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L’OBC posa el punt final a l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural amb un concert d’homenatge a Eduard Toldrà, 
figura emblemàtica de la música a Catalunya, impulsor 
i primer director titular de l’Orquestra.

Salvador Mas, Edmon Colomer, Antoni Ros Marbà, 
Josep Pons i Salvador Brotons directors 
David Alegret tenor

Entrades:  25 €

HOMENATGE A TOLDRÀ
CLOENDA DE L’ANY EUROPEU
DEL PATRIMONI CULTURAL

1 de febrer
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LA SIMFONIA TRÀGICA DE MAHLER
AMB KARL-HEINZ STEFFENS

Karl-Heinz Steffens director
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GENER 2019
Divendres 18 a les 20.30 h
Dissabte 19 a les 19 h
Diumenge 20 a les 11 h

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors
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Comenta aquest concert amb
#auditori #obc

Agrairem que apagueu els mòbils, desactiveu les 
alarmes sonores i contingueu els estossecs. Un 
mocador redueix notablement el soroll.

1 GUSTAV MAHLER                                          75’
Kalixte, República Txeca 1860 - Viena 1911

Simfonia núm. 6 en La menor “Tràgica” (1903-1904)
Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig
 Andante moderato 
 Scherzo 
 Finale: Allegro moderato - Allegro energico
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Les tres simfonies del període mitjà de Mahler (Cinquena, Sisena i Setena) són 
purament instrumentals: al contrari de les tres anteriors, renuncien a la paraula 
musicada, i també a l’elaboració simfònica de cançons preexistents. A més, havien 
de ser interpretades “sense programa”. És a dir: sense un guió orientatiu que permeti 
al públic seguir el transcurs de la narració musical. Tot i així, els moviments lents de 
totes tres simfonies es poden qualificar de “cançons sense text”. Tots tres podrien 
acompanyar les cançons de Rückert, que daten d’aquells mateixos anys.

La instrumentació inclou molts moments de virtuosisme orquestral. A més, es 
refermen algunes tendències que ja s’apuntaven a les quatre primeres simfonies: la 
preferència per sonoritats aspres i dissonants, i una certa ambigüitat que afecta tots 
els paràmetres –melodia (quina és la veu principal?), harmonia (bitonal?, modal?) o 
caràcter (paròdic?, patètic?). També es va prefigurant l’escriptura lineal-polifònica, 
que serà un tret típic de l’estil tardà.
 
Mahler, a diferència del seu protegit Schönberg, no va seguir el camí de la 
atonalitat: va preferir fer un ús personal del llenguatge tonal, adaptant-lo a les 
seves necessitats expressives.

La Sisena és la més tràgica de les simfonies de Mahler. Bruno Walter deia que Mahler 
hi va expressar el seu disgust per aquest món. Hi trobem, en efecte, molta ràbia, 
més que enlloc, i un final catastròfic. Si la Primera, la Segona, la Cinquena, la Setena i 
la Vuitena es clouen triomfalment, i les altres ho fan en un to “transfigurat”, la Sisena 
és l’única que acaba amb colors decididament foscos. D’altra banda, presenta una 
estructura claríssima en quatre moviments que l’acosta més que cap altra a les 
simfonies del classicisme.
 
Desmentint aquella idea romàntica que sempre busca correlats biogràfics en la 
creació musical, Mahler escriu l’obra més desesperada en el seu millor moment vital 
(1903-1904). Aquesta visió de la mort que domina la vida, en un paral·lel notable amb 
la Sisena de Txaikovski (1893), Mahler la concep en una època de màxima placidesa.

Mahler era un determinista, explica Richard Specht. Estava convençut que, com 
a creador, l’artista podia anticipar-se als esdeveniments futurs de la seva vida. 
Després de l’assaig general previ a l’estrena de la Sisena (1906), Alma el recorda 
“sanglotant, recargolant-se les mans, fora de control”. Resulta tràgic que l’any 
següent, en efecte, assestés tres grans martellades a la vida de Mahler: la mort de la 
filla gran, la fi de la seva era de director de l’Òpera de Viena i, sobretot, el diagnòstic 
de la malaltia del cor que, en aquell moment, el va trasbalsar del tot. 
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En aquest drama instrumental en quatre actes, el primer moviment representa una 
batalla guanyada, però també la premonició de la catàstrofe final. Hi ha tres grups 
temàtics: el primer és enèrgic, marcial; el segon fa referència a un himne luterà, 
símbol de transcendència; i el tercer és el que Alma deia que la retratava a ella. 
Finalment, hi apareix també la famosa “música de la llunyania”, amb esquellots, 
celesta, triangle i violins a l’agut, símbol de la solitud del creador, molt a prop del 
cel, a les seves estimades muntanyes.

L’Scherzo, on Alma veia els nens “jugar i cargolar-se a la sorra”, és un dels dos 
interludis de la simfonia, juntament amb l’Andante que el segueix. Entre els motius 
que li donen caràcter, destaquen la rialla sarcàstica dels instruments de fusta, amb 
trinat inclòs, i el “segell Major-menor”, com l’anomena Floros, que és la successió 
de dos acords, el segon que contradiu el primer, de simbolisme negatiu. Mahler 
demana tocar aquest moviment “brutalment, com a fuetades”: a l’Scherzo romàntic, 
de broma ja només li queda el nom. L’humor hi ha deixat pas, després dels scherzi 
sinistres de Brahms, a la desesperació més cruel.

El tercer moviment sembla una altra “Cançó sense paraules”, igual que l’Adagietto 
de la Cinquena o l’Andante amoroso de la Setena. El to és consolador, i representa 
l’oasi de tota l’obra. Inevitablement, la música es desmenteix ella mateixa ben aviat: 
sembla una utopia sense cap besllum de realitat.
 
Per a Adorno, el Finale de la Sisena fa de centre de tota l’obra mahleriana, és la seva 
essència xifrada. En aquest moviment monumental, de més de mitja hora de durada, 
hi apareix una paleta expressiva enorme: visions, violència, èxtasi, religió, marxa, 
passió desfermada, dramatisme, música de la llunyania. Sovint, aquests caràcters 
són l’un al costat de l’altre, en ràpida successió. Pel que fa als motius que componen 
aquest moviment, és notable el seu grau d’abstracció: costa recordar-ne el perfil, de 
tan transparent. Això suggereix un monòleg improvisat, que sorgeix en temps real de 
la profunditat de l’esperit.
 
Un detall remarcable d’aquest Finale són els cops de martell i de tam-tam (el gong 
gegant) que ressonen dins el moviment, i que simbolitzen el moment mateix de la 
catàstrofe o de la mort. L’últim passatge de l’obra, les darreres martellades, podrien 
representar, segons Paul Bekker, els cops “d’un destí totpoderós, contra el qual la 
persona no pot lluitar”. 
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PRIMERS VIOLINS Vlad Stanculeasa, concertino / Cristian Chivu, concertino associat / Raúl García, 
assistent concertino / María José Aznar / Sarah Bels / Walter Ebenberger / Ana Isabel Galán / Natalia 
Mediavilla / Katia Novell / María Pilar Pérez / Anca Ratiu / Jordi Salicrú / Peter Biely* / Ariana Oroño* / 
Oleksandr Sora* / Yulia Tsuranova* / Elitsa Yancheva*  SEGONS VIOLINS Alexandra Presaizen, solista 
/ Emil Bolozan, assistent / María José Balaguer / Jana Brauninger / Patricia Bronisz / Mireia Llorens / 
Melita Murgea / Antoni Peña / Josep Maria Plana / Robert Tomàs / Andrea Duca* / Joan Espina* / Clàudia 
Farrés* / Daniel Gil* / Diédrie Mano*  VIOLES Lander Echevarría*, solista invitat / Josephine Fitzpatrick, 
assistent / David Derrico / Franck Heudiard / Christine de Lacoste / Sophie Lasnet / Michel Millet / 
Miquel Serrahima / Jennifer Stahl / Andreas Süssmayr / Irene Argüello* / Peter Bucknell* / Montserrat 
Coll* / Joan Ignasi Ferrer* / Paula Hervás* / Pablo Quiroga* VIOLONCELS José Mor, solista / Núria Calvo 
/ Lourdes Duñó / Vincent Ellegiers / Olga Manescu / Jean-Baptiste Texier / Irene Alvar* / Blai Bosser* / 
Jordi Claret* / Inés de Juan* / Carmen Enjamio* / Héctor Ochoa*  CONTRABAIXOS Christoph Rahn, solista 
/ Dmitri Smyshlyaev, assistent / Jonathan Camps / Apostol Kosev / Josep Mensa / Matthew Nelson / 
Albert Prat / Enric Boixadós* / Stanislava Stoyanova* FLAUTES Francisco López, solista / Bea Cambrils 
/ Mirjam Plas* / Christian Farroni, assistent / Ricardo Borrull, flautí / Blanca Ruiz*, flautí  OBOÈS Disa 
English, solista / José Juan Pardo / Maria José Meniz* / Marta Fernández* / Dolors Chiralt, assistent / Molly 
Judson, corn anglès  CLARINETS Larry Passin, solista / Francesc Navarro / Elvira Querol* / Josep Fuster, 
assistent i clarinet en mi b / Alfons Reverté, clarinet baix  FAGOTS Silvia Coricelli, solista / Noé Cantú / 
Francisco Miguel Martínez* / Thomas Greaves, assistent / Slawomir Krysmalski, contrafagot  TROMPES 
Juan Manuel Gómez, solista / Joan Aragó / David Bonet / Juan Conrado García, assistent solista / David 
Rosell, assistent / Emilio Climent* / Miguel Jorge* / Sebastià Rio* / José Antonio Soriano*  TROMPETES 
Mireia Farrés, solista / Adrián Moscardó / Angel Serrano, assistent / Jesús Cabanillas* / Carlos Leite* / 
Andreu Moros*  TROMBONS Eusebio Sáez, solista / Vicent Pérez / Gaspar Montesinos, assistent / Raul 
García, trombó baix / Ignacio Pérez*, trombó baix  TUBA Daniel Martínez*  TIMPANI Gratiniano Murcia*  
PERCUSSIÓ Joan Marc Pino, assistent / Juan Francisco Ruiz / Ignasi Vila / Cayetano Gómez* / Miguel 
Angel Martínez* / Manuel Roda* / Guillem Ruiz*  ARPA Magdalena Barrera / Laura Boschetti*  CELESTA 
Dolors Cano*  ENCARREGAT D’ORQUESTRA Walter Ebenberger  RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓ 
MUSICAL Begoña Pérez  RESPONSABLE TÈCNIC Ignasi Valero  PERSONAL D’ESCENA Joan Luis

* col·laborador

L’OBC va ser fundada per l’Ajuntament de Barcelona el 1944, consolidant el projecte de 
l’Orquestra Pau Casals (1920-1937) que la Guerra Civil va interrompre. Avui dia, oberta al 
món, compromesa amb la societat i mantenint el seu esperit original, té especial cura 
dels nostres artistes i del nostre patrimoni i té com a missió divulgar la música simfònica 
principalment des del segle XIX a la creació actual. Té la seu a L’Auditori, on interpreta 24 
programes de temporada a més d’altres concerts que acosten la música d’orquestra a la 
ciutadania. També es presenta a llocs emblemàtics com la Plaça de la Catedral, la platja de 
la Barceloneta o la Sagrada Família i ha realitzat gires per Europa, Àsia i els EUA, actuant a 
sales com Musikverein, Wiener Konzerthaus, Concertgebouw, Royal Albert Hall, Kennedy 
Center o Carnegie Hall.

El primer director titular va ser Eduard Toldrà, i actualment ho és Kazushi Ono. Altres 
titulars han estat Rafael Ferrer, Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Franz-Paul Decker, Luis 
Antonio García Navarro, Lawrence Foster, Ernest Martínez Izquierdo, Pablo González i Eiji 
Oue. També ha estat dirigida per Sergiu Celibidache, Valeri Gergiev, Christopher Hogwood, 
Eliahu Inbal, Emmanuel Krivine, Jesús López Cobos, Marc Minkowski, Michel Plasson, 
Mstislav Rostropòvitx o Leonard Slatkin i entre els solistes convidats destaquen Lang Lang, 
Janine Jansen, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Isaac Stern, Radu Lupu, Frank Peter 
Zimmermann, Arcadi Volodos, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Alicia 
de Larrocha, Pinchas Zukerman, Martha Argerich, Joshua Bell, Gidon Kremer, Truls Mörk, 
Viktoria Mullova, Piotr Anderszewski, Gil Shaham, Rudolf Buchbinder, Joaquín Achúcarro, 
Claudio Arrau, Arthur Rubinstein...
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La prestigiosa carrera de Karl-Heinz Steffens en l’àmbit de l’òpera i la música simfònica 
fan del mestre una de les batutes més aclamades i versàtils del panorama internacional.

En temporades recents ha treballat amb orquestres com la Simfònica de la Ràdio de 
Baviera, Filharmònica de Berlín, Filharmònica d’Israel, Nacional de Lió, Royal Stockholm 
Philharmonic i Orquestra de la Tonhalle de Zurich, així com amb diverses orquestres 
de ràdio de tota Alemanya.

En l’actual temporada 18/19 tornarà a dirigir la Netherlands Philharmonic Orchestra 
i la Filharmònica del Teatre Regio de Torí. A més, visitarà de nou Escandinàvia per 
col·laborar amb la Filharmònica de Helsinki i debutarà a Nord-amèrica amb la Toronto 
Symphony. També tornarà al Regne Unit amb les orquestres de Hallé, City of Birmingham 
i Bournemouth Symphony, i debutarà amb la BBC Scottish Symphony Orchestra 
inaugurant el festival de Lammermuir amb la Simfonia núm. 7 de Bruckner.

Sota el seu lideratge com a director musical de la Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, l’orquestra va rebre nombrosos premis, entre els quals un premi 
ECHO el 2015 i l’OPUS KLASSIK a la gravació de l’any.
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L’OBC participa un any més al festival Emergents i 
dedica aquest programa al talent dels joves intèrprets, 
que ens porten obres indispensables de la música 
clàssica: de Mozart a Sibelius passant per Txaikovski i, 
com a tancament, l’universal Bolero de Ravel.

23 i 24 de març

EL BOLERO DE RAVEL 
AL FESTIVAL EMERGENTS
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ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE  BARCELONA
I  NACIONAL DE  CATALUNYA

OBC

Josep Vicent director 
Tobias Feldman violí · Maria Florea violí 
Sara Ferrández viola ·  Alexander Ullman piano
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