
sotmès a les normes formals de composició de
l’època. Beethoven hi utilitza un escriptura molt
lliure per al piano que va sorprendre l’oient de
l’època... i ho fa encara!
Com a novetats, cal destacar l’inici del
primer moviment (“Allegro moderato”), que
segueix l’estructura de la forma sonata, però
contràriament a la tradició el tema és presentat
de cop pel solista, totalment descobert i amb una
extrema simplicitat [Audició: 00:00 - 00:23].
Aquest tema mantindrà una preeminència

incontestable durant les quatre seccions del
primer moviment.
Del segon moviment (“Andante con moto”),
en destaca l’oposició del tema presentat per
l’orquestra, rítmic, auster, greu..., amb la
melodia dolça, quasi adolorida, del solista.
[Audició: 19:25 - 20:16].
Pràcticament sense pausa, apareix el tercer
moviment (“Rondo vivace”) amb un tema
principal ràpid, molt viu, lleument sincopat i
que, un cop presentat per l’orquestra, l’adopta
el piano [Audició: 25:13 - 25:31]. Una altra
vegada cal destacar les innovacions introduïdes
per Beethoven, sobretot en el tractament
harmònic, que provoca en l’oient una barreja de
dolçor i violència molt especial [Audició: 30:40
- final). La cadenza final], prèvia a la “Coda” ha
estat objecte de moltes successives redaccions
de molts pianistes. [Audició: 32:52 - final].

[Audició proposada: Concert per a piano i orquestra, en Sol major (op. 58)
amb K. Zimerman al piano, L. Bernstein com a director i la Filharmònica de Viena]
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La Simfonia núm. 7, en La major, op. 92
Aquesta simfonia va ser plantejada, probablement, al final del 1810 i es va acabar pel maig
de 1812. La seva presentació en públic es va
fer el 8 de desembre de 1813 a Viena, amb
direcció del mateix Beethoven. Curiosament, el
plat fort d’aquest concert no va ser la Simfonia
núm. 7, sinó la Batalla de Vitòria1 o Simfonia
de la Batalla, escrita en honor i benefici dels
soldats morts i ferits en la batalla de Hanau.2
La dedicatòria de la publicació, que es va fer el
1816, és per al comte Moritz von Fries.
A diferència d’altres simfonies anteriors (com la
Tercera, Cinquena o Sisena), aquesta no presenta
cap tipus d’intencionalitat bibliogràfica.
Dels quatre moviments que la integren, en
destacaríem el següent:
El primer moviment (“Poco sostenuto-Vivace”)
es presenta amb una llarguíssima introducció.
Els tres primers grans acords que serveixen
per establir la tonalitat estan separats entre si
per petits passatges d’instrument quasi solista
(primer l’oboè, després el clarinet i, finalment,
la trompa, a la qual s’uneix la flauta) [Audició:
00:00 - 00:45]. El “Vivace” es presenta després
d’un fortíssim i l’entrada d’un ritme en 6/8 que
serà protagonista fins al final, en què el tempo
s’accelera i l’orquestra acaba amb un crescendo
sobre La major imponent [Audició: 03:20 13:53].
El segon moviment [Audició: 13:55 - 21:14] es
presenta com a “Allegretto”, posant de manifest
una certa voluntat rítmica (en aquest cas de
marxa lenta), en tonalitat de La menor i amb
un tema presentat per la corda greu i que serà

present durant tot el moviment, conjuntament
amb dos altres temes secundaris. El treball
d’orquestració té un paper fonamental en
tot el desenvolupament. Les noves tècniques
informàtiques ens permeten veure aquest
treball: audició-anàlisi.
El tercer moviment (“Presto”) és el més brillant
de totes les simfonies. S’estructura amb una
primera part ràpida i contrastada [Audició:
21:15 - 23:30] que s’intercala amb el trio central.
Aquest trio es presenta en un temps més lent i
la melodia principal és d’un himne religiós de
la Baixa Àustria [Audició: 23:31 - 25:30]. Cal
destacar-ne la preparació per al final, amb una
interrupció sobtada de tota l’orquestra que
torna a un presto fortíssim en una cadència de
cinc compassos [Audició: 30:08 - 30:14].
El quart moviment (“Allegro con brio”)
comença amb un doble accent rítmic en
fortíssim, de caràcter imperiós. Els primers
violins llancen ràpidament un tema en
semicorxeres, accentuat en el tercer compàs i
reforçat en el quart pel tutti. [Audició: 30:15
- 31:00]. Després de diversos episodis, un llarg
redoble sobre La-Mi, seguit d’arpegis amb
la corda, portaran l’orquestra a un tutti que
marcarà el final de l’exposició, que serà repetida
seguint la forma sonata imperant a l’època.
Després del desenvolupament, es presentarà
la reexposició, amb una important coda en
crescendo fins a un fff amb timbals inclosos sobre
un acord de setena dominant que provoca un
retorn fins que unes escales ràpides ascendents
fetes pels violins ens portaran a la tònica. Dos
breus acords en fanfara tancaran, d’una manera
un xic abrupta, la simfonia. [Audició: 36:00 38:45].

1 Simfonia o Batalla de Vitòria, amb direcció de Sauli Huhtala i l’Akademiska Orkestern Turku Finland.
2 Explicació/descripció de la batalla de Hanau (30-31 d’octubre de 1813): napoleonbonaparte.es.

[Audició proposada: Simfonia núm. 7, en La major, op. 92
amb la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, sota la direcció de P. Jarvi]

12

L’orquestra

Gustav
Mahler
Jugendorchester
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La Gustav Mahler Jugendorchester és, com
el seu nom indica, una orquestra formada per
músics joves que, seguint una rigorosa selecció
entre més de 2.000 candidats cada any, tenen
l’oportunitat d’agafar experiència treballant
amb solistes i directors de primer nivell. És
considerada un dels grans planters de músics
d’Europa.

Aquest projecte va ser creat el 1986 a Viena
per Claudio Abbado, que n’és l’actual director
musical, Thomas Angyan i Hans Landesmann.

Enllaç al web de la Gustav Mahler Jugendorchester
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El pianista

Leif Ove
Andnes
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Leif Ove Andsnes va néixer l’abril de 1970 a
Karmoy, Noruega. Va estudiar amb Jirí Hlinka
al Conservatori de Música de Bergen i va
debutar a Oslo l’any 1987, amb 17 anys.
Com a bon noruec, de molt jove s’interessà per
l’obra d’E. Grieg, del qual és un especialista.
Andsnes també té un gran reconeixement com a
músic de cambra i com a intèrpret de Beethoven.
El seu projecte “El viatge de Beethoven”,
dedicat als 5 concerts per a piano i orquestra ha

arribat a més de 200.000 espectadors, amb 150
concerts en prop de 60 ciutats d’arreu del món.
Ha guanyat molts premis i ha estat nominat
diverses vegades als Grammy. El 2012 va ser
guardonat amb el Premi Gramophone al millor
enregistrament de cambra (Regne Unit) i amb
el guardó Spellemann en categoria de música
clàssica (Noruega), ambdós per la interpretació
dels Trios per a piano de Schumann.

Enllaç al web del pianista Leif Ove Andsnes
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El director

Herbert
Blomstedt
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Herbert Blomstedt va néixer a Springfield,
Massachusetts, l’11 de juliol de 1927.
Nord-americà d’origen suec –de fet la família
tornà a Suècia el 1929–, Blomstedt és un dels
grans directors de música simfònica actual.
Es formà a Estocolm, on fou deixeble de Tor
Mann, i també estudià història de la música a la
Universitat d’Uppsala. Malgrat tot, el seu gran
mestre fou Igor Markevitch.

Ha dirigit l’Orquestra de Norrköping,
Filharmonisk Selskap d’Oslo, Orquestra de
la Ràdio Danesa, Staatskapelle de Dresden,
Simfònica de San Francisco i Gewandhaus de
Leipzig, entre d’altres.
Blomstedt és un director atípic. Té unes
profundes conviccions religioses, una gran
sensibilitat i el seu treball sempre és polit i
ben acabat, però a la vegada espontani. El seu
repertori predilecte és el de les obres de finals
del segle XIX i principis del XX.

Enllaç al web del director Herbert Blomstedt
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