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Iª PART 
 
W. A. MOZART 

 
W. A. MOZART – Concert per a clarinet en La major, K. 622 (1791) 
(n. 27 gener de 1756, Salzburg / m. 5 desembre de 1791, Viena) 
 
Instrumentació: 2 flautes, 2 fagots, 2 trompes, cordes. 
Durada: aprox. 28 minuts. 
Dedicatòria: Anton Stadler (clarinetista) 
Estrena: 16 d'octubre de 1791, a Praga amb Anton Stadler com a clarinet solista, dirigint el mateix compositor. 
 
 
Escrit uns mesos abans de la seva mort. Dels 
quaranta-tres concerts que escrigué per a 
instruments solistes, aquest en concret és el darrer 
i l'únic que va compondre per a clarinet. Compost 
entre el 28 de setembre i el 7 d'octubre de 1791, 
fou dedicat a l'atenció d'Anton Stadler, un 
clarinetista virtuós que Mozart apreciava molt i 
que era membre de la mateixa llotja maçònica. En 
realitat, el primer moviment data del 1787 (K 
621b) i estava escrit en la tonalitat de sol major, ja 
que estava pensat per al corno di basseto. Mozart 
havia reprès i transcrit aquest moviment tot 
afegint-lo al concert amb algunes modificacions. 
Segons una carta que Mozart va escriure a la seva 
dona, unes vuit setmanes abans de la seva mort, se 
sap que el Rondó va ser acabat el 7 d'octubre de 
1791. Mozart va precisar que l'havia escrit per a 
un clarinet especial amb un registre més greu, que 
precisament Stadler havia inventat uns tres anys 
abans amb la col·laboració de Theodore Lotz. 
Aquest instrument tenia un registre més greu que 
el clarinet baix, més similar al corno di basseto. 
Desgraciadament, la versió original d'aquest 
concert mai no va ser publicada i la partitura 
original està perduda. La versió més antiga que ha 
sobreviscut és la versió publicada per Andrè el 
1801, i és per a un clarinet en la. Encara que 
actualment la majoria de les interpretacions es 
toquen amb clarinets en si bemoll o en la, han 
existit temptatives de restauració de la partitura 
original de Mozart interpretades amb corno di 
basseto o clarinet di basseto. L'estructura és 
l'habitual en la forma tradicional del concert de 
tres moviments, ràpid-lent-ràpid.  El segon 
moviment, és un dels fragments més coneguts de 
Mozart. Sovint és considerat com una obra 
fonamental dins del repertori clàssic per a clarinet, 
al costat dels concerts de Stamitz. L’Allegro 
inicial comença amb la presentació del tema 

principal per part de l'orquestra, tema que a 
continuació és reprès pel solista. El fragment 
evoluciona fins a una pausa de tota l'orquestra que 
dóna lloc a un passatge de lluïment per al solista. 
Llavors reapareix el tema principal, però 
transposat, i a continuació el solista és 
acompanyat per l'orquestra amb un baix d'Alberti, 
un tipus de desenvolupament poc habitual. 
L'evolució del fragment és espectacular i va 
seguida d'un tutti que desemboca en una nova 
exposició del tema principal. Nous passatges en 
baix d'Alberti i arpegiats a càrrec del solista 
porten al final del moviment, que acaba 
alegrement en la major. L’Adagio, el segon 
moviment, sovint és utilitzat com a música de 
fons a les pel·lícules, aquest moviment és el més 
conegut del concert i el seu caràcter malenconiós i 
el seu lirisme l'han situat entre les músiques 
preferències del gran públic. Està escrit en la 
forma d'ària, és a dir amb l'estructura A-B-A. 
Comença amb el clarinet solista que toca el tema 
principal, tema que reprèn després tota l'orquestra. 
A continuació s'estableix un diàleg entre el solista 
que fa notes descendents i l'orquestra que respon. 
El desenvolupament del fragment alterna llavors 
entre el registre més greu i més agut del clarinet. 
Aquest passatge acaba sovint sobre una cadència 
que sovint consisteix en una secció del Larghetto 
del Quintet per a clarinet, abans que el tema 
principal sigui reprès per arribar a la coda final. 
El rondó final té un caràcter alegre, amb moments 
que recorden els colors més foscos del primer 
moviment. Apareixen barrejades la forma de 
sonata i el rondó, estructura que Mozart 
desenvolupa en els seus concerts de pianos, més 
clarament en el Concert per a piano en la major, 
K. 488. Al final, després de les alternances de 
caràcter, l'humor més alegre s'imposa i el concert 
acaba amb un tutti orquestral molt brillant. 



 

IIª PART 
 
F. MENDELSSOHN 

 
F. MENDELSSOHN – Simfonia n.º 3 en la menor, Op. 56, ” Escocesa” (1842) 
(n. 3 febrer de 1809, Hamburg - Alemanya / m. 4 novembre de 1847, Leipzig - Alemanya) 
 
Instrumentació: 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots, 4 trompes, 2 trompetes, 2 trombons, percussió, cordes. 
Durada: aprox. 38 minuts. 
Dedicatòria: Reina Victòria 
Estrena: 3 de març de 1842 a Leipzig per l'Orquestra de la Gewandhaus dirigida pel mateix compositor 
 
 
W.A. Mozart i F. Mendelssohn tenen en comú que 
vàren ser dos nens prodigi, però el seu 
desenvolupament va ser diferent. Tots dos van morir 
joves, amb 35 i 38 anys. El pare de Mozart, Leopold, 
era músic, i de seguida que va detectar el gran talent 
del seu fill, el va recolzar i promocionar viatjant per 
Europa. Amb 5 anys ja començava a composar, i la 
seva música de seguida va ser escoltada.  F. 
Mendelssohn provenia d’una família culta que tenia 
pensat enfocar el futur del seu fill cap el mon 
financer, però no van tardar gaire en canviar de parer. 
Als 10 anys va començar a composar i va treure 
resultats sorprenents amb molt poc temps. Als 13 
anys ja havia escrit bona música. La simfonia núm. 3 
en la menor, op. 56, coneguda amb el sobrenom 
d'Escocesa, és una simfonia composta entre l'agost de 
1829 i el 20 de gener de 1842 per Felix Mendelssohn.  
 
S'estrenà el 3 de març de 1842 a Leipzig per 
l'Orquestra de la Gewandhaus dirigida pel mateix 
compositor. La primera de les nou visites que el 
compositor va fer a les Illes Britàniques va començar 
l'abril de 1829. Havia estat animat pel seu professor 
de composició, Carl Friedrich Zelter, a abandonar la 
provinciana Berlín i veure món. El seu pare hi va 
estar d'acord. Igualment important va ser el desig del 
jove d'estar lluny de la llar i viure pel seu compte. 
Primer va ser a Londres, on es va allotjar amb el seu 
amic Carl Klingermann. La capital britànica va ser al 
principi desconcertant. Fins a l'any 1842 
Mendelssohn no va enllestir la partitura que és plena 
dels paisatges boirosos de la terra escocesa i creant 
una partitura amb una sonoritat en tot moment plena 
de colors diferents. El primer moviment té una 
atmosfera fosca, misteriosa i solemne. L'scherzo és 
vigorós contrastant amb l'Adagio que està inspirat 

amb el record de les ruïnes del castell de Holyrood. 
L'últim moviment posseeix un caràcter marcial i 
rotund des dels inicis per a la secció de corda amb un 
afegiment progressiu de la resta d'instruments 
provocant un poderós efecte culminant amb una 
conclusió triomfal. Aviat es va acostumar a Londres. 
La seva música va ser tocada i rebuda càlidament.  
 
Una interpretació de la seva Primera Simfonia el va 
convertir en el favorit del públic britànic i d'aquí en 
endavant va considerar a Anglaterra la seva segona 
llar. A l'estiu, ell i Klingermann se'n van anar de 
vacances a Escòcia. Primer van anar a Edimburg, on 
van visitar les ruïnes de la capella en la qual havia 
estat coronada Maria Estuard. Allà, al jove 
compositor se li va acudir la idea de gravar les seves 
impressions sobre Escòcia en una simfonia. Va 
escriure els primers 16 compassos de la introducció, 
que conté el material melòdic principal del moviment 
d'obertura. 
 
El compositor estava encantat amb Escòcia. Va 
visitar Glasgow, Perth, Inverness i Loch Lomond, i 
va conèixer a sir Walter Scott, de qui havia llegit la 
totalitat de les seves novel·les. La simfonia hauria 
d'esperar una dècada fins a ser acabada. El següent 
hivern, Mendelssohn va treballar-hi juntament amb 
l'Obertura de Les Hèbrides i la Simfonia Italiana, 
mentre viatjava per Roma i Nàpols. Tot i la 
numeració confusa de les simfonies de Mendelssohn 
(per ordre de publicació i no de composició), 
l'Escocesa va ser veritablement l'última de les obres 
simfòniques que va acabar. 


