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Iª PART 
 
E. GRIEG 

 
E. GRIEG – Peer Gynt - Suite n° 1, op. 46,  (1875) 
(n. 15 de juny de 1843, Bergen (Noruega) / m. 20 de setembre de 1907 (Noruega)  
 
Instrumentació: flautí, 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets (A), 2 fagots, 4 trompes (E), 2 trompetes (E), 3 trombons, tuba 
timpani, plats, bombo, triangle, cordes. 
Durada: aprox. 15 minuts. 
 
El gran dramaturg noruec Henrik Ibsen (1828-
1906) aconsegueix quasi l’impossible en els seus 
versos del drama de Peer Gynt (1867): escull com 
a protagonista un home que està completament 
desproveït de qualsevol qualitat i al final de l'obra 
ens el fa estimar profundament, creant empatia 
amb la seva personalitat i el seu caràcter. Peer, és 
un noi pagès noruec, extremadament consentit, un 
mentider notori, un estafador, i faldiller, que traeix 
l'amor de la seva vida i tots els seus amics, i no 
dubta a enviar a altres persones a la mort perquè 
ell pugui sobreviure. Ibsen mostra aquesta persona 
nefasta i repulsiva des d’una besant humana dins 
el context d’un ésser que ha patit, sofert i lluitat 
moltíssim tota la seva vida per mirar que el seu 
destí tingui un sentit. La música incidental de Peer 
Gynt va enfortir la seva reputació com el 
compositor més gran al país, i al mateix temps, va 
ajudar a establir l'obra mestra d'Ibsen en l'escena 
internacional. Grieg extreu dues suites de Peer 
Gynt. Cada Suite consta de quatre moviments. La 
primera suite s'obre amb el Preludi del quart acte, 
“Morgenstemming” (Al matí). El sol s'eleva sobre 
un paisatge del desert del nord d'Àfrica, encara 
que la música s'acaba d'encaixar amb la mateixa 
facilitat una de les escenes del drama noruec. Una 
melodia pastoral, sobretot data a terme per 
l’acompanyament de les notes sostingudes dels 
baixos, es desenvolupa en silenci, creixent i 
decreixent en intensitat. La línia melòdica 
exposada per la flauta, a la qual li segueix l'oboè, 
completats una i altra vegada per la corda evoca 
realment l'Albada. El segon moviment “Åses død” 
(La mort d'Åse), descriu el moment de la mort 
d'Ase, la mare de Peer; intens i contingut lament 
de la corda, un Andante doloroso, que es dibuixa 
com un tempo lent en si menor, en el que la 
repetició de les tres notes de la queixa compleix 
una funció descriptiva. La música, en total 
contrast amb aquestes tumultuoses anades i 
vingudes, és una elegia per a la corda sola (tots  

 
menys els contrabaixos toquen amb sordina). La 
seva melodia senzilla i commovedora encara es  
repeteix tres vegades, cada vegada més i més fort; 
a continuació, un tema relacionat amb inflexions 
cromàtiques s'esvaeix fins al pianissimo. El tercer 
moviment, "Anitras Dans” (Dansa d’Anitra) està 
escrit en una "Tempo di Mazurka". Això pot ser 
inapropiat geogràficament, donat el fet que la 
masurca és una dansa polonesa i aquesta escena 
de l'obra es troba en un oasi en el desert del nord 
d'Àfrica. No obstant això, la melodia seductora i 
el cromatisme lúdic del moviment són 
perfectament escrites en el caràcter per l'episodi, 
en el qual Peer, fent-se passar per un profeta i 
fumant la seva pipa llarga a la botiga d'un cap 
àrab, gaudeix de la cançó i la dansa d'un grup de 
noies àrabs i assenyala a un d'ells, Anitra, una 
atenció especial. La corda (una vegada més amb 
sordina, a excepció dels baixos) estan unides 
únicament per un triangle. La suite acaba amb una 
de les melodies més populars de Grieg, 
"Dovregubbens hall” (A la cova del rei de la 
muntanya). Peer ha conegut a una dona vestida de 
verd que l'ha portat al palau del seu pare, el Rei 
dels Trolls. Peer gairebé es converteix en un Troll 
a si mateix, i gairebé aculli el Regne i la mà de la 
princesa Troll. Ell es fa enrere en l'últim moment, 
però, espantat davant la perspectiva d'haver de 
renunciar a la seva identitat humana (però no 
sense impregnació de la princesa en primer lloc). 
La música grotesca dels habitants de la muntanya 
es torna més i més amenaçadora a mesura que 
creix en volum. Al final del moviment, Peer està a 
punt de morir debut a la ira dels trolls. “A la cova 
del rei de la muntanya” constitueix un fragment 
pintoresc, bàrbar, violent, que retrata el món 
màgic dels trolls i el seu rei. Els baixos obren «el 
foc» i el tema es passeja per les fustes més greus 
fins a arribar als oboès i assolir un sorprenent tutti 
orquestral; La Suite conclou així amb brillantor. 
 



IIª PART 
 

L. van BEETHOVEN 

 
 
L. v. BEETHOVEN – Simfonia núm. 8, Op. 60, en Fa major (1812) 
(n. 17 desembre de 1770, Bonn / m. 26 març de 1827, Viena) 
 
Instrumentació: 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots, 2 trompes, 2 trompetes, timbals, cordes. 
Durada: aprox. 25 minuts. 
Estrena: el 27 de febrer del 1814 a Viena, amb l’orquestra de la Redoutensaale dirigida pel mateix compositor. 
 
I. Allegro vivace e con brio 
    II. Allegretto scherzando 
    III. Tempo di menuetto 
    IV. Allegro vivace 
 
En una vida caracteritzada per les dificultats amb les 
persones del seu entorn, amb la feina, el treball, amb 
les relacions amoroses… l’any 1812 pot molt bé 
haver estat l'any més difícil de Beethoven. Tot aquest 
cúmul de situacions varen desencadenar que, a 
l'octubre, poc després d’enllestir la seva Vuitena 
Simfonia, Beethoven s’enfonsés i entrés en una 
depressió greu, tot plegat degut al fatigós esforç de la 
recerca de la creativitat. Durant els propers dos anys, 
va escriure només dues sonates per a violoncel, les 
op. 102, i un grapat de peces intranscendents. El 
principal problema del 1812 va ser degut a l’amor, 
sembla que no correspost,  d’una dona desconeguda, 
que s’ha arribat conèixer amb el nom de “l’estimada 
immortal”. El nom i la identitat real de la persona 
darrera d’aquest nom s’ha arribat a convertir en un 
dels temes favorits dels erudits, estudiosos i biògrafs 
del gran mestre de Bonn. Maynard Solomon, en la 
seva biografia, suggereix que el nom de la dona 
estimada pel compositor era Amalie Brentano, que és 
sens dubte el més plausible. Aquesta no és pas la 
darrera vegada que Beethoven trobarà la misèria i 
desesperació en un desengany amorós, però és el cas 
més dolorós, i sens dubte el va ajudar al 
convenciment que es quedaria sol de per la vida. A 
través del diari que va començar a finals de 1812 el 
trobem deprimit pel fracàs de les seva relació i inclús 
admet pensaments de suïcidi. Aquell mateix 1812 un 
amic de Beethoven que era inventor, Johann 
Nepomuk Mälzel. perfeccionà el seu panarmonicó, 
una combinació mecànica dels instruments d'una 
banda militar, i el seu cronòmetre, antecedent del 
metrònom. Beethoven visitava amb freqüència el 
taller de Mälzel i la seva amistat es va veure enfortida 
quan l'inventor fabricà una petita trompeta per a 
l'oïda del compositor, ja parcialment sord. Mälzel es 
reuní amb altres amics de Beethoven en un sopar de 
comiat per al compositor, el qual estava a punt de 
sortir de viatge a les acaballes de la primavera de 
1812. Beethoven es trobava en un dels estats d'ànim 
divertits, que ell mateix descrivia com a “descordat”. 

Durant la festa, Mälzel va presentar el seu 
cronòmetre, amb el qual esperava proporcionar als 
compositors una forma d'indicar el [tempo] amb 
exactitud i proporcionar als executants una ajuda per 
a una execució regular. Beethoven aplaudí la idea 
alegrement i immediatament es llençà a una cançó 
aparentment espontània basada en el “ta ta ta” de 
l'instrument de Mälzel. Els altres assistents s'uniren 
per convertir la cançó en un rondó. Aquesta tonada 
intranscendent passà a formar part del segon 
moviment de la Vuitena Simfonia, en què Beethoven 
estava treballant en aquell moment. La melodia 
explica l'acompanyament compassat i suggeridor del 
cronòmetre. L'obra abunda en pauses inesperades, 
notes sorprenents i gests no preparats. Els sobtats 
esclats en compàs de 2/4 dintre del primer moviment 
en ¾ són un exemple del benintencionat humor de la 
simfonia. També és enginyosa la forma en la que 
finalitza el primer moviment, amb el tall sobtat del 
que sembla ser una nova expressió del tema principal. 
Les repetides incessants notes que impregnen el 
segon moviment, inclòs fins al seu compàs final, 
constitueixen un altre exemple de l'humor de la 
simfonia. Qualsevol peça que manqui d'un moviment 
lent, però per contra tingui un scherzo i un minuet, 
necessàriament demostrarà bon humor. És així que 
l'enginy es continua en el minuet, que comença amb 
una deliciosa ambigüitat cercant quin temps és 
realment el primer de cada compàs. El final comença 
amb una ambigüitat similar i amb un tema 
intencionadament intranscendent. Contínuament ens 
sorprenem pel desenvolupament sofisticat que creix a 
partir d’un començament tan poc prometedor. La 
falsa recapitulació haydnesca, pràcticament quan 
comença la secció del desenvolupament, és un non 
sequitur deliciós. El tancament excessivament 
grandiós constitueix una última humorada. Resulta 
paradoxal que, en una època tan complexa, quan 
contemplava la possibilitat del suïcidi, quan va 
compondre la seva simfonia més alegre, més 
enginyosa, més despreocupada, una obra totalment 
desproveïda de les emocions fosques de la seva vida. 
La relació entre un artista i la seva obra és complexa, 
com sempre hauria de recordar-nos-ho la història de 
la Vuitena Simfonia. 


