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LA	TEVA	HisTòRiA
EXPLiCA'Ns

Estem d’aniversari!! L’OBC fa 70 anys i ho volem celebrar amb 
vosaltres!! Expliqueu-nos quins han estat els moments més 
significatius que heu compartit amb l’orquestra: aquells instants 
especials perquè els vau viure amb persones estimades, perquè us 
van descobrir un nou món de sensacions o perquè us van permetre 
fer noves amistats. Volem conèixer els vostres records i motius per 
estimar l’OBC. Entre tots els participants, sortejarem un abonament 
per a dues persones per a la propera temporada.

Com ens podeu fer arribar els vostres escrits?

Per correu electrònic: 
obc70@auditori.cat

Per correu postal: 
Assumpte: 70 anys OBC  
(Dpt. Comunicació) 
L’Auditori (c. Lepant, 150  
08013 Barcelona)

Cal que en l’escrit ens indiqueu el vostre nom i cognoms, DNI, telèfon i 
correu electrònic de contacte.

Termini de participació: 
de l’1 de gener al 16 de febrer     

Consulta les bases al www.obc.cat

 
*Abonament Clàssic AT  

a la Zona 1 per a la 
temporada 2014-2015

Guanya un  
abonament* 
gratuït per a 
2 persones

Cedida per la família Toldrà
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ELiAhu iNBAL DIRECTOR

Agrairíem que apaguéssiu els mòbils, desactivéssiu les alarmes sonores i continguéssiu els estossecs. 
un mocador redueix notablement el soroll.

La durada del concert és aproximada.

CONCERT 11
DiSSABTE 18

DiuMENGE 19

19h

11h

GENEr 2014 

84 min.1/ GUSTAV 
MAhLEr
Kalischt, actualment 
República Txeca 1860 
- Viena 1911

Simfonia núm. 7 (1904-1905)

	 I.	Langsam - Allegro
 II. Nachtmusik
 III. Scherzo: Schattenhaft (Fliessend, aber nicht schell)
 IV. Nachtmusik
 V. Rondo - Finale:  
 Tempo I (Allegro ordinario)
 Tempo II (Allegro moderato ma energico)



La Setena de Mahler sorprèn per un agosarament 
experimental que, a la manera de Mozart, pren 
una aparença amable. Això, malgrat la visió que 
projecta sobre la vida: una visió desenganyada 
que continua el missatge de la Sisena. Els seus 
cinc moviments presenten una forma cíclica. 
Al bell mig, un sinistre Scherzo fa d’eix de 
simetria de tota la simfonia. A cada banda, 
un nocturn. Als extrems, el primer moviment 
i el Finale comencen i acaben l’obra des de la 
desesperança. 

Els dos moviments extrems, centrats en la 
problemàtica existencial, tenen un llenguatge 
harmònic que sembla anticipar la generació 
posterior. En l’oasi dels moviments centrals, en 
canvi, la Setena retrocedeix al món de poesia 
popular i amorosa en què es basen les quatre 
primeres simfonies. S’hi senten els mateixos 
antiherois de les cançons de joventut: soldats 
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COMENTAri vençuts, donzelles boscanes i desairades, àvies 
i infants afamats de pa i d’històries. 

El primer moviment presenta un instrument que 
no és propi de l’orquestra simfònica, sinó de 
la banda: el saxhorn tenor. El so del seu cant, 
amb què s’inicia l’obra, ja suggereix estrangeria 
i dolor. A més, l’acompanyament és el d’una 
marxa fúnebre. Aquest moment fa d’introducció 
a l’Allegro pròpiament dit: sembla que busqui les 
seves notes, com si improvisés. El tema que en 
sorgeix combina gèneres ben diferents. D’una 
banda, la marxa militar; de l’altra, el mode 
menor i el caràcter disfòric (trist, melancòlic). 
Aquesta és la música d’un exèrcit derrotat, en 
retirada. Millor dit, la d’un dels seus soldats, 
que ha perdut la guerra de la vida. La marxa 
disfòrica, de fet, és un tret estilístic de Mahler 
que recorre tota la seva obra. 

Els altres dos temes són lírics. El primer, 
desenfrenat, sona com una paròdia de bel canto. 
Sis pinyols s’hi succeeixen, amb una fermata 
a l’agut cadascun. L’altre tema, que apareix 
després d’un primer intent interromput, té un 
caràcter transcendent. Acompanyat per les 
arpes, arriba com una revelació i assoleix una 
serenor que, altrament, només es troba a faltar 
en aquesta música. I precisament és aquest 
el seu sentit: més que la transcendència, es 
representa el seu desig. El significat d’aquesta 
visió se situa entre l’àmbit religiós i l’èpica a 
l’estil wagnerià. S’inscriu en la recerca d’una 
sacralitat profana, seguint l’estela il·lustrada 
de Haydn, Mozart i Beethoven. 

El primer nocturn oscil·la entre el to popular i el 
culte, entre el que és pesant i el que és lleuger. 
Combina l’estructura del minuet simfònic i 
una forma quiàstica –en forma de creu– amb 
gèneres tan variats com la marxa, l’havanera 
i una mena de pasdoble. Aquest contrast 
entre una construcció ferma i un caràcter 

La Setena és una de les simfonies 
de Mahler que Schönberg i els 
seus deixebles estimaven més. 
L’ocasió de sentir-ne la versió 
d’un especialista en música 
postromàntica és segurament única. 
Inbal ha enregistrat les integrals 
de Bruckner, incloent-hi versions 
inèdites de Mahler i de Xostakóvitx.

JOAN GriMALT

I Allegro 
II Primer nocturn

  

III Scherzo
IV Segon nocturn

V Finale
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SuGGEriMENTS DiSCOGrÀFiCS

L’FNAC rECOMANA

 GuSTAV MAhLEr
→ Simfonia núm. 7	
CLEVELAND ORCHESTRA 
Pierre Boulez director

DEUTSCHE GRAMMOPHON (1999)

 GuSTAV MAhLEr
→ Simfonia núm. 7	
BERLINER PHILHARMONIKER 
Claudio Abbado director

DEUTSCHE GRAMMOPHON (2002)

grotesc, fregant l’esperpent, és un dels trets 
de l’escriptura mahleriana que més van irritar 
els seus contemporanis. El nocturn és un gènere 
vuitcentista, variant de la serenata. El gust 
romàntic per la tenebra s’hi associa al cant 
líric, acompanyat de la corda polsada: llaüt, 
arpa i guitarra. 

El tercer moviment, l’Scherzo, fa de centre de la 
simfonia. A la manera de Brahms o de Bruckner, 
es converteix en l’antítesi d’una broma: Mahler 
l’encapçala amb la indicació «Ombrívol». El 
mateix caràcter esperpèntic del nocturn 
anterior s’aplica, aquí, a un vals de mal averany 
i s’amplia a regions de violència i desfiguració. 
Planys, rialles sinistres i xiscles en tots els 
registres recorren la peça, que representa una 
catàstrofe anunciada. Entremig, un vals alpí 
(Ländler) no aconsegueix tornar la serenitat 
al moviment, qualificat sovint de diabòlic i 
que s’interpreta com un retrat sarcàstic de 
la mundanitat. 

El segon nocturn manté la combinació de 
serenata i de marxa del primer. Aquesta vegada, 
però, el caràcter dominant és el pastoral. 
Com per compensar la foscor i l’agressivitat 
anteriors, aquí torna l’esperit romàntic del 
primer nocturn. Un cert lirisme, representat 
per la guitarra i la mandolina, introdueix a la 
simfonia una única referència a l’amor eròtic. 
La fantasia d’un món de cambra, harmònic, o 
d’una edat d’or –germànica, com dels germans 
Grimm al bosc–, es veu qüestionada per una 
crisi al final del moviment. La seva resolució, 
que és alhora la fórmula amb què s’iniciava 
aquest segon nocturn, no fa sinó confirmar que 
l’oasi, enmig de tanta crisi, no era versemblant. 
Un Rondo-Finale és la manera típica de cloure 
una simfonia clàssica. Aquí també es repeteix 
el motiu del rondó –una fanfara triomfal–, 
fins a vuit vegades. A més, hi ha una nova 
marxa pastoral i una paròdia del contrapunt 

barroc. Una vegada més, la marxa pastoral 
acaba en desengany. Pel que fa a la paròdia 
del contrapunt, s’hi sent, com al Finale de 
la Cinquena, la sàtira del món acadèmic. 
Finalment, el vals rural (Ländler) que havia 
aparegut abans, a l’Scherzo, s’encarrega de 
desmentir el caràcter seriós de la polifonia 
clàssica. El triomf final no resulta creïble: ja 
Adorno ho retreia amb agudesa. Després de 
tanta amargor, el desenllaç sona inevitablement 
forçat, com de cartó pedra. L’oient, en recordar 
tot el que precedeix aquest epíleg brillant, 
es malfia del seu caràcter postís. La Setena, 
després de passar revista al món i al seu 
tumult, en desemmascara la fal·làcia per la 
via del sarcasme més cru. En què creu, doncs, 
el Mahler madur? Escolteu la Vuitena. S’hi 
representa, sobretot, en què ha deixat de 
creure. 

Per a més informació:
· Joan GRIMALT, La música de Gustav Mahler. 
Una guia d’audició. Barcelona, Dux, 2013.
· Joan GRIMALT, Gustav Mahler (1860-1911). 
Barcelona, Quaderns de L’Auditori núm. 10, 
2010.
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L’OBC es va fundar l’any 1944 sota la direcció del mestre Eduard Toldrà. Des de la 
temporada 2010-2011 el director titular és Pablo González. D’ençà de la seva fundació, 
l’OBC, ha mantingut el seu compromís amb la música catalana i amb la difusió del repertori 
orquestral, i ha comptat amb els solistes i directors més prestigiosos. A més de la seva 
temporada de concerts, l’OBC porta a terme un gran nombre d’enregistraments per a segells 
internacionals i en destaca la col·laboració regular amb NAXOS. En aquests moments, i per a 
aquesta mateixa discogràfica, l’OBC està enregistrant tres CD dedicats a Enric Granados.
D’altra banda, l’OBC manté una activitat artística continuada a Espanya i a l’estranger 
que li ha permès actuar en sales com el Carnegie Hall de Nova York, el Musikverein i el 
Konzerthaus de Viena o Concertgebouw d’Amsterdam i participar en festivals internacionals. 
Fomenta també col·laboracions amb altres institucions, tant catalanes com estrangeres.
L’OBC és la primera orquestra de l’Estat que ha signat un acord de col·laboració estable 
amb la plataforma digital Medici.tv (www.medici.tv) per la qual cosa alguns dels seus 
concerts són retransmesos en directe per internet. Des de l’any 1999, té com a seu pròpia 
L’Auditori de Barcelona, obra de l’arquitecte Rafael Moneo.

Per a més informació consulteu el web www.obc.cat

 PriMErS ViOLiNS: James Dahlgren*, concertino invitat / Cristian Chivu, concertino associat / raúl García, 
assistent concertino / María José Aznar / Sarah Bels / José Valentín Centenero / Walter Ebenberger / Ana isabel 
Galán / Natalia Mediavilla / Katia Novell / María Pilar Pérez / Anca ratiu / Jordi Salicrú / Jozef Toporcer / Adrián 
Centenero* / Ludovic Murja*  SEGONS ViOLiNS: Alexandra Presaizen, solista / helena Satué*, solista invitat 
/ Emil Bolozan, assistent / María José Balaguer / hug Bosch / Jana Brauninger / Patricia Bronisz / Assumpta 
Flaqué / Mireia Llorens / Melita Murgea / Antoni Peña / Josep Maria Plana / robert Tomàs / Annedilia riestra* 
/ Yulia Tsuranova*  ViOLES: Ashan Pillai, solista / Domingo ramón*, solista invitat / Josephine Fitzpatrick, 
assistent / Franck heudiard / Christine de Lacoste / Sophie Lasnet / Michel Millet / Miquel Serrahima / Jennifer 
Stahl / Andreas Süssmayr / Elena Boj* / Laura Erra* / Víctor Gil* / Alina Gurgu*  ViOLONCELS: José Mor, 
solista / Vincent Ellegiers, assistent / Núria Calvo / Lourdes Duñó / Jaume Güell / Olga Manescu / Linda D’oliveira 
/ Jean-Baptiste Texier / Marc Galobardes* / Laia Puig* / Peter Schmidt*  CONTrABAixOS: Christoph rahn, 
solista / Dmitri Smyshlyaev, assistent / Jonathan Camps / Apostol Kosev / Josep Mensa / Albert Prat / Eduard 
Arribas* / Nenad Jovic*  FLAuTES: Bea Cambrils / Cristina Granero* / isabel Souto* / Christian Farroni, 
assistent / ricardo Borrull, flautí  OBOèS: Disa English, solista / José Juan Pardo / Manuel Pérez* / Dolors 
Chiralt, assistent / Molly Judson, corn anglès  CLAriNETS: Larry Passin, solista / Francesc Navarro / Paula 
Carrera* / Josep Fuster, assistent i clarinet en mi b / Alfons reverté, clarinet baix  FAGOTS: Silvia Coricelli, 
solista / Salvador Sanchís*, solista invitat / Noé Cantú / Thomas Greaves, assistent / Slawomir Krysmalski, 
contrafagot  TrOMPES: Juan Manuel Gómez, solista / Joan Aragó / Juan Conrado García, assistent solista / 
David Bonet / David rosell, assistent  TrOMPETES: Mireia Farrés, solista / Adrián Moscardó / Nacho Martínez* 
/ Angel Serrano, assistent  TrOMBONS: Eusebio Sáez, solista / Vicent Pérez / Gaspar Montesinos, assistent / 
raul García, trombó baix  TuBA: Pablo Manuel Fernández / Daniel Martínez*  PErCuSSió: roxan Jurkevich, 
assistent .  Joan Marc Pino, assistent / Juan Francisco ruiz / ignasi Vila / ivan herranz* / roberto Oliveira* 
 ArPA: Magdalena Barrera / Laura Boschetti*  GuiTArrA: Guillem Plana*  MANDOLiNA: Eduard iniesta* 
 ENCArrEGAT D’OrquESTrA: José Valentín Centenero  rESPONSABLE DE DOCuMENTACió MuSiCAL: Begoña 
Pérez  rESPONSABLE TèCNiC: ignasi valero  PErSONAL D’ESCENA: Joan Luis 

* col·laboradors

PABLO GONZÁLEZ director titular / EMMANuEL KriViNE principal director convidat
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ELiAhu 
iNBAL
director

John Nelson va dirigir l’OBC 
per darrera vegada el mes de 
novembre del 2009.

Nascut a Israel, va fer els estudis musicals 
a l’Acadèmia de Jerusalem i, més tard, 
a París, Hilversum i Siena amb Franco 
Ferrara i Sergiu Celibidache. De 1984 a 
1987 va ser director musical del teatre La 
Fenice de Venècia i al gener del 2007 va 
tornar a ser-ho. A més, és director titular 
de l’Orquestra Metropolitana de Tòquio 
des del 2008 i de la Filharmònica Txeca 
des del 2009. De 1974 a 1990, va ser 
director musical de la Simfònica de Ràdio 
Frankfurt, de la qual és director honorari 
des de l’any 1995. Del 1995 al 2001 va ser 
director titular de la Simfònica Nacional de 
la RAI de Torí on va dirigir, entre d’altres, 
la Tetralogía de Wagner, fet pel qual va 
rebre els premis Abbiati i Viotti (1998). 
Des del 2001, i durant cinc anys, va ser 
director musical de la Simfònica de Berlín.

Inbal ha rebut la Medalla d’or de Viena 
(2002) i la Medalla Goethe de Frankfurt, a 
més de ser nomenat Officier des Arts et des 
Lettres pel govern francès (1990) i membre 
de l’Orde al Mèrit de la República Federal 
Alemanya (2006).

Fotografia → ZChrapek

BuSCA L’AuDiTOri A LA xArxA

facebook.com/auditoribarcelona
facebook.com/orquestraobc

youtube.com/auditoribarcelona
youtube.com/orquestraobc

Comenta aquest concert amb l’etiqueta #OBC7Mahler

@lauditori
@OrquestraOBC

Eliahu Inbal va dirigir l’OBC per darrera 
vegada el mes de novembre de 1997.



— 26 DE GENER —

I LA COL·LABORACIÓ DEAMB EL SUPORT DE

↑ Obra © Enrique Barro - www.enriquebarro.com

11 h
OBC AMB  
KAZuShi ONO
Orquestra Simfònica de  
Barcelona i Nacional de  
Catalunya

Kumiko Shuto, biwa 
Kifu Mitsuhashï, shakuhachi

“November Steps”
de Toru Takemitsu

SALA 1 PAu CASALS

Preus: de 23 a 51€  
(10€ des d’una setmana abans)

13 h
NATSuKO SuGAO
Sextet de Jazz 
Horacio Curti, shakuhachi

“Colores”. Suite estacional

BAr LA LLANTErNA DE L’AuDiTOri 
+ GASTrONOMiA JAPONESA

Concert gratuït (aforament limitat)

16 h
CrOSSiNGLiNES
Noves músiques

Ensembles, electrònica,  
vídeo i Yamaha Disklavier. 
Obres de Rodríguez 
Valenzuela (obra encàrrec), 
Natsuda i Morishita.

SALA 3 TETE MONTOLiu

Gratuït (aforament limitat)

17 h
BArCELONA rEED 
quiNTET
Noves músiques

Quintet de canyes i electrònica. 
Obres de Garcia-Tomás (obra 
encàrrec), Fujikura i Tanada.

SALA 4 ALiCiA DE LArrOChA

Gratuït (aforament limitat)

www.auditori.cat

A més:

15h – 20h 
Exposició Escultures Musicals 

al Museu de la Música  
(Gratuït)


