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SIMFONIA HEROICA
BEETHOVEN

COMENTADA PER RICHARD WAGNER

Aquest poema musical, d'altíssima importància, tercera Simfonia del

Mestre, la personalitat del qual comença amb ella a prendre un fort

relleu, no és pas, per diferents respectes, tan. fàcil de. comprendre si hom

atén només <LI .concepte corrent del seu títol; car el nom de Simfonia
Iieroico indueix naturalment a cercar-hi la descripció -de gestes heroiques
pel mitjà d'imatges musicals de.sabor episòdic i dramàtic. Aquell, .qui 'amb
una tal ideà tracti de comprendre I'obra . .es sentirà primer" confós i

després desencisat, perquè no hi trobarà fruïció real. Així, doncs.: si jo
ern permeto d'explicar ad, amb la major concisió possible, la concepció
que m'he fet del contingut. poètic. d'aquesta' creació musical, és- amb 1.1

bona intenció d'iniciarrels qui sentin 'la SVmfimia Heroica en una, com-

. prensió que només' podrien adquirir per si s'ot ·amb .audicions, .. repetides
i sovintejades, .d'execucions força 'vívides .de l'obrà ..

D'antuvi, cal 'prendre el qualificatiu heroic en el sentit més ample i

no pas atribuir-di una relació estreta i exclusiva amb els. 'actes d'un heroi

guerrer.. Si, en general.vprenern pe�· heroi l'horne sencer, complet, passé;
der de tots els sentiments purament humans - amor, dolor, força - -en el

ple de llur intensitat, cornprendrem quin' és el veritable subjecte que l'ar-'

tista ens pinta am,b el llenguatge sonor, eloqüent. i commovedor de la

seva obra. La composició és plena de les més -variades . i apregonades
sensacions d'una individualitat forta) completa, a la que res humà no és

estrany, sinó que conté dins seu mateix tot el que és verament humà.

Aquesta individua'lit�t" després de maaiíestar fortament totes le; �p�
pi-ons nobles, arriba a una conclusió, pròpia- de sa- natura, que'. agermana

la blanor més sentimental amb Ja .força més violenta. Tota la'via feta

devers aital conclusió constitueix .el-jaient heroic d'aquesta obra d'art.

'La' primera part de la Simfonia comprèn, com -un fogar ardent, totes

les.' sensacions d'una rica natura. humana, empesa pels sentiments més

actius jovenívols i infat.igabJ.es.· DeU.cÎ.'e isdolors, goigs i penes, joies i

"tristeses, pensaments, dalers, decaJi.ldimerits· i envigoriments, ardideses,



altiveses i 'un indomtable sentiment individual, alternen i es compenetren
tan estretament i íntima que mentre experimentem : totes aquestes sen-

.

sacions, cap d'elles no pot separar-se sensiblement de les altres, ans'
el nostre interès s'adreça tot a l'heroi que justament se'ns revela com

j'home complex, susceptible de tots els sentiments. Totes les dites sensa

cions, però, són eixides d'una facultat cabdal, i aquesta és la força.
Aquesta força, exaltada sense treva per totes les impressions sensacionals
i empesa a expressar el sobreeiximent de la natura heroica, és I'ànima

motriu de 'tot aquest fragment musical, que s'agombola (cap a la meitat

de Ia part) fins a esdevenir una: puixança destructiva, -la qual, en sa

ruani íestació més audaciosa fa aparèixer al nostre esperit la quimera
d'un destructor del món, d'un Tità que lluita contra els deus.

Aquesta força devastadora, que ens omple a l'hora d'encís i de terror,
emmena una tràgica catàstrofe, Ia primera rnanifestació de la qual es

revela al nostre sentiment en la segona part de la Simfonia. El cornpo

suor vesteix aquesta manifestació amb l'abillament musica.!,. d'una marxa

fúnebre. La sensació d'un dol solemnial, doblada de dolor pregona, enos
és comunicada pel llenguatge musical més' comrnovedor ; una tristesa

profunda i vir,i,1 brolla del plany, que després fa via vers Ia suau com"

moció, la rernembrança, el plor amorós, l'exaltació íntima, l'exclamació

entusiasta. D-e la dolor neix una nova força que ens impregna d'una

xardor sublim; pèr tal de nodrir aquesta força cerquem inconscientment la

dolor altra volta; ens hi donem fins a ofegar-Ia a sospirs; 'emperò, jus
tarnent llavors apleguem de nou tota la nostra. fortesa: no volem pas

morir, sinó patir. No ens vedem pas Ia tristesa, sinó que la sotmetem

clins nostre a les fortes inspiracions d'un cor -vi ri l. i valerós .. Qui podria
mai descriure amb paraules les sensacions infinitament variades .i inex

pt essables que s'entrecreuen ací, des la dolor. fins a la més alta exal

tació, des l'exaltació fins a la més suau melangia en una darrera expansió
d'un record infinit? Sols el músic ha pogut aconseguir-ho en aquesta

página admirable

El tercer temps de l'obra, amb la seva vicia i alegria, ens descriu la

f crça, fermada per .la pròpia dolor pregona i despullada de l'altivesa

destructora, La feréstega irnpetuositat ·es transfornia ací en novella i

gaia activitat; tenim ara davant nostre J'home afable, content, que, feliç
i bó, recorre els camps de la natura; que esguarda rialler les prades;
que fa sonar els corns de caça pels boscos de1s turons, Tot el que ell sent

aleshores ens ho diu el mestre amb belles' i fermes imatges musicals,
sobretot amb aquells corns de caça-que donen a l'alegre, i, amb tot, "'tendra

excitació de l'home una expressió musical ben justa. En 'aquesta tercera

part el músic ens mostra l'home sentimental sota un aspecte oposat al

que ens havia exposat en la part anterior: llavors era l'home cie la

sofrença pregona' i anorreadora; ara, J'home de la gaia i serena activitat.

El rnestre acobla aquests dos aspectes en el' quart i darrer fragment,
que ens fa conèixer J'home cornpletarnent harmoniós, dotat de sentiments,

J
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en els quals el record mateix del sofriment es transforrna en mòbils de
noble activitat. Aquest temps final és l'antítesi palesa del primer. En. el
primer' temps ens. sortiren al pas totes les sensacions humanes' en llurs
infinides i variades mani íestacions, adés cornpenetrant-se, adés contrastant
i rebujant-se violentament; en el darrer, aquesta diversitat, suara contra

d.ctòria, s'unifica en una conclusió que enclou harmoniosament totes les
sensacions i que se'ns presenta en una forma plàstica benefactora. Aques
ta forma és sostinguda primer en un tema força senzill i ben f.erm i
deterrninat, 'que esdevé susceptible d'un desenrotllament infinit, des de
la finesa més delicada fins a la màxima força. A l'entorn del tema, que
hem pot considerar com el símbol de Ja ferma individualitat de l'home,
s'apleguen i enllacen des del començ totes les sensacions dolces i tendres,
que es desenrotllen després fins a l'aparició de l'element purament feme
ni, el qual, travessant ardidament tota aquesta pàgina musical, es revela
al tema principal masculí i s'hi combina en les formes més variades,
semblances totes de Ia puixant sobirania de -1'Amor...

A la fi· de la part el poder de l'Amor arriba a obrir-se una via
ampla i lliure dins 'del cor. La commoció abassegadora es detura i; en una

calma noble i sentimental, I'Amor parla; primer suau ,i tendre, creixent
després fins a assolir la .plenitud sublim del sentiment i emparar-se final
ment del cor de j'home fins a les seves pregoneses més íntimes. Es aleshores

que el cor expressa altra volta encara el record de les 'dolors de la vida;
però, ple de l'Amor, el cor s'eixampla i, amb son goig, accepta la dolor,
car goig i dolor, sentiments purament .humans, no són sinó una mateixa
cosa, Encara, un cop més, batega el cor, mentre brolla una llàgrima de.

noble humanitat; més, tot seguit, entre I'encís de la malenconia esclata
ardit el cant joiós de la força ... la força que s'és enllaçada amb l'Amor
i l'home complet i perfecte proclama amb crits tl� joia la seva divinitat.

Solament amb el llenguatge musical. del Mestre, però, fou possible
d'expressar l'inexpressable, d'allò justament que aquestes ratlles han

volgut evocar amb prou dificultats.

.1

CONCERTO GROSSO, EN RE MENOR
VIVALDI

. En aquesta obra, Vivaldi, rebutjant l'antiga Iorma dels Concerti
grossi, s'até a .la nova forma de Sonata, consistent en un temps adagio
entre dos 'ailegròs.
El primer temps és precedit d'una iritroducció en maestoso, on els

dos violins en fortíssim fan sentir -ene forma de cànon una frase de

._
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cinc compassos, - basada en l'arpegi de 'l'acord de re menar. Segueix
immediatament un diàleg d'ambdós' instruments, senzilla represa d'una
mateixa combinació harmònica, mes,- degut a l'alternació instrumental,
s'assembla a 'l'arti£ici del contrapunt doble. Uns compassos en adagiq
amenen un moderat, el tema del qual és iniciat fortament en els baixos.
Va desenrotllant-se basat en l'oposició d'aquest amb un caracterlstic
contra-tema que comença també en Ja regió baixa dels violins quan el
terna .passa '·a les violes, i va 'presentant un gran interès per la seneillesa
i

. varietat alhora de la seva' invenció.
El segon, temps, Largo, comença amb una expressiva Irase de tot

el �-ón)U!lt .. orquestral, llevat dels primers violins, que entren poe després
entonant una bella .i expressiva melodia amb senzill acompanyament.
Torna després la. frase primera en meno mossa, així acaba el
temps. .r:

Ea final, .Alleqro , començà en els violins segons .amb 'una melodia
de caràcter lleuger i graciós. Es' imitada tot. seguit pel violi primer i
es 'present� .aleshores un animat passatge de les violes i violoncels, que
és continuai - pels VIolins. Les di fererrts veus dialogueu i al temen en el
desenrotllamentr temàtic i després d'un petit record del tema del començ,
seguit d'u'na cadè'ncia del primer

-

violí, ve un grandiós crescendo, dels
baixos, amb 'el, .9uaJ acaba l'obra.

PON JOA� "

SOBRE EL POEM·A DE· N. LENAU
¿

STRAUSS

Al davant de la partitura reprodueix el compositor uns fragme;1t�
de! poema en què s'inspirà, i que, reproduïm traduint-los;

1. - DON JOAN Ca Didac)
El cercle 'immens, les -amples i enciseres
regions poblades de beutats fembreres;

'-èreuar .voklria en ales ��l [oir,
'

i els últims llavis boi besant, morir,
Voldria desficiós anar s'ehs treva

�

devers gentils bellors, i de quiscuna
als peus sols una

'

estorta; fer-Ia méva,

-:
"

'r

• r

IL.:""'" DON JOAN Ca .Didac)
, Lluny de mi, .lassituds ;;J.luny tota pena'!

Sempre � punt al servei de .les, formoses,

.\

,
�
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si una soîa'rn desplau, me plau llur mena.

L'alè d'una, qui avui encís me dó,
demà ja em sembla el baf -d'una presó.
Si mon amor, frisosa de mudança,
·segueix de la bellesa ignotes terres,
arreu li cal ser dessernblant a ultrança;
no vull temples bastir damunt desferres,
Car la passió bé és ''"cada volta nova;
no es deixa dur de l'una a l'altra porta;
si afina ací, rebrota lla més forta,
i l'una ja oblidà, quan l'altra troba.

Doncs, si és única al món cada beutat,
també ho. és el daler que ella ha engendrat.
Avant tostemps! Que més conquestes hegui,
com �és amb fort delit el cor bategui!

III. -DON JOAN (a Marcel)

Fou un bell huracà qui m'empenyia,
calmada és ara, ernprô, l'ànima mia.'
Mort isembla en mi tot el desig eròtic;
ta.l volta un llamp de.l cel, venj ant ma ofensa;
m'haurà estroncat d'amor l'efervescença
i solitari el món m'apar caòtic.
Potsê'l darrer tió se'm va apagar
i fosca i freda avui devé ma llar.

Sobre aquests fragments de la bella .creació del poeta hongarès Ni
colau Lenau, composà Ricard Strauss una veritable obra mestra. Re

gistrada en el catàleg ele ses produccions com op. 20, fou produïda en

el ple de la jovenesa (any 1888), quan l'autor comptava sols l'edat
de 24 anys, j podem dir {lue aquest, el primer -dels seus grans poemes

simfònics, fou qui li obrí les portes ele la celebritat, revelant al món
un temperament musical sense parell després de la mort de Wagner..

L'obra comença amb un moviment abrivat (Alleg"o molta con brio),
'Presentant tot seguit I'orquestra el primer tema de l'heroi del poema,

fraje musical que descriu a meravella "el seu temperament. Aquest tema

podem dividir-lo en tres fragments: comença amb una impetuosa figura
ascendent (en fortíssim, iniciada p�l� instruments de corda i acabada

en els alts per tota l'orquestra), que pinta el temperament fogós i

apassionat del protagonista.; segueix tot' seguit altra figura descendent,
en tresets, igualment impetuosa (començada en els alts de la fusta i

acabada per la corela) que ens ve a descriure l'alegria 'jovenívola i

esvalotada d'aquell; i finalment, en el tercer període apareix el propi
tema de Don Joan, valenta frase dels violins que ens presenta Ia figura
del cavaller orgullós, envanit de la seva poixança eròtica.



Amb aquestes tres frases, combinades i desenrotllades de mà mestra,
enriquides encara amb nous dibuixos musicals, tots impetuosos i apas
sionats, és construït tot el primer període de l'obra.

De sobte, es �letura per un moment la impetuosa cursa per a donal-
lloc a una dolça i planyívola f rase (pels instruments de fusta, en mo

.

virnent .més tranquil). Es la queixa d'una donzella, una de tantes victi
mes, abandonada pel ga lau tantost haguda. Però no dura sinó un moment,
cal: tot seguit el clam é

s ofegat pel tema de l'heroi conqueridor, qui
foragita lluny la darreta víctima per a córrer envers una altra-

,Un nou tema fa sa primera aparició. Es de forma cromàtica
descendent (instrument de fusta). i descriu el fàstic a avorriment que
a voltes s'empara 'de l'heroi, lassat de tantes. aventures ; però també

-

és
bentost ofegat per son temperament eròtic que altre cop s'esvetlla amb
nova força. Amb tot, de tant et� tant reapareixerà aquesta f rase en el
CL!rS de les ulteriors gestes, prenent més significativa , express-ió com

més vagi la vida del protagonista cap a sa posta,
Apareix una nova conquesta, altra figura femenina. Es ara la com

tossa vidua ; una hora d'amor transcorreguda en la torra de les afores
de Sevilla. Un acord de novena; seguit d'arpegiats de l'arpa, introdueix
la nova beutat que tants afanys costa a Don Joan per a doblegar sa

altivesa. El violí solo pinta expressivarnent la figura de la dàma, mentre

la figura impetuosa del' pretendent alterna amb aquell repetides voltes
en els _ baixos de la -corda.

.

Segueix l'escena amorosa, El conqueridor cau de genolls als peus
de la bella, fent-li els més apassionats juraments, El clarinet canta

ple d'expressió l'amorós ].}assatge,. un dels més poètics de l'obra, que
el compositor 'desenrotlla extensament,' 'donant així un dolç' repòs af
moviment impetuós que domina 'la partitura. Després els sons orques
trals van creixent a l'ensems dels incidents de l'escena d'amor que des

criu, i quan arriba aquesta al seu punt culminant, ben gràficament ho

subratlla l'orquestra en ple,
Reapareix la f rase 'de l'avorriment, conseqüència de 'l'especial natura

del protagonista, i aquest S'e'!1 fuig lluny de .la seva conquesta, 'a caça
d'altres de .noves, amb una valenta reaparició del tema que Ii és propi,

Dna altra figura femenina fa la seva aparició als ulls de Don Joan.
Es Donna Anna, la fernbra que tan important' paper juga en el seguit
de gestes amoroses de l'heroi: La presenta Ull delicadíssim i apassiônat
tema, cantat per violoncels i violes, seguit d'uns trencats dibuixos de
ía flauta, que descriuen la resistència cada cop més tímida a Tes apre
rniants i apassionades demandes del galán. Per fi l'última resistència
és vençuda, els -llavis s'ajunten i els enamorats s'abracen, ço que des

cr iu l'oboè' amb un bet'! expressiu tema amorós, dolça cantinela que

glossa amplament l'apassionat rendiment de la dama,

Però enmig dels més forts transports passionals ,es desfà sobtada-,
ment Don, Joan dels braços clZ-sa darrera conquesta' i reapareix la

r
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seva incomptable i altiva independència .en un nou tema de caràcter

triomfal, entonat amb. tot braó pel quartet de trompes, produint un

dels més arrabassadors efectes orquestrals.
El protagonista comença a anar" cap a la davallada, Per a distreu

I"I::'S de les passades aventures, es barreja amb la multitud d'un ball

de disfresses. Un tema de caràcter ben joiós, que podríern dir-ne del

Carnoual, apareix en els instruments cle fusta, obrint un nou període
musical. Llavors Don Joan' es tr-oba en son propi element, entre la

generació abigarrada, 'fent gresca, ballant i bevent, donant així a l'oblit

les seves penes, i, ofegant. les guspires del. penediment que comencen a

corsecar-lo. Naves figures "femenines l'envolten, talment com les ba

cants entorn dels sàtirs. Una f rase vibrant de la trompeta amb sordina

descriu aquesta escomesa de la femora lleugera envers. el dissolut con

qu, rjdor. L'orquestra, amb una riquesa de colors que sols Strauss és

capaç de produir, glossa la 'bacanal, imitant amb els més originals sons

el bullici i la disbauxa d'aital escena,

Arribem al punt culminant. El primer tema del protagonista reapa
reix engrandit amb noves

� sonoritats i combinacions cromàtiques. El

segon tema, que -el descriu en son posat més altiu i reptador (frase
de les, trompes) és també ara reproduït brillantment per la trompeta
sola en fortissim, Tota l'orquestra s'hi barreja, i: amb el mate�ial te

màtic exposat, es combina el més peixant i grandiós període musical.

Totes les siluetes de les víctimes de Don Joan apareixen davant la seva

consciència aclaparada, barrejant-se en estrepitós tumulte. Un moment

de pausa ens amena de nou corn figura cabdal la de Donna Anna, el

tema de la qual apareix ara entonat 'expressivament pel violoricel solo.

Mes tot seguit l'orquestra. reprodueix el brogit d'abans tornant a créixer

fins \
-a donar-nos els més esplendorosos efectes sonors sn un extens

periode, construït, amb tots els anteriors temes, impossible de seguir
punt per punt.

En
.

el moment cabdal, l' ardida i reptadora frase de les trompes

reapareix engrândida de' faisó més expressiva encara, i segûida, en un

gran passatge en forma de cànon, de 'l'altre terna impetuós" que carat-

teritza el protagonista.
'

Un nou període musicar en moviment poca a poca pùl anù�1a,fO amena

là fantàstica bacanal al paroxisme, preparant 1a catàstrofe imminent.

Don Joan' és home vençut; tot el seu- braó ha fugit i no desitja sinó

la -rnort. Després d'un SÏ'lep.ci· esfereïdor, que ha substituït al terra

bastall d'ab'a.n�, el compositor. en una curta coda a temps pausat, glossa
la fi del seu heroi. En solemnia'l pianissim apareix; m1 dolorós acord

de tota l'orquestra en. la menor, travessat per un penetrant i corferí

dar só cleo les trompetes, i seguit de misteriós trèmol en la corda -que

es resol en una suggestiva escala cromática dels violins, Don Joan ja.
,.·é;, entrat en el no-rés. Una darrera diss-onància h-o glossa 'amb to pla
nyivol en els instruments de vent, i altres dos acords bi-eus i secs, en

I piesictüo de da corda, posen punt final a tan esplendorosa cornposició.

, ,
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