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Dilluns, 27 de juny de 2016 – 20.30 h

Sala de Concerts
Wiener Philharmoniker Orchester
Daniel Harding, director

I
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Coriolà, op. 62 (obertura)

8'

Richard Strauss (1864-1949)
Mort i transfiguració, op. 24 (poema simfònic)
I. Largo
II. Allegro molto agitato
III. Meno mosso
IV. Moderato

25'

II
Johannes Brahms (1833-1897)
Simfonia núm. 1, en Do menor, op. 68
Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio. Piu andante. Allegro non troppo

50'

Tots sou part del Palau
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Comentari
El programa d’avui es presenta en dues parts marcades per una diferència
fonamental: les obres de la primera part sorgeixen d’un impuls literari, mentre
que la simfonia de la segona neix d’una voluntat de construcció orgànica del
tot desvinculada de la paraula. Escenifiquen, en certa manera, una polaritat
essencial en la música del segle xix.
Beethoven va escriure la seva obertura Coriolà no pas sobre la coneguda
tragèdia de Shakespeare, sinó sobre l’obra homònima del seu amic vienès
Heinrich Joseph von Collin, que al capdavall es basa en la mateixa llegenda
vagament històrica: la del bandejat general romà Gaius Marcius Coriolanus,
segons la qual al segle v aC va atacar Roma al capdavant d’un exèrcit d’una
tribu itàlica enemiga, i que en l’obra de Shakespeare mor assassinat i en la de
Collin se suïcida, rosegat pel remordiment. Beethoven va escriure l’obertura
per a una reposició de l’obra dramàtica l’any 1807, sense cap intenció de
proveir música incidental per a la producció, i es va estrenar aquell març
al palau del príncep Lobkowitz. És escrita en forma de sonata, amb un
inquietant primer tema en Do menor que podria reflectir el caràcter rebel
de Coriolà, tanmateix no mancat de dubtes, i un melodiós segon tema en
Mi bemoll major que podria representar els intents de Volúmnia, la mare de
Coriolà, per dissuadir-lo de la invasió de Roma. La mort del protagonista
es resol en Beethoven d’una manera no gens truculenta, com una dissolució
lenta i discreta. Aquesta interpretació més o menys programàtica s’oposa
a la d’aquells que es resisteixen a trobar-hi res més que una forma sonata
magnífica que tradueix l’emoció general de la tragèdia. Triem la interpretació
que triem, el fet indiscutible és que Beethoven va escriure l’obra en forma
sonata sobre una peça literària amb un contingut molt concret, que li dóna
títol. I mentre que la peça teatral del seu amic va caure de seguida en l’oblit,
l’obertura de Beethoven continua sent una obra perfecta que no necessita cap
crossa literària.
En el poema sonor d’Strauss, Mort i transfiguració, no hi ha cap dubte
sobre la intenció narrativa de l’autor. De fet, el tema no prové de cap text
literari previ, sinó de la imaginació del compositor, que posteriorment
va obtenir del seu amic, el també músic Alexander Ritter, un text poètic
sobre el seu relat musical, en un inhabitual procés invers: de la música a la
paraula. Als vint-i-quatre anys, en un rampell d’audàcia, Strauss va voler
imaginar musicalment la mort de l’artista de grans ideals, l’heroi romàntic
per excel·lència, com més tard en va relatar la vida (en aquest cas, la seva
pròpia) al poema sonor Vida d’heroi. L’obra s’estructura en quatre parts
ben diferenciades, dins un discurs sense solució de continuïtat: la primera,
“Largo”, presenta l’artista malalt, a les portes de la mort, adormit; la segona,
“Allegro molto agitato”, la batalla entre la vida i la mort, amb l’artista
sobtadament despert pel dolor; a la tercera, “Meno mosso”, la vida de l’artista
desfila davant seu: la infantesa, els treballs, la recança pels ideals mai no
assolits del tot; i a la quarta i última, “Moderato”, es produeix amb la mort
l’anhelada transfiguració en el cosmos etern, en què l’ànima ateny finalment
la realització d’aquells ideals. Una seixantena d’anys després d’emprendre el
poema, al seu propi llit de mort, Strauss confessava a la seva nora que morir-se
era talment com ho havia compost a Mort i transfiguració. L’obra es va estrenar,
sota la direcció de l’autor, el 21 de juny de 1890 al Festival d’Eisenach.
Schumann ja es va adonar que el joveníssim Brahms tenia un instint

simfònic superior, però el fet és que aquella jove promesa no va presentar la
seva primera simfonia fins als quaranta-tres anys. Schumann tenia raó en el
seu judici, però Brahms també en el seu. Aquell jove compositor es va posar
a treballar de seguida en una simfonia, però no va aconseguir quedar satisfet
amb el resultat, i aquell material va passar per diverses fases fins a esdevenir
finalment el Primer Concert per a piano. La insatisfacció del compositor no
s’explica, però, per cap mena d’imperícia juvenil ni tampoc per una suposada
angúnia sota l’ombra aclaparadora de Beethoven, sinó pel seu anhel de trobar
una manera d’organitzar la construcció simfònica que substituís el model ja
esgotat per Beethoven. Brahms coneixia bé el simfonisme del seu mentor,
Schumann, i havia estudiat a fons la seva Quarta Simfonia, un memorable
primer intent de forma cíclica unificadora, i és en aquesta direcció que va
començar a treballar per trobar la seva pròpia solució. La recerca va durar
anys, passant per aparents marrades, com les dues serenates orquestrals o les
Variacions sobre un tema de Haydn. Finalment, la seva concepció de la simfonia
com una estructura nascuda orgànicament d’un material de base mínim va
cristal·litzar en la Simfonia en Do menor, una obra mestra des de tots els punts
de vista. Aquí ja no ens trobem amb la concepció dramàtica de Beethoven, on
la tensió creixent es basa en un contrast d’opòsits i en un desenvolupament
dialèctic, sinó amb una estructura que va creixent amb una lògica interna,
a partir d’un embrió inicial, com una planta que es va ramificant i prenent
forma a mesura que agafa altura. La progressiva definició del primer tema
del primer moviment és l’exemple que estableix les regles de tota la simfonia.
La semblança del gran tema del quart moviment amb el tema de la Joia de la
Novena de Beethoven és una anècdota irrellevant, que no justifica cap relació
amb el mestre (“Qualsevol ximple se’n pot adonar!”, va protestar el mateix
Brahms). El que de veritat compta, doncs, és la relació temàtica entre tots els
moviments, organitzats com un tot coherent.
L’obra es va estrenar el 4 de novembre de l’any 1876, a Karlsruhe.

Discografia
Ludwig van Beethoven:
Coriolà, op. 62
Wiener Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, director. Emi.
Wiener Philharmoniker. Claudio Abbado, director. Deutsche Grammophon.
Wiener Philharmoniker. Karl Böhm, director. Deutsche Grammophon.
Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director. Deutsche Grammophon.
Columbia Symphony Orchestra. Bruno Walter, director. Sony.
The Chamber Orchestra of Europe. Nikolaus Harnoncourt, director. Teldec.
Richard Strauss:
Mort i transfiguració, op. 24
Wiener Philharmoniker. Richard Strauss, director. Preiser.
Wiener Philharmoniker. Clemens Krauss, director. Decca.
Wiener Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, director. Emi.
Wiener Philharmoniker. Fritz Reiner, director. Decca.
Staatskapelle Dresden. Karl Böhm, director. Deutsche Grammophon.
Staatskapelle Dresden. Rudolf Kempe, director. Emi.
Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director. Deutsche Grammophon.
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Lorin Maazel, director. RCA.
Cleveland Orchestra. George Szell, director. Sony.
Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim, director. Warner.
Johannes Brahms:

Miquel Desclot, escriptor

Simfonia núm. 1, en Do menor, op. 68
Wiener Philharmoniker. Carlo Maria Giulini, director. Deutsche Grammophon.
Wiener Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, director. Emi.
Wiener Philharmoniker. Leonard Bernstein, director. Deutsche Grammophon.
Columbia Symphony Orchestra. Bruno Walter, director. Sony.
Royal Concertgebouw. Riccardo Chailly, director. Decca.
Cleveland Orchestra. George Szell, director. Sony.
München Philharmoniker. Sergiu Celibidache, director. Emi.
Berliner Philharmoniker. Herbert von Karajan, director. Deutsche Grammophon.
Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim, director. Warner.

Selecció a càrrec de Javier Pérez Senz, periodista i crític musical

CUANDO
LA PASIÓN SIRVE
DE INSPIRACIÓN
AL MUNDO,
SE HACE
HISTORIA.
Este reloj ha presenciado las
actuaciones más inolvidables.
Ha acompañado a artistas
apasionados que inspiran al
público de todo el mundo. No solo
marca el tiempo. Marca su época.

PLÁCIDO DOMINGO

GUSTAVO DUDAMEL

CECILIA BARTOLI

JONAS KAUFMANN

SONYA YONCHEVA
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—Tasta el Palau
de la Música Catalana
amb Singularis
Cafeteria
del Foyer

Preus
especials
per a
abonats

Biografies
Wiener Philharmoniker

Restaurant
Mirador del Palau

© Terry Linke

Packs especials:
— Duet: 1 copa de cava + 2 montaditos
(Preu abonat: 8 euros)
— Trio: 1 copa de cava + 3 montaditos
(Preu abonat: 10 euros)

— 10% de descompte per a abonats
a la carta del Mirador del Palau
— Copa de cava de benvinguda
per a abonats en el Menú Mercat
i Menú Palau 100

— Quartet: 2 copes de cava +
4 montaditos (Preu abonat: 15 euros)
Oferta vàlida per als dies de concerts presentant l’entrada de l’abonament.

—Horari de reserves del Restaurant
De dilluns a divendres de 9.00 a 20.00 h
i fins a 2 hores abans de començar el concert.
Tel. 93 310 22 51 | a/e: elisabet.valls@serunion.elior.com

És potser el conjunt musical més estretament associat a la història i la tradició de
la música clàssica europea. Des de la seva fundació per Otto Nicolai, el 1842, ha
fascinat grans compositors i directors, així com els melòmans de tot el món, per
la seva personalitat sonora i el seu estil musical, que s’ha transmès de generació
en generació.
D’acord amb els seus estatuts, un membre de la Wiener Staatsoper pot
arribar a ser membre de l’Orquestra Filharmònica de Viena, només després de
realitzar una audició per a l’Orquestra de l’Òpera i superar un període de tres
anys de prova abans de ser escollit com a membre de la Wiener Philharmoniker.
Ofereix uns 110 concerts per temporada a la seva seu, presenta les
Setmanes de la Filharmònica a Nova York i al Japó i participa en el Festival de
Salzburg des del 1922. Actua als auditoris i festivals més prestigiosos. Presenta
el Concert de Cap d’Any, retransmès a 90 països, i el Concert d’Estiu de
Schönbrunn, amb una audiència d’unes 100.000 persones.
L’Orquestra té la missió de comunicar als seus oients el missatge
humanista de la música mitjançant concerts benèfics en suport de causes
humanitàries. Des del 2012 és Ambaixadora de Bona Voluntat de l’IIASA, un
institut científic internacional radicat a Àustria que du a terme investigacions
sobre els problemes més urgents de la humanitat.
El 2014 va rebre els premis Birgit Nilson i Herbert von Karajan. Des del
2008, Rolex n’és patrocinador exclusiu.
Els músics de la Wiener Philharmoniker procuren portar a la pràctica el
lema que Beethoven va escriure al prefaci de la seva Missa Solemnis: “Des del cor
cap al cor”.

Daniel Harding, director
És director titular de l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Suècia, principal
director convidat de la London Symphony Orchestra, soci musical de la
Filharmònica New Japan i, a partir de la temporada 2016-17, serà director
titular de l’Orchestre de París. Va ser nomenat director llorejat de la Mahler
Chamber Orchestra. És convidat habitualment per dirigir l’Staatskapelle
Dresden, Wiener Philharmoniker (ambdues en el Festival de Salzburg),
Royal Concertgebouw Orchestra, SO des Bayerischen Rundfunks, Berliner
Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig i Filarmonica della Scala.
Igualment, ha dirigit la Berliner Philharmoniker, Münchner
Philharmoniker, National de Lió, Filharmònica d’Oslo, London Philharmonic
i Orquestra Filharmònica d’Estocolm, així com l’Orchestra di Santa Cecilia,
Orchestra of the Age of Enlightenment, Filharmònica de Rotterdam,
Frankfurt Radio Sinfonieorchester i Orchestre des Champs Élysees. Entre les
orquestres americanes amb què ha treballat, figuren la Filharmònica de Nova
York, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic i Chicago Symphony
Orchestra.
El 2005 va inaugurar la temporada de La Scala dirigint-hi una nova
producció d’Idomeneo i des d’aleshores hi ha tornat a dirigir grans produccions
cada temporada, entre les quals Falstaff, que va iniciar les celebracions sobre
Verdi a La Scala el 2013. La seva experiència operística inclou The turn of
the screw i Wozzeck al Covent Garden i Ariadne auf Naxos, Don Giovanni i Le
nozze di Figaro al Festival de Salzburg amb la Wiener Philharmoniker i moltes
actuacions al Festival d’Ais de Provença.
La seva extensa discografia inclou la Simfonia núm. 10 de Mahler amb la
Wiener Philharmonker, Carmina Burana d’Orff, Simfonia núm. 6 de Mahler,
Escenes de Faust de Schumann amb la SO des Bayerischen Rudfunks, i Billy
Budd amb la London Symphony (CD guanyador d’un Grammy al millor
enregistrament d’òpera).
El 2002 va ser nomenat Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pel
govern francès.
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Formació

Aquell any...

Concertinos
Rainer Küchl
Rainer Honeck
Volkhard Steude
Albena Danailova
Violins I
Hubert Kroisamer
Josef Hell
Jun Keller
Daniel Froschauer
Maxim Brilinsky
Eckhard Seifert
Erich Schagerl
Martin Kubik
Milan Šetena
Martin Zalodek
Kirill Kobantschenko
Wilfried Hedenborg
Johannes Tomböck
Pavel Kuzmichev
Isabelle Ballot
Andreas Großbauer
Olesya Kurylyak
Thomas Küblböck
Alina Pinchas
Alexandr Sorokow*
Violins II
Raimund Lissy
Tibor Kovác
Christoph Koncz
Gerald Schubert
Helmut Zehetner
Patricia Koll
George Fritthum
René Staar
Alexander Steinberger
Harald Krumpöck
Michal Kostka
Benedict Lea
Marian Lesko
Johannes Kostner
Martin Klimek
Jewgenij Andrusenko
Shkёlzen Doli
Dominik Hellsberg
Holger Groh
Adela Frasineanu*
Benjamin Morrison*

Violes
Heinrich Koll
Tobias Lea
Christian Frohn
Wolf-Dieter Rath
Robert Bauerstatter
Gerhard Marschner
Mario Karwan
Martin Lemberg
Elmar Landerer
Innokenti Grabko
Michael Strasser
Ursula Ruppe
Thilo Fechner
Thomas Hajek
Daniela Ivanova
Sebastian Führlinger
Tilman Kühn*
Violoncels
Tamás Varga
Robert Nagy
Péter Somodari*
Raphael Flieder
Csaba Bornemisza
Gerhard Iberer
Wolfgang Härtel
Eckart Schwarz-Schulz
Stefan Gartmayer
Ursula Wex
Sebastian Bru
Edison Pashko
Bernhard Hedenborg
David Pennetzdorfer*
Contrabaixos
Herbert Mayr
Christoph Wimmer
Ödön Rácz
Jerzy (Jurek) Dybal
Iztok Hrastnik
Alexander
Matschinegg
Michael Bladerer
Bartosz Sikorski
Jan-Georg Leser
Jedrzej Górski
Filip Waldmann
Elias Mai

Arpes
Charlotte Balzereit
Anneleen Lenaerts
Flautes
Dieter Flury
Walter Auer
Karl-Heinz Schütz
Günter Federsel
Wolfgang Breinschmid
Karin Bonelli
Oboès
Martin Gabriel
Clemens Horak
Harald Hörth
Alexander Öhlberger
Wolfgang Plank
Herbert Maderthaner
Clarinets
Ernst Ottensamer
Matthias Schorn
Daniel Ottensamer
Norbert Täubl
Johann Hindler
Andreas Wieser

Trompetes
Martin Mühlfellner
Stefan Haimel
Jürgen Pöchhacker
Hans Peter Schuh
Reinhold Ambros
Gotthard Eder
Trombons
Dietmar Küblböck
Wolfgang Strasser*
Mark Gaal
Johann Ströcker

1807

1876

1889

Música

Beethoven dirigeix
l’estrena de l’obertura
Coriolà en un concert
privat en el qual també
s’escolten per primer
cop la Quarta Simfonia
i el Concert per a piano i
orquestra núm. 4.

Johannes Brahms,
que aleshores ja té 43
anys, veu estrenada
per fi la seva Primera
Simfonia. El concert té
lloc a Karlsruhe, sota
la direcció del seu amic
Felix Otto Dessoff.

Richard Strauss finalitza
el seu poema simfònic
Mort i transfiguració,
iniciat l’any anterior. El
text vinculat que explica
l’obra és posterior, d’Alexander Ritter, amic del
compositor.

Història

Napoleó Bonaparte i
Manuel Godoy, ministre de
Carles IV, firmen el Tractat
de Fontainebleau, segons el
qual el Regne de Portugal
queda repartit entre França
i Espanya.

Antonio Cánovas del Castillo, president del Consell
de Ministres d’Espanya, promulga la Constitució de la monarquia espanyola (coneguda
també com a Constitució del
1876), que estarà vigent fins
al 1931.

Coincidint amb el centenari
del començament de la Revolució Francesa, s’organitza
l’Exposició Universal de
París, que té en la Torre
Eiffel l’element més destacat
i el símbol de la modernitat
de l’època.

Art

José de Madrazo pinta La
muerte de Viriato, jefe de
los lusitanos, considerada
la seva obra mestra, i el
quadre més emblemàtic del
Neoclassicisme espanyol.
S’exposa al Museu del
Prado.

Finalitzen les obres del
Mercat del Born, edifici
modernista de ferro,
dissenyat per l’arquitecte
Josep Fontseré i Mestre i
l’enginyer Josep Cornet i
Mas. Actualment acull el
Born Centre Cultural.

Vincent van Gogh pinta La
nit estelada, una de les seves
últimes obres, al sanatori
on està reclòs mesos abans
de suïcidar-se. Actualment
s’exposa al MoMA de Nova
York.

Cultura

El filòsof alemany Georg
Wilhelm Friedrich Hegel
publica Fenomenologia de
l’esperit, una de les seves
primeres obres, que acabarà
esdevenint una de les més
importants.

George Sand (pseudònim
de l’escriptora Amantine
Aurore Lucile Dupin), mor
a la localitat de Nohant,
al centre de França. Havia
estat companya sentimental
de Chopin entre el 1838 i
el 1847.

Neix a Londres l’actor, director i productor de cinema
Charles Spencer Chaplin,
més conegut com a Charlie
Chaplin. El seu personatge
de Charlot esdevindrà una
de les icones del cinema
còmic.

Ciència

Gràcies a l’electròlisi,
un mètode que aplica
l’electricitat, el químic i
inventor anglès Humphry
Davy aconsegueix aïllar el
mateix any dos elements
químics, el potassi i el sodi.

El científic, enginyer i
inventor d’origen escocès
Alexander Graham Bell rep
oficialment la patent d’un
aparell que permet transmetre la veu a través d’un
cable. Ha inventat el telèfon.

Mesos després de visitar
l’Exposició Universal de
París, l’enginyer industrial
Francesc Bonet i Dalmau
patenta el primer automòbil
amb motor d’explosió a
Espanya, que es coneixerà
amb el nom de Bonet.

Tubes
Paul Halwax
Christoph Gigler
Percussió
Anton Mittermayr
Erwin Falk
Klaus Zauner
Oliver Madas
Benjamin
Schmidinger
Thomas Lechner

Fagots
Štěpán Turnovský
Harald Müller
Michael Werba
Wolfgang Koblitz
Benedikt Dinkhauser
Corns
Ronald Janezic
Manuel Huber
Josef Reif
Sebastian Mayr
Wolfgang Lintner
Jan Janković
Wolfgang Vladár
Thomas Jöbstl
Wolfgang Tomböck
Lars Michael Stransky

Pere Andreu Jariod, divulgador musical
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Abona’t a la nova temporada 2016 — 2017
Fes Palau, fes-te’l teu!

London
Symphony
& Noseda
Requiem
Verdi

O. Simfònica
del Liceu
El capvespre dels déus
Wagner

Marc
Minkowski*
El trencanous
Txaikovski

Pablo
Heras-Casado
Selva morale e spirituale
Monteverdi

Gustavo
Dudamel
Integral de les simfonies
Beethoven

Zukerman
& Bronfman

*Aquest concert substitueix la Segona
de Mahler amb l’Orquesta Juvenil
Teresa Carreño

Sonata Primavera
Beethoven

Sir András
Schiff

Cecilia
Bartoli

Darreres sonates

Recital de veu i piano

William
Christie

René
Jacobs

El Messies
Händel

Così fan tutte
Mozart

Abonaments, entrades individuals
i packs a mida ja a la venda a Taquilles
del Palau i a www.palaumusica.cat

Amb la col·laboració de:

Sir John
Eliot
Gardiner
Il ritorno d’Ulisse in patria
Monteverdi

Mena & BBC
Philharmonic
La Romàntica
Bruckner

Temirkanov
& Moreno
La Patètica
Txaikovski

Jordi
Savall
Simfonies 39, 40 i 41
Mozart

Abonament
Jove
(fins a 35 anys)

40%

de
descompte

Taquilles del Palau e la Música
902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
abonaments@palaumusica.cat

