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“¿Tornarà el desordre
bo i celestial?, els llibres fullejats

en cerca dels sants de colors
cremats?, l’horari sense grops?, el fum benèfic

de la teia del fogó de l’àvia?” 

Jonathan Nott
Gustav Mahler Jugendorchester



Programa

Palau 100 
Dijous, 14.03.2019 – 20 h
Sala de Concerts

Elena Zhidkova, mezzosoprano
Cor de Noies de l’Orfeó Català (Buia Reixach i Feixes, directora)
Cor Infantil de l’Orfeó Català (Glòria Coma i Pedrals, directora)
Gustav Mahler Jugendorchester
Jonathan Nott, director

Gustav Mahler (1860-1911)
Simfonia núm. 3, en Re menor      99’
 Kräftig. Entschieden
 Tempo di minuetto. Sehr maβig 
 Comodo. Scherzando. Ohne Hast
 Sehr langsam. Misterioso
 Lustig im Tempo und keck im Ausdruck
 Langsam. Ruhevoll. Empfunden. 



cops de campana. Bimmm, bammm! Sobtadament ens 
envolten àngels i assistim a un microoratori en què 
dialoguen Jesús i Pere. L’apòstol plora amb amargor 
els seus pecats; el cor d’àngels el crida dient: “Tu no 
has de plorar així” i la ira divina sembla desfermar-se... 
De cop, un Jesús amb veus blanques només li demana 
que “s’agenolli i pregui a Déu”. Final feliç. A Pere, i 
per extensió a tots nosaltres, li és atorgada la felicitat 
celestial. Ara només resta cercar l’amor.

Què li diu l’amor a Mahler? Doncs que aquella 
alegre expiació de culpes es transformarà en un himne 
gegantí que, segons Mahler, ens pinta “la delicada 
formació del cor humà, que, alhora, apunta un camí i 
assoleix una regió més enllà de si mateix, la del diví”. Això 
anterior sembla metafísica barata, però després que es 
desenvolupa la bella melodia de l’“Adagio” i s’escolta, 
a la coda final, el parell de timpani batent a l’uníson –
nobles, majestuosos i en fortissimo– ens fem una idea 
de l’ambiciós cor mahlerià.

Però no s’amoïni, el mapa no podia ser més gran 
que el territori, i si el melòman queda depassat –i 
encara vol seguir el camí Mahler– anirà cap a la Quarta 
Simfonia amb recel. Allà es trobarà una música simple, 
de bella senzillesa, de poca durada, sense pretensions 
i artificiosament antiquada que se suposa que exposa 
“el que em diuen els nens”. Justa la fusta! Vet aquí un 
material que havia sobrat de la Tercera. Fins i tot Mahler 
sabia que la seva ambició era desmesurada.

Comentari

Quan el melòman s’acosta a Mahler, per un general ho 
fa amb la Primera Simfonia. Allò de l’alba i el cucut, el 
Frere Jacques emmelangit i el final apoteòsic, el sadollen 
i, entusiasmat, s’adreça cap a la Segona Simfonia, 
“Resurrecció”. El programa aquí ja resulta més complex, 
la música, més intensa i, el final, encara més apoteòsic. 
Però malgrat la impressió d’haver quedat depassat per 
unes sonoritats d’aquella mena, el melòman avança 
igualment i entusiasta –i fins amb certa temença– vers 
la Tercera Simfonia. I vet aquí que molts hi defalleixen... 
Per què? Quines són les raons per sortir “rebotat” 
d’una obra d’art de la seva magnitud? ¿És que potser 
és culpa de Mahler, meva, de l’orquestra o de ves a 
saber què? Mirem d’explicar aquest fenomen recurrent 
que, una vegada se supera, suposa un salt qualitatiu per 
escoltar Mahler. O almenys a mi m’ho sembla...

Mahler era ambiciós, no hi ha dubte. Però 
no parlem de càrrecs, diners, glòria o fama (que 

Borges– ser de la mateixa dimensió que el territori? ¿És 
un despropòsit metafòric, això?

Sí, ho és. I no solament espacialment, sinó en 
l’aspecte temporal, perquè Mahler descriu el Cosmos 
en la seva immensitat i en el seu desenvolupament: 
des de les forces primigènies lluitant per sorgir, fins al 
triomf de l’amor humà com a etapa darrera i suprema. 
En l’endemig sorgeixen déus, el dia i la nit, pedres, 
flors, boscos, animals, l’home, els nens, Crist, àngels, 
l’Església i les seves campanes... ¿Hi manca alguna 
cosa?

Mirem de fer-ne l’inventari amb més detall: el 
primer moviment (una mica més de trenta minuts) 
està compost, principalment, per una marxa fúnebre 
–“pesant i apagada”– a tall de cultiu originari on 
les dissonàncies salvatges i unes escales sobtades 
suggereixen la lluita pel despertar de la vida. El Déu 
Pan, amb el seu oboè pastoral, intercedeix per la vida 
establint una lluita contra forces obscures que intenten 
d’esfondrar-ho tot. S’hi sucumbirà diverses vegades, 
però la vida, ximple, al capdavall veurà la llum i la 
fanfara victoriosa ho confirma.

Això anterior ja sembla una metàfora prou 
pretensiosa, però no és res més que l’inici. La vida ha 
esdevingut Naturalesa, i en forma de “Menuetto”, les 
flors són gronxades per un oreig fresquet: “aquesta 
es l’alegria innocent de les flors que no dura gaire”, 
diu Mahler. I apareix l’agitació al trio, però les flors 
insisteixen amb els seus guarniments i tot es dilueix en 
airets perfumats.

A l’“Scherzo”, ara els ocells juguen i malgrat que 
l’ambient, per moments, pugui esdevenir tenebrós, 
grotesc o salvatge, s’hi imposa l’humor. A la llunyania, 
el corn de posta sembla que avisa de la presència de 
l’ésser humà i els ocells voletegen “com una polca”. 
Folla alegria i fanfares de tancament.

I, efectivament, apareix l’home en forma de veu 
fosca de contralt que a mitjanit adverteix i exhorta: 
“Oh, Humanitat, para atenció!”. Oboè i corn anglès a 
tall de sons de la nit acompanyen la gran qüestió: què 
és més profund: el dolor o la pena? La resposta no 
triga gens: el plaer!, perquè “està desitjós d’eternitat”... i 
en aquest moment la música assoleix els seus màxims 
cims de bellesa, per bé que acords menors i planys 
d’oboè ofeguin la reflexió. Immediatament i sense 
pausa, Mahler ens treu de la reflexió nietzschiania a 

Carlos Calderón Urreiztieta
Doctor en Humanitats

“Al principi ens estremim davant d’aquesta matèria immòbil i sense 
ànima… després la vida es va reprenent a poc a poc, i es desenvolupa i 
diferencia, etapa rere etapa, vers formes superiors d’evolució (les flors, els 
animals i els homes), fins a assolir el regne de l’esperit i el dels àngels...” 

G. Mahler

“Em demano com acabarà tot 
plegat, és la cosa més esbojarrada 

que hagi escrit mai...” 
G. Mahler

també...); parlem de música. La Tercera Simfonia era el 
projecte artístic de més abast, musicalment parlant, de 
Mahler. És cert que la Vuitena Simfonia és gegantina, 
però aquí l’ambició encara és més gran: abasta el 
Cosmos sencer.

Vegem-ho. Qualsevol obra d’art podem considerar-
la un signe; i qualsevol signe és, per definició, un 
“quelcom” que substitueix un altre “quelcom” i genera 
una interpretació en “algú”. Així doncs, una obra com 
La poule de Rameau “substitueix” una gallina; l’Heroica 
de Beethoven substitueix les vivències napoleòniques-
beethovenianes i Einstein on the beach de Glass 
substitueix la idea d’un pensament transformador a 
la cultura. Som als terrenys de l’analogia i la metàfora; 
del mapa i el seu territori: la Tercera de Mahler és mapa 
i metàfora de l’Univers. Però... ¿com pot quelcom 
substituir-ho tot? Com pot un mapa intentar –amb 
el risc que “sigui inútil”, tal com molt bé va suggerir 



Aquell any…

Pere-Andreu Jariod, divulgador

1902

Música
S’estrena a Krefeld, ciutat alemanya situada a uns vint 

quilòmetres al nord de Düsseldorf, la Simfonia núm. 3 de 
Gustav Mahler, sota la direcció del mateix compositor. La 

gènesi de l’obra, però, es remunta a uns anys abans, ja que la 
finalitzà l’estiu de l’any 1896 a Steinbach, localitat propera a 
Salzburg. Aquesta Simfonia es convertirà en la més llarga del 

seu autor i del repertori orquestral. 

Història
El Tractat de Vereeniging, firmat a la ciutat sud-africana del 
mateix nom, posa fi després de tres anys de lluita a la Segona 

Guerra Bòer, un conflicte armat que enfrontava l’Imperi 
Britànic i dues repúbliques bòers (integrades per descendents 

dels primers colonitzadors d’origen neerlandès) al sud de 
l’Àfrica: l’Estat Lliure d’Orange i la República de Sud-àfrica 
(també coneguda amb el nom de República de Transvaal). 

Art
Es col·loca la primera pedra del nou Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. L’antic hospital, que tenia l’origen el 1401, havia 
quedat petit. Així, gràcies al llegat del banquer Pau Gil, es va 

poder finançar aquell gran projecte, dirigit per l’arquitecte 
modernista Lluís Domènech i Montaner. La inauguració va 

tenir lloc el 1930. L’any 1997 va ser declarat –juntament amb 
el Palau de la Música Catalana–, Patrimoni Mundial per la 

UNESCO. 

Cultura
Mor a la ciutat de París, a l’edat de 62 anys, l’escriptor Émile 

Zola. Màxim representant del corrent literari anomenat 
Naturalisme, va ser autor de novel·les com Thérèse Raquin, 
Nana i Germinal, entre d’altres. Zola va redactar també el 
famós J’accuse...! (Jo acuso…!), un article de caire polític 

adreçat al president de la República Francesa, publicat al diari 
«L’Aurore», on demanava la revisió de la condemna al militar 

Alfred Dreyfus. 

Ciència
Neix a Viena el filòsof i sociòleg Karl Popper, un dels 

pensadors més influents de la ciència i el coneixement del 
segle XX. Aquest professor i escriptor d’origen jueu va ser 
autor d’obres com La lògica de la investigació científica o La 
societat oberta i els seus enemics. L’any 1989 rebrà el Premi 

Internacional Catalunya, un guardó instituït aquell mateix any, 
concedit per la Generalitat de Catalunya. 



Biografies

Elena Zhidkova, mezzosoprano

Va debutar professionalment a la Deutsche Oper 
de Berlín i ha actuat al Festival de Bayreuth. Va ser 
convidada per Claudio Abbado a participar en la 
versió de concert de Parsifal, també en escenes de 
Faust de Schumann, i al concert de comiat amb la 
Berliner Philharmoniker, i amb Harnouncourt per a la 
interpretació de Jephtha de Händel. 

Va debutar al Teatro Real de Madrid com a 
Waltraute d’El crepuscle dels deus i fent de Brangäne 
de Tristan und Isolde. Molt reclamada a Tòquio, hi ha 
interpretat els rols d’Octavian (El cavaller de la rosa), 
Fricka (L’Anell del Nibelung) i Brangäne de Tristan und 
Isolde al New National Theater. A La Scala de Milà va 
debutar com a Judith d’El castell de Barbablava, paper 
que oferí novament al Barbican de Londres amb la 
London Symphony i Valery Gergiev.

La seva interpretació de Judith al Teatre Mariïnski 
li va valer el premi Golden Mask a la millor actriu 
cantant de Rússia. Ha estat convidada per oferir el 
mateix paper al Festival Saito Kinen, dirigida per 
Seiji Ozawa. També ha interpretat la part de Fricka a 
L’Anell del Nibelung a la Deutsche Oper de Berlín i al 
Grand Théâtre de Ginebra.

Ha ofert igualment el rol de Venus de Tannhäuser 
a la Semperoper de Dresden; Marie (Wozzeck) amb la 
BBC Orchestra i en una nova producció a la Deutsche 
Oper de Berlín amb Donald Runnicles, i Kundry de 
Parsifal a Lió, Mannheim i Düsseldorf; la princesa de 
Bouillon d’Adriana Lecouvreur, la princesa estrangera 
de Rusalka i Eboli de Don Carlo a l’Staatsoper de 
Viena; i també Charlotte de Werther, amb Michel 
Plasson, a més de debutar com a Ortrud de Lohengrin.

Han estat molt lloades per la crítica i el públic les 
seves aparicions com a Didon de Les troyens i Amneris 
d’Aida a l’Oper d’Hamburg, i com a Santuzza de 
Cavalleria rusticana a la Deutsche Oper de Berlín i a 
l’Opéra Bastille de París.



Va ser fundat l’any 2000 per Lluís Vilamajó, que el 
va dirigir durant els primers set anys. Des de llavors 
Buia Reixach i Feixes n’és la directora i Josep Surinyac 
el pianista. Està integrat per joves de setze a vint-i-
cinc anys, la majoria de les quals es van iniciar als cors 
infantils de l’entitat.

Ha treballat amb els directors X. Sans, J. Busto, 
P. Ll. Biosca, X. Puig i X. Pastrana (Cor Simfònic 
Femení de Catalunya), M. Minkowski (El trencanous, 
Palau 100), Diego Martin-Etxebarria (Els planetes, 
Holst), E. van Tiel (Harry Potter i la pedra filosofal), 
M. Valdivieso (“La Venècia de Vivaldi” i Tercera 
Simfonia de Mahler) i Norman Huynh (Harry Potter 
i la cambra secreta); i amb l’organista David Malet, i 
l’Orquestra Camera Musicae, Vespres d’Arnadí, Les 
Musiciens du Louvre, Orquestra Simfònica del Vallès 
i Jove Orquestra Nacional de Catalunya. 

Ha actuat arreu de Catalunya, a l'Estat espanyol, 
Alemanya, França i Eslovènia. El 2005 va rebre el 
segon premi (modalitat cors de noies) del Festival 
Internacional de Cantonigròs. Ha enregistrat els CD 
Viatjant... (2004) i Germinans (2011). La temporada 
2016-17 va participar en el Projecte Heimat, juntament 
amb la formació femenina Mädchenchor Hannover, 
sota la direcció de Simon Halsey.

Va ser fundat, i dirigit fins al 2008, per Elisenda 
Carrasco i Ribot. Des d’aleshores Glòria Coma i 
Pedrals n’és la directora i Pau Casan el pianista. Està 
integrat per cantaires d’onze a setze anys. Ha actuat 
arreu de Catalunya, a l’Estat espanyol i Europa. Ha 
col·laborat amb orquestres i cors de prestigi i ha treballat 
amb els directors E. Pohjola, P. Hyökki, M. Janowski, 
S. Bychkov, Z. Mehta, V. P. Pérez, I. Fischer i J. E. 
Gardiner, entre d’altres. Ha actuat al Gran Teatre del 
Liceu i ha treballat amb Comediants i amb Dani Coma 
en diverses ocasions.

Ha enregistrat tres CD i va rebre el tercer premi de 
la modalitat de cors infantils al Festival de Cantonigròs 
(2013).

Dels seus darrers projectes, cal destacar la 
interpretació de Considering Matthew Shepard de Craig 
Hella Johnson amb l’Orfeó Català, el Cor de Cambra 
del Palau i els cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, 
dirigits per Simon Halsey; la participació al Festival de 
Música Antiga dels Pirineus amb el programa “Ressons 
de l’antiga Europa”, i la interpretació de l’òpera El 
monstre al laberint de Jonathan Dove, al costat de tots els 
cors de l’Orfeó Català i la Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya, sota la direcció de Simon Halsey, al Festival 
Grec 2018. El Cor de Noies forma part de l’Escola 
Coral de l’Orfeó Català, que rep el mecenatge de la 
Fundación Banco Santander.

El febrer del 2017 col·laborà per segona vegada 
amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya interpretant la banda sonora d’El Senyor 
dels Anells. El juliol del 2017 va fer una gira de cinc 
concerts per Catalunya i França amb la Tercera Simfonia 
de Mahler, juntament amb el Cor de Noies de l’Orfeó 
Català i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, 
dirigits per Manel Valdivieso. L’octubre del 2017 
va interpretar les Vespres de Monteverdi en l’acte de 
cloenda de la 17a edició del Festival Internacional de 
Música Sacra Anima Mundi de Pisa, juntament amb 
el Monteverdi Choir i els English Baroque Soloists, 
dirigits per J. E. Gardiner. El Cor Infantil forma part de 
l’Escola Coral de l’Orfeó Català, que rep el mecenatge 
de la Fundación Banco Santander.

Cor de Noies de l’Orfeó Català Cor Infantil de l’Orfeó Català



Cèlebre pel poder, el vigor i la claredat de les seves 
interpretacions de Mahler, Jonathan Nott va ser convidat 
el 2014 a dirigir l’Orchestre de la Suisse Romande per 
oferir-ne la Simfonia núm. 7. Com a resultat d’aquesta 
prometedora primera trobada, va ser-ne nomenat 
director musical i artístic a partir del gener del 2017.

Després d’estudiar música a la Universitat de 
Cambridge, cant i flauta al Royal Northern College of 
Music de Manchester i direcció a Londres, va començar 
la carrera als teatres operístics de Frankfurt i Wiesbaden, 
on dirigí totes les obres principals del repertori, incloent-
hi la tetralogia de L’Anell del Nibelung de Wagner.

El 1997 va significar el punt inicial d’una relació 
especial amb Suïssa: com a director titular de la 
Sinfonieorcheste de Lucerna, va prendre part activa 
en la inauguració de la nova sala de concerts de Lucerna 
(KKL), on actuà amb l’Ensemble Intercontemporain, 
formació de la qual havia estat titular entre els anys 
2000 i 2003.

Les seves setze temporades com a director 
principal de la Bamberger Symphoniker (2000-2016) 
van estar plenes d’experiències enriquidores: hi creà 
programes d’artistes en residència, va oferir diverses 
gires internacionals amb l’orquestra, va merèixer el 
Premi Midem (2010) per l’enregistrament de la Novena 
Simfonia de Mahler i va promoure el Concurs de 
Direcció Gustav Mahler, del qual han sorgit diversos 
dels directors de més prestigi del món, com Gustavo 
Dudamel i Lahav Shani. Nott també ha ocupat el càrrec 
de director musical de l’Orquestra Simfònica de Tòquio 
des del 2014.

El seu exemple serveix de model a joves artistes pel 
seu compromís a llarg termini amb la Junge Deutsche 
Philharmonie i amb la Gustav Mahler Jugendorchester.

El director Jonathan Nott té un ampli catàleg 
d’enregistraments, molt aclamats i que inclouen 
la integral orquestral de Ligeti amb la Berliner 
Philharmoniker, les Simfonies de Schubert i Mahler 
amb la Bamberger Symphoniker i La cançó de la 
terra de Mahler amb la Wiener Philharmoniker i 
Jonas Kaufmann. El seu primer enregistrament amb 
l’Orchestre de la Suisse Romande d’obres de Richard 
Strauss, Claude Debussy i György Ligeti per a 
PentaTone va sortir el setembre del 2018.

 

Jonathan Nott, director

Fundada a Viena la temporada 1986-87 per iniciativa de 
Claudio Abbado, és considerada la principal orquestra 
de joves d’arreu del món i el 2007 va ser guardonada 
per la Fundació Cultural Europea.

A més de donar suport a joves músics, Abbado va 
mostrar un interès especial a promoure que els joves 
austríacs poguessin tocar amb els seus col·legues de les 
repúbliques socialistes de l’aleshores Txecoslovàquia i 
Hongria. D’aquesta manera, la GMJO va ser la primera 
orquestra internacional de joves a oferir audicions 
obertes als països de l’antic bloc de l’Est. El 1992 
l’Orquestra s’obrí a músics de fins a vint-i-sis anys 
provinents de tot Europa. Rep el patrocini del Consell 
Europeu.

El seu repertori en gira abasta des de la música 
clàssica fins a la contemporània, amb un èmfasi 
especial en les grans obres simfòniques dels períodes 
romàntic i tardoromàntic. El seu alt nivell artístic i el 
reconeixement internacional han atret a col·laborar-hi 
molts dels més importants directors i solistes. Des de la 
fundació, l’han dirigida Abbado, Afkham, Blomstedt, 
Boulez, Chung, Sir C. Davis, Eötvös, Eschenbach, 
Fischer, Gatti, Haitink, Järvi, Jansons, Jordan, Jurowski, 
Metzmacher, Nagano, Neumann, Nott, Ozawa, 
Pappano, Viotti i Welser-Möst. I entre els solistes 
que han tocat amb l’Orquestra hi ha M. Argerich, Y. 
Bashmet, L. Batiashvili, R. i G. Capuçon, C. Gerhaher, 
M. Goerne, S. Graham, T. Hampson, L. Kavakos, E. 
Kissin, C. Ludwig, R. Lupu, Yo-Yo Ma, A-S. Mutter, 
A. S. von Otter, M. Vengerov i F. P. Zimmermann. 

És convidada habitual dels festivals i les sales més 
prestigiosos: Gesellschaft der Musikfreunde de Viena, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Auditorio Nacional de 
Madrid, Palau de la Música Catalana, Suntory Hall 
de Tòquio, Mozarteum de Buenos Aires, Festivals de 
Salzburg, Festival Internacional d’Edimburg, BBC 
Proms, Semperoper de Dresden i Festival de Lucerna. 
El 2012 va començar un projecte d’estreta col·laboració 
amb la prestigiosa Staatskapelle Dresden.

La Gustav Mahler Jugendorchester va ser 
nomenada ambaixadora d’UNICEF d’Àustria amb 
motiu del seu vint-i-cinquè aniversari.

Els patrocinadors principals de la Gustav Mahler 
Jugendorchester són Erste Bank i Vienna Insurance 
Group.

 

Gustav Mahler Jugendorchester



Richard Wagner
Richard Wagner va trobar un significat increïble a 
la música. De fet, al seu assaig del 1849, L’obra d’art 
del futur (1849), va afirmar que la música tenia el 
poder d’alliberar la societat. Més endavant va canviar 
d’opinió i va acceptar la idea de Schopenhauer que 
la societat no té la capacitat de redimir-se. Aquests 
pensaments ja s’incorporen a les òperes posteriors del 
compositor i s’exploren al llibre L’acord del Tristany: 
Wagner i la filosofia de Brian McGee, del 2001.
Wagner: Tristan und Isolde – K. Flagstad, L. Suthaus, 
B. Thebom, D. Fischer-Dieskau, Philharmonia 
Orchestra, W. Furtwängler, EMI

Friedrich Nietzsche
Tot i que molts compositors poden afirmar ser filòsofs 
aficionats, pocs filòsofs poden dir que són veritablement 
compositors. N’és una excepció Friedrich Nietzsche, 
que era un pianista competent i va escriure diverses 
obres per a l’instrument. “Sense música, la vida seria 
un error”, va escriure. La major part de les obres de 
Nietzsche provenen dels seus anys d’adolescent; abans 
de rebutjar Wagner i el Romanticisme.
Nietzsche: Lieder – D. Fischer-Dieskau, A. Reimann, 
E. Budde, Philips

John Cage
Amb 4’33’’, John Cage va qüestionar la naturalesa de 
la música i la seva escolta. Influït pels dadaistes i la 
noció xinesa d’atzar, Cage va crear un mecanisme de 
fer música més enllà de la pròpia música. “No hi ha 
soroll, només so. No he escoltat cap so que consideri que no 
puc tornar a escoltar, excepte els sons que ens espanten o ens 
fan conscients del dolor. No m’agrada un so amb significat. 
Si el so no té sentit, aquest és el so que vull”.
Cage: 4’33’’ – D. Tudor, Youtube

Playlist
“Jo dormia,

m’he despertat del son profund!
El món és profund”

Amb aquest text d’Així parlà Zaratustra de Nietzsche comença la intervenció de la contralt a la 
Tercera de Mahler. Una apel·lació que continua dient: “el dolor passa, però tot plaer demana 
eternitat; profunda eternitat”. Alguns compositors van més lluny i intenten expressar idees 

metafísiques i epistemològiques, per no parlar d’ideals estètics, a les seves obres. Hem recollit 
cinc exemples de grans compositors pensadors.

Per Víctor García de Gomar

Charles Ives
Charles Ives va anomenar la seva obra del 1906 The 
unanswered question, un drama còsmic que només 
entén “la qüestió perenne de l’existència”. Al llarg 
de l’obra, una trompeta intenta aprofundir en el 
significat de l’univers, però la secció de vents hi dona 
respostes insuficients. La conclusió: la pregunta és més 
important que les mateixes respostes.
Ives:  The unanswered quest ion  –  New York 
Philharmonic, L. Bernstein, Sony

Ferruccio Busoni
Quan no estava component, ensenyant o interpretant 
al piano, Ferruccio Busoni escrivia sobre filosofia. El 
seu desig de trobar veritats elementals es va estendre 
a la naturalesa de la música i a les tècniques de pedal. 
Va escriure assaigs com L’essència de la música i Esbossos 
sobre una nova estètica musical. Tot i que Busoni no 
va incorporar algunes de les idees explorades (com 
els microtons o els instruments electrònics), va predir 
clarament els camins de la música del segle XX.
Busoni: Concert per a piano – J. Ogdon, Royal 
Philharmonic Orchestra, D. Revenaugh, EMI
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Textos

O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
"Ich schlief, ich schlief,
aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief,
und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh,
Lust tiefer noch als Herzeleid.
Weh spricht: Vergeh!
Doch all' Lust will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

Cinquè moviment – alt i cor
Text de Des Knaben Wunderhorn

Es sungen drei Engel einen süßen Gesang,
mit Freuden se selig in dem Himmel klang.
Sie jauchzten fröhlich auch dabei:
daß Petrus sei von Sünden frei!
Und als der Herr Jesus zu Tische saß,
mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl aß,
da sprach der Herr Jesus: "Was stehst du denn hier?
Wenn ich dich anseh', so weinest du mir!"
"Und sollt' ich nicht weinen, du gütiger Gott?
Ich hab' übertreten die zehn Gebot!
Ich gehe und weine ja bitterlich!
Ach komm und erbarme dich über mich!"
"Hast du denn übertreten die zehen Gebot,
so fall auf die Knie und bete zu Gott!
Liebe nur Gott in all Zeit!
So wirst du erlangen die himmlische Freud'."
Die himmlische Freud' ist eine selige Stadt,
die himmlische Freud', die kein Ende mehr hat!
Die himmlische Freude war Petro bereit't,
durch Jesum und allen zur Seligkeit. 

Gustav Mahler (1860-1911)

Simfonia núm. 3, en Re menor 

Quart moviment – alt sola
Text d’Also sprach Zarathustra 
de Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) 

Oh, home, ves amb compte!
Què diu la negra nit?
Jo dormia!
M’he despertat del son profund!
El món és profund!
I ben pensat, més profund que el dia!
Profund, profund el seu dolor!
El desig, més profund encara que les penes del cor!
El dolor diu: ves-te’n!
Però tots els desigs clamen eternitat,
clama la profunda, profunda eternitat.

Tres àngels cantaven una dolça cançó,
que fins al cel sonava amb alegria i felicitat.
Joiosos proclamaven
l’alliberament de Pere dels seus pecats!
I el Senyor Jesús seia a taula
amb els dotze deixebles quan va dir:
–Què hi fas, aquí aturat?
Quan et miro, plores!
–No he de plorar, oh, Déu de pietat?
He mancat als deu manaments!
I per això amb amargor ploraré.
Oh, si us plau, tingueu pietat de mi!
–Si has desobeït els deu manaments,
agenolla’t i prega a Déu!
Estima sempre Déu només!
Així assoliràs l’alegria celestial.
L’alegria celestial és una ciutat beneïda!
L’alegria celestial ja no té fi!
L’alegria celestial fou donada a Pere
per mitjà de Jesús, per al grat de tothom.
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Palau 100
Dijous 09.05.19 – 20 h 
Sala de Concerts

Behzod Abduraimov, piano
Orquestra Filharmònica de 
Sant Petersburg
Yuri Termirkanov, director

P. I. Txaikovski: Concert per a 
piano núm. 1, en Si bemoll menor, 
op. 23
P. I. Txaikovski: Simfonia núm. 5, 
en Mi menor, op. 64

Preus: 20, 35, 50, 80 i 125 euros

També et pot interessar...
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Palau 100
Dijous 27.06.19 – 20 h 
Sala de Concerts

Orfeó Català i Cor de 
Cambra del Palau (Simon 
Halsey, director; Pablo Larraz, 
sotsdirector)
Münchner Philharmoniker
Gustavo Dudamel, director

G. Mahler: Simfonia núm. 2, 
“Resurrecció”

Preus: 30, 45, 70, 95 i 175 euros 
(últimes entrades)

Palau 100
Dimarts 19.03.19 – 20 h 
Sala de Concerts

Anita Hartig, soprano
Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu
Josep Pons, director

J. M. Guix: Imatges d’un món 
efímer
M. Ravel: Shéhérazade
I. Stravinsky: La consagració de la 
primavera

Preus: 20, 30, 45, 65 i 100 euros


