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1-PREÀMBUL 
 

 

No diré (perquè em semblaria una mica exagerat) que la música és la meva vida. Seria absurd, però, 

negar que s'ha convertit en una de les coses més importants per mi. Des de ben petit he estat 

envoltat de pianos, violins, violoncels, melodies, polifonies i harmonies que han acabat esdevenint 

alguna cosa més que mers instruments musicals i sons combinats d'una manera determinada.  

Vaig començar a estudiar música de ben petit. Els meus pares són tots dos músics i hauria estat, si 

més no, curiós, que no hi hagués tingut gens de contacte. Així doncs, sense jo decidir-ho, vaig entrar 

en un món que es convertiria en el meu pa de cada dia. Vaig començar a tocar el violí i, més tard, 

també el piano. Aquestes tries ja les vaig fer una mica jo, de fet. Tinc dos cosins que avui en dia són 

(i no exagero pas) reconeguts a nivell continental. En aquells moments, en Joel i la Judit tenien, si fa 

no fa, la meva edat actual. Doncs bé, llavors ells ja destacaven tocant el violí i el seu talent 

començava a brollar. Per altra banda, el meu pare, violoncel·lista, fa dotze anys compaginava la 

presidència de l'Orquestra Simfònica del Vallès (orquestra que em va introduir a mi des de ben 

menut al món simfònic, amb el Palau de la Música com a testimoni) i les classes a l'escola de música 

de Vic (es trobava doncs, en plena activitat professional). Penso que puc afirmar sense equivocar-

me que la meva primera decisió conscient com la vaig prendre llavors, quan, entre "assemblar-me" 

als meus cosins o seguir els passos del meu pare (bé, per entendre'ns), vaig escollir començar a fer 

classes de violí. Anys després vaig iniciar-me també en el piano. 

De totes maneres,  com és lògic, no era conscient de tot plegat. Feia música com qualsevol altre nen 

ho hauria pogut fer, perquè hi estava "apuntat" i els pares l'hi feien anar (bé, suposo que si m'hagués 

plantat i els hagués dit que volia plegar m'ho haurien respectat. En tot cas això no va passar mai). 

Tanmateix, a mesura que va anar passant el temps, també vaig patir moments crítics: en pocs anys 

de diferència vaig deixar el piano i vaig canviar de professor de violí. Vaig anar a parar a mans d'una 

eixerida al·lota mallorquina, encara professora meva actual, que té molta culpa que avui en dia 

encara estigui estudiant música. També he tingut molta sort amb el meu actual professor 

d'harmonia i composició, a qui, a més de moltes altres coses, li agraeixo molt que hagi acceptat co-

tutorar-me aquest treball.  

Va ser fa uns tres anys quan em vaig adonar que per mi la música és quelcom molt transcendent i 

que volia dedicar-m'hi. N'estic del tot convençut. 

El meu primer gran amor musicalment parlant (a qui encara avui -i em sembla que per molts anys- 
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li tinc un carinyo especial) va ser Wolfgang Amadeus Mozart. No vull pecar de poca modèstia, però 

prop dels set anys em sabia pràcticament tota La flauta màgica de memòria. Suposo que llavors no 

ho hauria sabut definir, però a mesura que han anat passant els anys he anat entenent què és el 

que em va captivar aleshores (i encara avui en dia) de la seva obra. La bellesa i la senzillesa de les 

seves melodies, la claredat de la seva harmonia i el fet (encara que pugui semblar il·lògic) que 

aquestes resultin previsibles, la perfecció formal i la coherència de l'estructura que queden 

subordinades a l'exquisitat de la música que ha regalat a la humanitat van enamorar-me d'un 

personatge que, d'altra banda, si hagués nascut unes dècades després, qui sap el tipus de música 

que hagués compost. 

Sóc un clàssic. No acostumo a escoltar per gust segons quina música de finals del segle XIX, per no 

parlar de la del XX (de la simfònica. En tot cas el tema "música moderna" el deixem per un altre dia). 

No em costa gaudir de la música de Schubert, Mendelssohn, Brahms o Txaikovsky. Sí que em costa, 

en canvi, parar atenció a les creacions de Mahler, Schönberg o Stravinsky. En qualsevol cas, sempre 

necessito tornar als meus referents, allò que em sento més proper, la música clàssica en el sentit 

estricte, la de finals del XVIII-principis del XIX.  

I enmig de tot això, a cavall d'uns i altres, apareix el personatge que ens ocupa. Jo no vaig descobrir 

Beethoven molt d'hora. És clar que és dels que més sonen, però així com als vuit anys hauria 

reconegut la música de Mozart, dubto que hagués sabut identificar la del compositor nascut a Bonn. 

En qualsevol cas, en aquell moment tampoc hagués estat capaç d'entendre la transcendència que 

pren Beethoven dins la història de la música, quelcom que he anat comprenent a poc a poc i que a 

aquestes alçades -crec poder afirmar-ho sense equivocar-me-, i en gran part gràcies a aquest treball, 

ja he assimilat. 
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2-INTRODUCCIÓ 
 

 

Vaig decidir, doncs, enfocar el treball de recerca en aquesta direcció perquè vaig veure-hi 

l'oportunitat d'aprofundir definitivament en un personatge a qui no coneixia prou i a qui volia i havia 

de conèixer a fons tenint en compte les meves motivacions i objectius vitals i musicals. Això m'ha 

servit per adonar-me del fet que sempre es poden descobrir coses noves i que allò que creus sabut 

pot replantejar-se. El meu pròxim objectiu és Brahms. 

Val a dir que una de les motivacions del treball ha estat aquesta agosarada idea de compondre uns 

moviments inspirats i seguint el model de Beethoven. Ha sigut un treball compositiu important que 

m'ha aportat molt. He mirat de trobar l'equilibri entre el seguiment dels paràmetres que jo mateix 

m'havia establert després d'analitzar les seves obres i la meva pròpia creativitat. La veritat és que 

estic força satisfet del resultat final.  

L'objectiu principal del treball, doncs, és compondre tres moviments -un per a cada etapa en les 

quals es divideix la creació del compositor- inspirats en el llenguatge beethovenià i fonamentats 

principalment en tres aspectes que considero cabdals per entendre qualsevol forma musical (més 

enllà de l'època): la forma, l'harmonia i la instrumentació emprades. 

I per què scherzos? La meva idea original era fer una anàlisi de les nou simfonies de Beethoven i 

compondre'n una de sencera que pogués rebre el nom de «la desena», estudiant l'evolució del món 

simfònic beethovenià i concloure'l amb una obra equiparable pel que fa a característiques generals 

citades anteriorment a la primera de Brahms. Després de reflexionar-hi un temps, vaig acabar 

determinant que valia més centrar l'atenció en un punt concret, ja que possiblement no hi havia 

temps material per tirar endavant el projecte. Aquest punt concret hauria pogut ser una de les tres 

etapes, i fer el mateix que havia volgut fer amb totes nou però només amb tres o quatre... Ho vaig 

acabar desestimant perquè m'agradava molt la idea del procés beethovenià que comença recollint 

l'herència dels mestres de la primera escola de Viena i acaba explotant amb l'inici del moviment 

romàntic. Partint del concepte de canvi i reformulació que representa Beethoven va aparèixer 

l'opció de dedicar el treball a un altre aspecte del llegat del músic alemany que potser no ha comptat 

amb tant ressò al llarg de la història: la progressiva substitució del minuet per l'scherzo dins les 

sonates, simfonies i obres per a música de cambra. Vaig trobar atractiu endinsar-me en el món dels 

tercers moviments (sovint oblidats pel gran públic, que normalment jutja el compositor pel primer 

moviment i, com a molt, pel segon, el lent) i estudiar-los formalment, harmònicament, 
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melòdicament, instrumentalment... en definitiva: des del punt de vista compositiu, per analitzar les 

característiques que em servirien més endavant per compondre els meus tres moviments basats en 

els scherzos de Beethoven. No havent sigut objecte d'estudi gaire sovint, he conclòs que amaguen 

trets propis sorprenents i dignes d'elogi. 

Les expectatives s'han acomplert.
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3-LOCALITZACIÓ HISTÒRIC-ARTÍSTICA 
 

3.1- CONTEXT HISTÒRIC-ARTÍSTIC DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
 

 

Beethoven és un compositor difícil de definir perquè es troba a cavall entre dos períodes no tan sols 

estètics sinó també històrics. Abans del seu naixement predominava l'antic règim (la societat es 

dividia entre privilegiats i no-privilegiats, la monarquia tenia un poder absolut i costava molt 

evolucionar en aspectes econòmics, ideològics i socials) i després de la seva mort començava a 

treure el cap el nou règim (socialment es va apostar per la igualtat de drets i deures de totes les 

persones sense excepció i va aparèixer la divisió de poders, que relegava la monarquia a un paper 

més secundari mentre s'activava l'economia i es tenia més llibertat per produir, comprar i vendre). 

Així doncs, Beethoven va viure en primera persona un punt d'inflexió, un moment històric d'una 

importància extraordinària, cosa que de ben segur el va influir en la música que va compondre i que 

és una causa de «l'abans i el després» que representa per a aquest art la seva figura. Es pot 

relacionar fàcilment «l'abans» amb el Classicisme, subjecte al món aristocràtic i a unes formes 

proporcionades i equilibrades, i el «després» amb el Romanticisme, caracteritzat per la llibertat 

expressiva i el trencament amb allò establert.  

A finals del segle XVIII, Europa va haver d'enfrontar-se amb una sèrie d'esdeveniments històrics i 

polítics que comportarien un canvi de valors en la societat. La revolució francesa (1789-1799) va 

significar per la història del continent un canvi d'era, un trencament amb l'antic règim i el progressiu 

establiment de les democràcies parlamentaristes i, en conseqüència, del pensament polític modern. 

El malestar i la indignació de la societat francesa envers el monarca Lluís XVI i la crisi en la que estava 

immers el país des de feia força anys van convertir França en el primer país europeu que, sota el 

referent dels americans -que havien promogut el seu procés d'independència seguint les idees de 

la Il·lustració1 francesa- va fer un pas cap a un nou món mancat d'absolutismes i privilegis de la 

noblesa i el clergat. Aquestes reivindicacions van ser defensades per una burgesia que cada cop 

esdevenia més activa, en perjudici de la vella aristocràcia i l'estament religiós.  

Més tard, i com a resposta a la restauració europea, que havia retornat l'absolutisme al continent,  

 

1 El segle XVIII rep el nom del "segle de les llums" en referència al fenomen de la Il·lustració, moviment 

intel·lectual i cultural la idea principal del qual és la metafòrica sortida de l'ésser humà de la minoria d'edat, el fer-se 

conscient de la pròpia condició humana. Les bases de la Il·lustració són la ciència empírica (que xoca amb l'especulació 

religiosa i metafísica) i l'exaltació de la raó. Així doncs, es relaciona amb la llibertat i amb la capacitat d'entendre el 

món per part de l'home, que aconsegueix alliberar-se de prejudicis religiosos, augmentar la seva autoritat i qüestionar-se 

allò que sempre s'ha donat per vàlid.  
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en vindrien d'altres com les revolucions liberals ocorregudes al llarg del segle XIX a països com Grècia, 

Espanya, Bèlgica, Itàlia o la mateixa França. Els problemes econòmics del segle XVII es van veure 

superats i es va entrar en un període de desenvolupament gràcies a l'impuls de la revolució industrial, 

un fenomen que no només va comportar l'adopció d'un nou model econòmic sinó la reformulació 

de les relacions entre el poble i el poder i el naixement de noves classes socials com la burgesia 

industrial i el proletariat.  

Beethoven va seguir de prop aquests fets i va abraçar les idees de llibertat i justícia promulgades 

per la revolució francesa. De fet, una anècdota explica que tenia previst dedicar la seva tercera 

simfonia a Napoleó Bonaparte, ja que, com els seus contemporanis Goethe, Kant, Hegel, Schiller o 

Hölderlin, admirava els ideals de la revolució francesa reflectits en aquell personatge, però quan el 

músic va assabentar-se que el general francès s'havia autoproclamat emperador, Beethoven es va 

empipar tant que va esborrar la dedicatòria amb un ganivet deixant un forat a la primera pàgina de 

la simfonia, que va acabar portant el títol d'Heroica -obra que Jordi Mora2 defineix com «la més gran 

revolució que hi ha hagut mai en música»-. Aquesta ocurrència diu molt de l'interès del compositor 

pels esdeveniments polítics i socials de l'època. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manuscrit de la primera pàgina de l' Heroica, la tercera simfonia de Beethoven  

Musicalment, sota l'impuls inicial de l'Sturm und Drang3 -inicialment, moviment únicament literari 

el màxim exponent del qual fou Goethe- el pensament alemany va assumir un comportament  

 
2  Font oral extreta de l'entrevista del dia 08.10.2016 
3 L'Sturm und Drang (literalment, "tempesta i ímpetu") és un moviment preromàntic que conviu en el 
temps amb el Classicisme i que se'n diferencia sobretot pel caràcter, que és turmentat i transmet emocions més 
aviat depriments o angoixants. Les obres d'aquest estil solen ser en mode menor. En van ser partícips 
compositors com Christoph Willibald Gluck i Carl Philipp Emanuel Bach. Tanmateix, Haydn i Mozart també en 
van prendre part. 
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absolutament original enfront aquest art. La filosofia i l'especulació estètica van intervenir en les 

activitats de la música amb un esperit i agudesa diferents dels que hi havia hagut fins llavors. Aquell 

moviment va originar, a finals del segle XVIII, un tipus de composicions amb passatges intensament 

emotius i canvis de textura i dinàmica sorprenents, però sobretot va aportar un dramatisme i un 

component tràgic i colpidor a la música que havia desaparegut durant el Classicisme i que serviria 

anys més tard com a fonament del Romanticisme.  

La denominació clàssica, aplicada a una època concreta de la història de la música, s'utilitza de 

manera imprecisa per designar la música del període immediatament anterior al Romanticisme i 

que coincideix amb el neoclassicisme plàstic. Sovint, però, s'acostuma a emprar el terme per definir 

un estil i no un període determinat de la història de la música amb un inici i un final, ja que el 

llenguatge clàssic va conviure amb altres tendències. Quan Beethoven començava a ser reconegut 

a Viena com un compositor de futur, els amants de la música es queixaven de la frivolitat de 

l'ambient musical vienès, veient en Beethoven no un revolucionari sinó un excèntric que havia traït 

la tradició clàssica i el llegat de Haydn i Mozart.  

Aquests dos últims van ser els miralls del jove Ludwig, els màxims exponents de l'estil clàssic, que 

entenien de la mateixa manera el llenguatge musical. Des de la mort de Händel, l'any 1759, cap 

compositor havia dominat tots els elements musicals amb un estil personal i propi en un gran 

nombre de composicions. Aquest temps, que rep el nom de període preclàssic, va servir per posar 

les bases del nou estil que s'estava forjant i perfilar-ne certs conceptes generals com l'estructura o 

la proporció, la tendència a la perfecció, el llenguatge ple de sobrietat i equilibri i fidel a unes regles 

ben definides. L'etapa pròpiament clàssica comença, doncs, un cop Haydn i Mozart han dut a terme 

aquesta consolidació, pels volts de 1775.  

 

Joseph Haydn (1732-1809) no va ser un revolucionari com ho seria més tard Beethoven, però 

tampoc va caure en l'academicisme d'altres compositors coetanis, sobre qui va exercir una gran 

influència. Se'l considera el compositor que va definir formalment i estilística dos gèneres tan 

importants i emprats per compositors posteriors com la simfonia i el quartet de corda4, així com els 

quatre moviments d'ambdós tipus d'obres. L'establiment de la forma sonata com a model també 

forma part de la seva herència i de la de Mozart, a qui l'unia una gran amistat. Entre la llista de les 

 
4 El quartet de corda és un conjunt considerat sovint com la formació ideal del món clàssic. Va ser molt utilitzat, 

de fet, durant aquest període i no només per Haydn i Mozart, també per compositors com Boccherini o De Arriaga. Sens 

dubte, però, el revolucionari del quartet de corda és Beethoven, que va obrir la porta als quartets de Schubert, 

Mendelssohn o Brahms. 
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seves nombroses obres destaquen cent sis simfonies, vuitanta-quatre quartets de corda, trenta-un  

trios per a violí, violoncel i piano, seixanta sonates per a piano, catorze misses, disset òperes italianes 

i una alemanya i els seus dos grans oratoris: La creació i Les estacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Haydn 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) és, sense cap dubte, un dels compositors més respectats, 

admirats i envejats de la història; tots els posteriors compositors de renom l'han tingut com a 

referent. Gran part de la seva producció musical (increïblement extensa tenint en compte l'efímera 

vida que va tenir) reflecteix el caràcter espontani del compositor. Tanmateix, s'ha parlat molt sobre 

com el seu tarannà alegre i infantil casa poc amb la perfecció de la seva música. Malgrat la subjecció 

formal a les regles, que estranyament obviava, les seves peces sempre transmeten una 

espontaneïtat i una llibertat que provoquen una sensació que ens fa creure que la frase es 

desenvolupa de l'única manera com ho podria fer. El millor de la seva creació i els àmbits en què 

més va aportar foren l'òpera -algunes de les quals són de les més representades cada any als millors 

teatres mundials com El rapte en el serrall, Les noces de Fígaro (opera buffa5 per excel·lència), Don 

Giovanni, La flauta màgica o Così fan tutte- i els concerts per a piano (en va compondre vint-i-tres), 

tot i que també destaquen quaranta-una simfonies -entre les quals prenen especial importància 

Haffner (núm. 35), Praga (núm 38), i les dues últimes-, vuit misses -la més representativa de les 

quals és La missa de coronació-, seixanta-cinc divertimentos, diverses serenates (entre elles la 

famosa Petita serenata nocturna), sis concerts per a violí, un concert per a clarinet i el Rèquiem 

 

5 L'opera buffa és un subgènere operístic a través de la qual Mozart, explorant el caràcter i comportament dels 

humans, va elaborar una interessant barreja entre la tragèdia i la comèdia.  
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(acabat pel seu deixeble Franz Xaver Süssmayer utilitzant els apunts que el seu mestre havia 

esbossat abans de morir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart
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3.2- BIOGRAFIA I OBRA DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

3.2.1- INFANTESA I FORMACIÓ 
El nom Beethoven prové dels antics camperols de Flandes i vol dir textualment granges de remolatxa 

(«Beeth» vol dir remolatxa i «Hoven» és el plural de «Hof», que significa granja). Això ens indica la 

procedència dels seus avantpassats.  

Ludwig va néixer en una família més aviat humil i de tradició musical. El seu avi, que va néixer a 

Bèlgica i que també es deia Ludwig, havia cantat en corals, tocava el violí i l'orgue i dominava l'art 

d'acompanyar el baix xifrat. L'any 1731 va ser assignat director del cor de l'Església de St. Peter, a 

Löwen. Més tard va traslladar-se a Colònia i després a Bonn, on va continuar la seva vida musical 

com a cantant de cor i mestre de capella. 

El seu pare, Johann, va entrar com a tenor a la capella de la cort als dotze anys. Quan va ser gran, 

sense deixar la capella, on cantava de tenor, va començar a guanyar-se la vida fent classes de 

llenguatge musical, cant i violí (la vida dels músics en aquells temps era molt difícil perquè estaven 

molt mal pagats i infravalorats, com la majoria d'artistes). Va heretar del seu pare Ludwig el 

virtuosisme del violí i de la mare el vici de la beguda. 

Nascut el 16 de desembre de 1770 a Bonn6, Ludwig, segon fill del matrimoni -el primer havia mort 

sis dies després del seu naixement-, de seguida va començar a destacar en la música. Era una època 

en què les tradicions familiars s'heretaven, així que l'infant estava destinat a dedicar-se a aquest art. 

Gràcies al diari personal de Cecilia Fisher, amiga personal de la mare de Ludwig, Maria Magdalena 

Keverich, s'ha pogut constatar que Johann havia arribat a ser molt dur amb el seu fill perquè estudiés 

música. S'explica que Johann havia seguit de prop el cas de Wolfgang Amadeus Mozart (nascut el 

1756, que llavors tenia uns quinze anys) i volia convertir el seu fill en un segon «nen prodigi». Aquí 

potser hi ha la llavor de la no-bona relació que es diu que sempre va existir entre Mozart i Beethoven. 

Ludwig va oferir el seu primer concert als vuit anys, però Johann afirmava que en tenia sis perquè 

pogués ser comparat amb Mozart7 (al llarg de tota la seva vida Beethoven va insistir, arrel de la 

mentida del seu pare, en el fet que ell havia nascut el desembre de 1772 i que dos anys abans ho  

 

6  No és del tot segur que nasqués el dia 16 (hi ha qui defensa que va néixer el dia 15). De totes maneres, com 

que els nens solien ser batejats un dia després del naixement, s'ha donat aquesta opció per vàlida. 
 

7 Wolfgang Amadeus Mozart va oferir el seu primer concert l'any 1762 a la cort del príncep elector de Baviera 

Maximilià III. 
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havia fet el seu germà Ludwig Maria, que no havia sobreviscut). Ajudat per Tobias Pfeiffer, el segon 

professor de piano de Beethoven (el primer havia sigut un ancià, organista de la cort, amic de l'avi 

Ludwig, que havia assistit al primer concert del petit geni i s'havia ofert a fer-li classes de clavicèmbal 

gratuïtament), Johann obligava a Ludwig a aixecar-se del llit per passar-se la nit tocant el piano. El 

tractava amb molta duresa, i, segons el testimoni del conseller de la cort, el tancava habitualment 

al soterrani. Era habitual en aquella època que Beethoven no anés a l'escola i es quedés a casa 

estudiant música.  

Alguns historiadors han atribuït aquest maltractament del pare cap al fill a la seva addicció a la 

beguda. Tanmateix, també es diu que Johann també havia patit el mal caràcter del seu pare i ho va 

fer pagar al seu fill. Molt possiblement aquestes vivències d'infància li van fer enfosquir el caràcter 

a Ludwig (sempre se l'ha descrit com un personatge més aviat solitari i esquerp, sobretot en els seus 

últims anys, quan va empitjorar de salut). Considerat com un misantrop per una maternal veïna, el 

nen estava mancat d'ensenyances fora del terreny musical i li costava relacionar-se amb les altres 

persones. 

Pels volts de 1779, i gràcies a la intervenció del príncep elector, que havia quedat fascinat després 

d'escoltar una fuga composta per Ludwig, el nét del mestre de capella, Beethoven va trobar un 

professor amb qui es va entendre, un bon músic que de seguida va saber veure les qualitats de 

Ludwig. Es deia Christian Gottlob Neefe i era deixeble d'un alumne de Johann Sebastian Bach 

(Beethoven sempre va tenir una gran admiració pel «pare de la música» des que Neefe li va fer 

descobrir). Era un músic ja experimentat i va trobar en Ludwig un alumne ideal. Anys més tard, 

Beethoven li va escriure una carta dient-li que si mai es convertia en un gran home -no només 

musicalment parlant, ja que Neefe va intervenir directament en la formació íntegre de Ludwig- li 

correspondria una gran part de l'honor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Gottlob Neefe 
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Quan tenia onze anys, Ludwig era violinista d'una petita orquestra de teatre i dominava el piano i 

l'orgue. També va començar a tocar la viola, l'instrument amb el qual va entrar a formar part de 

l'orquestra de la cort de Bonn l'any 1783. Mesos més tard va obtenir el càrrec de segon organista 

de la cort. A poc a poc s'anava apagant una infància que l'havia marcat per tota la vida. 

En aquesta època d'inici d'adolescència van tenir lloc les primeres experiències amoroses del jove 

Beethoven, que, tal com li passarà al llarg de la seva vida, solia obsessionar-se per dones 

inabastables, amors impossibles. D'aquesta constant fixació es va nodrir part del seu sofriment 

posterior. Pel que fa a la religiositat d'aquesta etapa inicial de la seva vida a Bonn poques coses se'n 

saben; la família era catòlica però no consta que fossin especialment practicants. 

 

3.2.2- JOVENTUT I PRIMERA ETAPA 
 

 

L'any 1787 va fer el seu primer viatge a Viena amb l'objectiu de conèixer Mozart. No és del tot clar 

què va passar en realitat però la llegenda diu que Mozart, tot i tractar-lo amb una fredor impròpia 

en ell (possiblement perquè la mort del seu pare era molt recent i Ludwig havia estat anomenat com 

«el segon Mozart»), un cop va haver-lo sentit tocar i haver-li fet desenvolupar un tema donat -el 

subjecte d'una fuga cromàtica- la seva sorpresa era evident i va dir que d'aquell noi se'n sentiria a 

parlar.  

Essent a la capital austríaca va rebre una carta del seu pare que li demanava que tornés urgentment 

perquè la seva mare es trobava en un estat de salut molt greu. Quan va arribar a Bonn Maria 

Magdalena Keverich va demanar-li, agonitzant al seu llit de mort, que s'ocupés dels seus germans 

petits. La situació familiar era desastrosa perquè Johann només vivia per la beguda. Ludwig va haver 

de posar-se al capdavant de la família cuidant-se, tal com li havia demanat la seva mare abans de 

morir, de Kaspar Anton Karl i Nikolaus Johann durant cinc anys treballant del que va poder i dedicant 

totes les estones possibles a l'estudi del piano i a la composició. Van ser uns anys dolents pel músic, 

que se sentia trist i dissortat.  

Beethoven va tornar de nou a Viena l'any 1792, un cop va haver mort el seu pare, com a alumne de 

Joseph Haydn, compositor austríac molt reconegut en aquell moment (Mozart havia mort un any 

abans i el nou mestre de Beethoven era considerat el millor compositor en vida) que havia fet una 

parada a Bonn, on va conèixer el jove i talentós Ludwig, durant el seu viatge de tornada a Viena  
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després d'un temps a Anglaterra. Va ser llavors quan Beethoven va posar-se en contacte també amb 

Salieri, a qui molts involucren en la mort de Mozart.8 Beethoven va dedicar-li la seva tercera sonata 

per a violí i piano, Op. 12. 

Durant aquells anys Beethoven va gaudir de la seva llibertat, lluny de casa i sense la pressió constant 

del pare, estudiant amb mestres importants i començant a reivindicar-se com un compositor 

talentós, tot i que havia guanyat molta fama com a pianista virtuós. El 1795 va donar-se a conèixer 

en públic com a pianista en un recital, i com a compositor, ja que es va estrenar el seu concert per 

piano núm. 2 en Si bemoll major, amb bona rebuda per part de la crítica vienesa. En aquells 

moments Beethoven comença a prendre consciència de la transcendència del que estava fent i se 

sentia orgullós de les seves possibilitats. 

L'absència de Mozart el va afavorir i de mica en mica s'anava introduint amb força a la vida musical 

vienesa. L'orfandat musical de la capital austríaca, que havia vist morir el seu fill més estimat, 

necessitava urgentment omplir aquest buit i entusiasmar-se de nou amb un jove geni prometedor. 

Beethoven va fer amics, va entrar en cercles intel·lectuals i a través dels seus contactes s'anava 

assabentant de les novetats polítiques i del desenvolupament de la revolució francesa. Tot i el seu 

mal humor persistent -tot i que a vegades trencat per moments burlescos, de frases enginyoses i 

bromes- sabia com guanyar-se la gent i va comptar amb el suport de diversos mecenes, com el 

comte Lichnowsky9.  

Amb Haydn les coses no van acabar d'anar mai sobre rodes: els seus caràcters xocaven i el 

compositor austríac sentia una espècie d'admiració-rebuig pel jove alemany, que d'alguna manera 

era recíproca. Haydn mai va amagar que no veia amb gaire bons ulls les innovadores propostes 

musicals de Beethoven, que va començar a contactar amb altres professors que el poguessin ajudar 

en la seva formació perquè es sentia distanciat del seu mestre. La relació d'amor-odi entre mentor 

i deixeble es va mantenir amb alts i baixos al llarg de la seva vida. 

El públic es va dividir: els més joves se sentien commoguts davant els atreviments formals que 

proposava Beethoven mentre els més grans intentaven dissimular la seva incomoditat esperant el 

judici de Haydn. Beethoven, però, mai va fer gaire cas de la crítica perquè se sentia un home i un 

 
8 El mite popular retratat a la pel·lícula Amadeus de l'any 1984 dirigida per Miloš Forman diu que un Salieri 

malalt i dement va confessar haver matat Mozart. A la pel·lícula, que és fidel a l'obra de teatre de Peter Shaffer, es juga 

amb aquesta teoria que mai ha estat demostrada. 
9 La relació entre el músic i el compte va anar més enllà d'un simple mecenatge. La dona del comte tenia 

només cinc anys més que Beethoven però malgrat això es va establit entre ells una relació de pares-fill i el van 
convidar a viure a casa seva, fascinats per la personalitat del jove músic. Beethoven aviat va tenir la necessitat de 
tornar a sentir-se lliure i desentendre's de la protecció dels prínceps. 
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artista lliure que no buscava satisfer ningú, només necessitava escriure el que sentia. En Beethoven 

aquest sentit de llibertat tan sols es veia frenat perquè era més aviat pobre. Tot i així, va poder-se 

guanyar la vida gràcies a l'edició de les seves obres i als concerts oferts com a pianista virtuós, que 

anirien disminuint amb el pas del temps. 

A finals de segle van començar a fer-se evidents els primers símptomes de sordesa. Era molt talentós 

tocant el piano i improvisant, però no va deixar mai de compondre música. A mesura que la pèrdua 

de l'oïda va anar en augment va anar aparcant la interpretació per dedicar-se per complet a la 

composició. El que havia compost fins llavors, en la seva primera etapa, havia estat sota una gran 

influència de Mozart i Haydn. Durant aquests anys van veure la llum obres com les dues primeres 

simfonies (eminentment la primera, es tracta d'una obra que, avui en dia, considerem d'estil 

«clàssic», pròxima als compositors referents del músic alemany, però que en aquell moment van 

suposar un sotrac pel públic, que les trobava estranyes i massa extravagants), les cinc primeres 

sonates per a violí i piano, les dues primeres sonates per a violoncel i piano i alguns quartets de 

corda.  

3.2.3- MADURESA I SEGONA ETAPA 
 

 

A principis de segle ja era reconegut a Viena com un gran compositor, amb evidents influències de 

la música de les dècades anteriors però també amb elements propis característics que s'anirien 

desenvolupant a mesura que passés el temps. La seva preocupació al voltant de la pèrdua l'oïda era 

cada cop més elevada: qui encarregaria obres a un compositor sord? No el turmentava tant la minva 

del sentit com a tal, sinó la possible pèrdua de prestigi i la conseqüent disminució d'ingressos. Així 

doncs, ell mai va dubtar de les seves capacitats musicals.  

En aquells primers anys del XIX, Beethoven va intentar ocultar la seva sordesa creixent ja que sabia 

que per un músic era fatal la pèrdua de l'oïda i, en conseqüència, podria perdre suports 

d'intel·lectuals que vetllaven per la continuïtat de la seva carrera com a pianista. Va passar una 

època al camp aconsellat pel doctor Schmidt, cosa que el va obligar a distanciar-se de la seva alumna 

Giulietta Guicciardi, de la qual s'havia enamorat10 i a qui va dedicar la seva coneguda sonata per a 

piano Clar de lluna. 

Les obres més destacades compostes per Beethoven durant aquest segon període són el concert 

 
10 Beethoven mai va tenir sort amb les relacions amoroses. Es diu que es va enamorar moltes vegades però que 
molt sovint no era correspost. Després de la seva mort, es va trobar entre els seus documents una carta dirigida a l' 
«estimada immortal», una dona que mai s'ha sabut qui fou (també s'ha contemplat l'opció que realment no hi hagués 
cap dona, que formés part de l'imaginari de Beethoven). 
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per a violí en Re major, la seva única òpera Fidelio, els tres últims concerts per a piano (especialment 

el núm. 4), la sonata per a piano Appassionata, les obertures Egmont i Coriolano i les simfonies núm. 

3, 4, 5 i 6. 

En aquests anys de plenitud creativa, el compositor nascut a Bonn va caure en profundes 

depressions que el van portar a plantejar-se seriosament el suïcidi.11 Giuletta es va casar amb el 

comte Gallenberg i poc després Beethoven va escriure el que es coneix com el Testament de 

Heiligenstadt12 , que data de l'octubre de 1802. No va arribar, però, a suïcidar-se perquè encara hi 

havia una cosa que el feia llevar cada matí tot i la sordesa, que anava en augment: la música (per 

això la segona etapa és la més extensa i productiva). Quan, mesos més tard, va tornar a Viena,  

semblava del tot recuperat i es va entregar a una activitat compositiva frenètica. Pels volts de 1804 

la música de Beethoven era de la més difosa, les seves obres eren interpretades amb freqüència i la 

seva fama va traspassar fronteres.  

També cal destacar una altra història amorosa, viscuda amb Josephine von Brunswick. En aquesta 

ocasió, sí que era correspost però la família de la comtessa es va oposar al casament. La relació entre 

els dos enamorats es va acabar el 1808. Una altra decepció, aquesta vegada després del trencament 

de la relació amb Antonie Brentano, de qui es diu que podria ser l'«estimada immortal», el va portar 

a una altra depressió que, a diferència de la primera, li va fer reduir l'activitat compositiva. 

El juliol de l'any 1812, després que Beethoven hagués renunciat definitivament a tenir una vida 

amorosa convencional, es va produir un «encontre de genis» a Teplitz (avui en dia territori de la 

República Txeca), on el compositor estava passant l'estiu per seguir un tractament. Havia començat 

a lamentar-se llavors del seu estat de salut i patia una crisi d'autoestima. Una amiga comuna de 

Beethoven i Goethe, Bettina Brentano (la cunyada d'Antonie), va afavorir que es coneguessin 

després que Beethoven posés música a Egmont, l'obertura esmentada anteriorment, una tragèdia 

de Goethe. Es respectaven mútuament (tots dos eren artistes alemanys actius i de gran rellevància) 

però sembla que no es van acabar d'entendre. El compositor acusava el poeta de ser massa servil 

amb l'aristocràcia i el poeta definia el compositor com un «ésser indomable». Malgrat això, 

Beethoven va musicar molts poemes seus. Goethe va quedar encantat amb el resultat i va 

manifestar que el compositor havia sabut arribar fins el fons de les seves intencions amb un autèntic 

 
11 El suïcidi és una de les característiques representatives del Romanticisme del segle XIX. Pels romàntics, la 
mort és un tema que es troba constantment present, però més que veure-la com una tragèdia, per ells era una 
esperança d'alliberar-se de la tristesa i l'amargura que sentien. 
12 Es tracta d'una carta del compositor escrita als seus germans Kaspar Anton Karl i Nikolaus Johann, on explica 

la seva angoixa per la inevitable pèrdua de l'oïda i els seus desitjos de sobreposar-s'hi per tal de completar la seva 
obra artística. La carta, però, no va ser enviada i va ser trobada entre els documents de Ludwig després de la seva 
mort, el 1827. Heiligenstadt era el municipi on la va escriure; actualment és part de Viena. 
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talent. 

La llegenda diu que, durant la trobada, els dos artistes van topar-se amb la família imperial austríaca. 

Llavors Goethe, deixant Beethoven amb la paraula a la boca, es va quadrar com un militar per 

saludar-los. En canvi, el músic alemany es va ajustar el barret i va seguir caminant en línia recta. Els 

prínceps no van tenir altre remei que apartar-se per deixar passar Beethoven que, quan es va girar 

i va veure que Goethe no venia, va decidir esperar-lo. Quan el poeta va arribar on era el músic, 

aquest va qüestionar-li la seva actitud enfront l'aristocràcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'incident a Teplitz, Carl Rohling 

 

Durant aquell anys, a cavall entre el segon i el tercer període creatiu, va compondre obres com la 

setena i la vuitena simfonies, el cicle de cançons An die ferne Geliebte i les sonates per a violoncel i 

piano núm. 4 i 5. 

3.2.4- ÚLTIMS ANYS I TERCERA ETAPA 
 

 

L'any 1814 va començar a portar sempre amb ell un «llibre de conversa» perquè era incapaç de 

mantenir un diàleg degut a la seva sordesa gairebé total, que feia pensar a tothom que la seva 

carrera s'estava acabant per moments i que no seria capaç de tornar a escriure obres com les que 

havia compost fins llavors. A més, la seva permanent obsessió per la situació econòmica estava força 

justificada en aquell temps, ja que els habituals protectors del músic començaven a sentir la crisi 

econòmica-social que provocava la creixent dissolució que patia la societat vienesa. La gloriosa 

època del mecenatge aristocràtic estava arribant al seu final. Beethoven, d'altra banda, va oferir el 

seu últim recital de piano l'any 1815 i va passar a dedicar-se únicament a la composició, malgrat que 

des del 1816 i fins el 1819, la seva creativitat i productivitat van baixar al punt més baix de tota la 

seva existència. 
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Un fet que va marcar profundament la vida de l'artista es va produir a finals del 1815, quan va morir 

el seu germà Kaspar Anton Karl que, dos anys abans, havia comunicat la seva voluntat que el seu fill, 

també de nom Karl, fos educat per Beethoven en condició de tutor quan ell ja no hi fos. Ludwig va 

accedir-hi. Un cop mort el germà del compositor va aparèixer, però, un document que deia que el 

jove Karl, que llavors tenia nou anys, quedava sota la tutela del seu oncle i també de la seva mare, 

Johanna van Beethoven. Possiblement Kaspar Anton Karl va fer la modificació amb la més bona de 

les intencions, per tal que el seu germà i la seva dona solucionessin, compartint la custòdia del noi, 

la seva llarga enemistat. Beethoven solia referir-se a la seva cunyada com «la Reina de la nit».13 

Tanmateix, sembla que va aconseguir bàsicament l'efecte contrari: a Beethoven no li va agradar 

aquesta variació del testament i va decidir reclamar la seva condició d'únic tutor de Karl. Finalment, 

a principis de 1816, va obtenir la custòdia legal del seu nebot malgrat la resistència de la mare del 

noi, que també defensava els seus drets. 

Beethoven va voler educar a Karl amb els seus ferris ideals morals. De fet, va deixar pràcticament 

de compondre per centrar-se exclusivament en l'educació del seu nebot. Havia intentat, sense èxit, 

construir una família, però continuava faltant-li l'element fonamental: l'esposa i mare. Volia 

convertir-se en un pare per Karl i es va bolcar de tal manera en el fill del seu germà que el jove va 

arribar a plantejar-se el suïcidi. Karl va patir l'obsessió de Beethoven, que no en tenia prou amb 

cuidar i educar el seu nebot; volia també que estudiés música i es va dedicar a la formació musical 

del noi sense èxit, ja que Karl no tenia els dots musicals adequats. 

El noi per qui el músic alemany havia gastat tant temps i diners amb l'afany d'exercir la paternitat 

que mai no havia atresorat va resultar ser un problema per Beethoven, potser fins i tot va ser 

l'accelerador del seu deteriorament. A ningú se li escapa que la mort del seu pare als nou anys i la 

baralla per la seva custòdia entre la seva mare i el seu oncle van marcar Karl, fins el punt de 

convertir-lo en un adolescent problemàtic. 

 

 

 

 

 

                                             Karl van Beethoven 

 
13 La Reina de la nit és un personatge de l'òpera La flauta màgica de W. A. Mozart (amb llibret d'Emanuel 
Schikaneder) que representa la maldat, la hipocresia i l'egoisme. 
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La mala relació amb el seu nebot (que va millorar els últims anys de vida del músic, quan aquest va 

convertir Karl en el seu únic hereu) no el va ajudar, precisament. Sempre havia tingut molts 

problemes de salut: tifus, reumatisme, hepatitis crònica... El seu caràcter, ja tosc de normal, es va 

anar tornant irritable i temperamental en els últims anys de la seva vida. No obstant, va ser durant 

aquest temps que va escriure les seves grans obres mestres (havia disminuït el volum de la seva 

creació, però no la capacitat creativa), les dues peces que l'han fet immortal i que va compondre 

quan estava absolutament sord: la novena simfonia i la Missa solemnis, a més dels últims i sublims 

quartets de corda, on de nou es manifesta la tensió de l'estil beethovenià entre conservar, utilitzar 

i desenvolupar les formes clàssiques rebudes per la seva formació i la necessitat imperiosa de 

revelar-se i dissoldre-les o, si més no, reformular-les. Theodor Adorno, filòsof i musicòleg alemany 

del segle XX afirma que «l'estil últim de Beethoven és l'autoconsciència de la insignificança d'allò 

individual». 

A partir de les cartes, dels quaderns de notes i les paraules que ens han transmès els seus coetanis 

sobre episodis de la seva vida, podem establir una progressió paral·lela entre el Beethoven artista i 

l'home. La seva aparició va ser essencial en la història de la música: tot el mecanisme de la 

consciència musical va quedar trastornat. Fill del seu temps i adepte d'una nova religió artística, 

l'aïllament en el que va viure, la independència gairebé iracunda del seu caràcter, la seva extrema 

concentració i el seu impuls per sentir les idees com els altres senten les accions el van posicionar 

per sobre de qualsevol activitat política o social. Beethoven és superior a totes les mutacions que 

va patir Europa entre el dia del seu naixement i el de la seva mort. Es va oferir a la seva pròpia missió 

amb el fervor de l'apòstol i la resignació del màrtir. 

En certa manera, Beethoven va destruir un edifici secular i aparentment indestructible, reformant 

la música oferint-li tot el seu ésser humà, que tenia una originalitat i una altura espiritual fins llavors 

desconegudes. Estava interessat, per sobre de tot, en els estats interiors de l'ésser i tenia la 

necessitat d'expressar la dramàtica intensitat de l'ànima. Va atorgar un nou principi a la creació 

musical, que es podrà reconèixer en qualsevol gran compositor posterior. 

Beethoven va morir a Viena el 26 de març del 1827 acompanyat fins l'últim moment pel seu amic i 

admirador Anselm Hüttenbrenner, compositor austríac que ha passat a la història per haver descrit 

com van ser els darrers instants del músic. Explica que, després d'haver estat inconscient des de les 

tres de la tarda fins passades les cinc, Beethoven va obrir els ulls coincidint amb la irrupció d'un 

llamp que, amb la seva llum encegadora, va deixar il·luminada l'habitació del moribund mentre 
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sonava un tro violent i el músic aixecava la mà dreta amb el puny tancat i una expressió 

amenaçadora. Quan va deixar caure la mà de nou sobre el llit, els seus ulls ja estaven tancats.  

Va marcar un abans i un després a la història de la música. Era necessari un personatge com ell, amb 

conviccions profundes i idees fonamentals que no va estalviar mai queixes contra la incomprensió 

que causava en els seus contemporanis.   
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3.3- EL ROMANTICISME MUSICAL 
 

 

Durant l'època de les revolucions liberals del segle XIX, va emergir un tipus d'artista bohemi, un 

somiador rebutjat per la societat per la seva manera de comportar-se i pensar, que no es limitava a 

la percepció sensitiva i conscient i, per contra, sovint recorria, no com un element secundari sinó 

com la força principal, a la indagació del seu propi subconscient. Rafael Argullol, en el seu llibre La 

atracción del abismo, afirma que «el artista romántico apela al mundo rico e informe de los sueños, 

a la fértil turbulencia que, todavía no cercenada por la capacidad analítica del hombre, aloja los 

flujos más verdaderos y espontáneos de la subjetividad. Y esta turbulencia todavía no domada, 

dolorosa pero fecunda, es el Inconsciente» 14 . L'exploració de l'inconscient, doncs, és l'arma 

romàntica per excel·lència per destruir, ampliar i recercar el camp d'allò real, així com el 

desenvolupament de la imaginació a través del somni, que per l'artista romàntic és una necessitat i 

un poder: necessitat en el sentit que no pot restar molta estona en estat conscient i necessita trobar-

se en l'inconscient, on habita l'arrel del seu ésser, i poder perquè el somni representa la font 

inesgotable de l'energia creativa. 

Encara segons Argullol, «como es propio de toda mente romántica, no es la mimesis, sino la 

imaginación, el único conducto cognoscitivo para acceder a la verdad»15. Giovanni Battista Piranesi, 

un dels exponents del neoclassicisme pictòric, els gravats del qual van exercir una gran influència en 

els romàntics, en aquesta mateixa línia intenta recrear màgicament un univers que sembla 

estendre's il·limitadament en el desequilibri dels espais onírics a través de la imaginació en lloc de 

limitar-se a la mera còpia d'un món mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carceri d'invenzione, de Giovanni Battista Piranesi.  

 

 
14 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. 2006 p. 64 

15 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. 2006 p. 29 
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El Romanticisme, que té els seus orígens en les idees de llibertat de la Il·lustració (tot i que, per altra 

banda, també s'oposa al seu racionalisme) i de pensadors com Goethe, es va iniciar a Alemanya i 

Anglaterra i de seguida va estendre's per la resta d'Europa i posteriorment per Amèrica. 

Donant prioritat a l'emoció estètica, el moviment que va irrompre contra la restauració absolutista 

(tot i que hi ha indicis de moviments preromàntics a finals del segle XVIII) va manifestar-se com una 

clara oposició al Neoclassicisme: es caracteritza per la ruptura amb la tradició i el trencament amb 

les convencions socials de l'època. Aquesta dualitat és explicada per Argullol d'aquesta manera: 

«...de un lado se halla la reflexión, la consciencia, la racionalidad; de otro, el universo de los 

sueños»16. Per Goethe, en canvi, el concepte clàssic ve definit per allò «sa», per allò vigorós, per allò 

objectiu; mentre que el concepte romàntic pertany a allò «malalt», a allò mòrbid, o allò subjectiu. 

En el Romanticisme prorromp l'afirmació del jo, no un jo egoista sinó un jo que reivindicava de 

manera exaltada canvis polítics a través de revolucions col·lectives.  

L'esperit romàntic es fixa en l'exotisme de les terres llunyanes, en el trasbals personal davant les 

situacions límit, en l'enyorança de la felicitat perduda i en el misticisme del paisatge agitat, donant 

una importància eminent a la naturalesa, per qui l'home se sent al mateix temps atret i aclaparat (el 

paisatgisme romàntic és en essència tràgic). La nova sensibilitat romàntica es proposà la cerca 

poètica de la naturalesa ideal que la seva subjectivitat representa com a imatge d'una edat daurada 

en la que la raó i la llibertat humana s'unifiquen. La ideologia romàntica, doncs, és un viatge sense 

retorn cap a la unitat d'una bellesa essencial que és tan inexistent com irrenunciable, i aquest cercle 

viciós li atorga tot el seu patetisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminant sobre un mar de boira, de Friedrich 

 
16 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. 2006 p. 59 
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Caspar David Friedrich reflecteix en els seus quadres com la consciència romàntica s'enardeix intuint 

que aquest patetisme és la font que nodreix la seva creativitat i l'abisme en el que es condemna la 

seva vitalitat enfrontant els personatges -jo romàntic- davant la incomprensible immensitat de la 

Creació; la sensibilitat romàntica es commou en una combinació de goig i malenconia. És força 

freqüent la utilització de personatges en les pintures romàntiques que feien partícips l'espectador 

de la cruesa del quadre a través de la contemplació de la contemplació (el circumstant real viu 

l'experiència del personatge fictici) d'allò  que Argullol defineix com «un universo en el que el Infinito 

parece concentrarse sobre sí mismo, en el que la luz se hunde en la tiniebla y en el que la recta se 

halla bajo el dominio de la curva»17.  

L'aparició d'aquest moviment que es contraposà al racionalisme també va comportar una nova 

relació entre l'artista i la societat: la cultura es va independitzar del mecenatge i l'artista reivindicà 

la seva funció social i exigí la recompensa econòmica del seu treball. A més, els artistes consideraven 

que l'obra no ha de seguir uns models preestablerts sinó que ha de ser personal, original i basada 

en la imaginació. Aquesta nova concepció va ser adoptava pels artistes de tots els àmbits: a part 

dels ja citats Goethe i Friedrich, cal esmentar com a principals romàntics els escriptors Schiller, E. T. 

A. Hoffmann, Keats, Shelley Lord Byron i Allan Poe i els pintors Turner, Constable, Spitzweg, 

Delacroix i Goya. 

 

 

 

 

 

 
17 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. 2006 p. 39 
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El tres de maig, un dels quadres de més rellevància pintat per Goya 

 

 

 

 

 

 

Per molts una de les èpoques més esplendoroses de la música, el Romanticisme és un moviment 

que, en clara oposició al Classicisme, dóna llibertat total a l'expressió, sense subjectar-lo a cap tipus 

de regla, amb un clar predomini del subjectivisme sobre el formalisme. Es caracteritza per la recerca 

personal de novetats i per un clar retorn a l'espontaneïtat, a la naturalesa, a allò sentimental: el 

triomf del cor sobre el cap. Deixa via lliure a la imaginació sense sotmetre's a cap tipus de norma o 

ordre, i és precisament aquesta cerca d'innovació per la qual el Romanticisme va engrandir la música 

amb nous elements i va enriquir els mitjans d'expressió. La música va començar a ser considerada 

com un art capaç de proporcionar una via per accedir a una dimensió superior de la realitat, ja que 

transcendia els límits de l'existència de l'home. 

La proposta estètica del Romanticisme musical va néixer amb el segle XIX a partir de Beethoven i es 

va estendre i evolucionar al llarg d'aquest segle com a reacció contra l'excessiva preocupació per 

l'aspecte formal de la música que mostraven aquells compositors que concedien més importància a 

la preservació d'uns preceptes clàssics que a l'expressió lliure dels sentiments i les emocions. 
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A principis de segle s'havia aconseguit un equilibri en els esquemes formals, una dinàmica de 

l'estructura musical i una arquitectura sonora sense precedents. Pel seu caràcter innovador, les 

propostes del Romanticisme van ser molt combatudes pels partidaris de la tradició; el nou 

moviment aportaria canvis notables a nivell harmònic, una ampliació de l'orquestra simfònica 

clàssica (tant pel que fa al número d'instrumentistes com a l'addició de nous instruments) i una 

exaltació del virtuosisme. Tanmateix, no és un trencament absolut ja que els romàntics van heretar 

dels clàssics certs esquemes formals i la mateixa concepció de tonalitat, que es veurà reformulada 

anys més tard amb la irrupció de personatges com Arnold Schönberg.  

És complex definir unes fronteres que delimitin el final d'un moviment i l'inici d'un altre (i encara 

més quan, com és aquest cas, compositors com Schubert participen d'ambdós). S'ha establert citar, 

entre els romàntics més genuïns -deixant de banda l'òpera (compositors com Rossini, Bellini, Verdi,  

o Puccini) i considerant-los com a «continuistes» de l'estil beethovenià-, a Weber, Mendelssohn, 

Chopin, Liszt, Schumann i Brahms  com a principals referents. Wagner també podria figurar en 

aquesta llista, però les seves innovacions van més enllà del propi Romanticisme i és per això que 

sovint se l'ha posat dins el grup dels postromàntics. El Romanticisme és l'últim gran corrent unitari 

que trasllada el simfonisme i el món pianístic a la seva màxima esplendor a nivell melòdic, harmònic 

i instrumental. A partir d'aleshores, i sobretot després del Postromanticisme, els corrents estètics-

musicals es dispersen.  

No es pot passar per alt un personatge com Franz Schubert (1797-1828), que, com Beethoven, es 

va trobar a cavall entre dos dels períodes més importants de la música clàssica. Van tenir vides 

paral·leles (i caràcters antagònics) tot i que la de Schubert fou més curta. El compositor nascut a 

Bonn havia portat la música a un estat de perfecció que Schubert -un altre gran miracle de la música 

comparable a Mozart pel que fa a genialitat de tota l'extensa llista d'obres que va compondre durant 

la seva vida efímera- creia impossible de superar. Malgrat tot, l'univers schubertià va fer aportacions 

grandioses tant a la música de cambra com a la simfònica i especialment al lied18; dotat de gran 

sensibilitat, va saber conferir el clima adequat a cadascun dels textos. Les deu simfonies que va 

compondre conserven les proporcions regulars dels esquemes clàssics, però des del punt de vista 

estilístic són totes clarament romàntiques.  

 

 

18  Lied és un terme utilitzat per referir-se a una cançó lírica breu la lletra de la qual és un 

poema i que sol estar escrita per a veu solista i acompanyament de piano.  
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Franz Schubert 

 

Cosí de Constanze Mozart (la dona del geni nascut a Salzburg), Carl Maria von Weber (1786-1826), 

coetani de Beethoven i Schubert, destaca per la seva contribució a les òperes d'aquest període -que 

van esdevenir una influència directa pel jove Richard Wagner- i especialment a les obertures 

d'aquestes, que solen interpretar-se en concerts simfònics.  

Amb una gran formació cultural i humanística, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) va escriure 

una música que s'adscriu clarament a l'esperit neoclàssic. Dedicant una part de la seva vida a la 

recuperació i reinterpretació de les obres de J. S. Bach -especialment La passió segons Sant Mateu-, 

aquest músic de caràcter amable nascut a Hamburg va obtenir aviat un reconeixement important i 

la seva privilegiada posició social el va fer recórrer moltes ciutats europees on va exercir de director 

musical del teatre de Düsseldorf, del Gewandhaus de Leipzig i de director general de la música de 

Prússia. Tenia una gran facilitat per la composició; destaca el seu concert per a violí, diverses 

obertures i sobretot la música per a piano -destacables són les cançons sense text Romances sense 

paraules- tot i que també va destinar molts esforços a la interpretació fidel de les simfonies de 

Beethoven o les òperes de Mozart.  

Frédéric Chopin (1810-1849), conegut quasi exclusivament per la seva extensa producció per a piano 

sol -ell va donar a l'instrument el pensament estètic romàntic definitiu-, va ser un home molt culte 

i no va deixar mai que la seva cultura influenciés la seva música. Per aquesta raó se'l col·loca sovint 

al costat de genis tan purs i refinats com Mozart o Schubert. Componia melodies bellíssimes -

enriquides amb ornamentacions que en cap cas resulten supèrflues- d'una tendresa, nostàlgia i 

fantasia insuperables que combinava amb una harmonia original i un pèl agosarada. L'execució de 
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les seves obres exigeix una preparació tècnica i una maduresa interpretativa molt superior a les dels 

seus contemporanis, a excepció de Franz Liszt (1811-1886). 

Considerat un dels millors pianistes de la història, Liszt fou un músic dotat d'una gran habilitat 

tècnica que es va dedicar a perfeccionar un extraordinari virtuosisme en l'instrument de corda 

percudida. Juntament amb Chopin, porta el piano a la seva màxima expressió romàntica. Pel que fa 

a les composicions, cal destacar les obres pianístiques Années de Pélerinage o Études d'exécution 

transcendante i, per a orquestra, les dues simfonies Faust i Dante i dotze poemes simfònics, forma 

que va idear i desenvolupar. 

Amic de Mendelssohn i professor de piano i composició al conservatori que aquest havia fundat a 

Leipzig, Robert Schumann (1810-1856), que representa la personificació de l'artista romàntic que 

viu la vida de manera tràgica, fou un compositor i crític musical que, malgrat haver passat a la 

història com un mal instrumentista, va escriure grans obres simfòniques com les quatre simfonies, 

un magnífic concert per a piano i un altre per a violoncel. Influenciat per Beethoven en la música de 

cambra i simfònica i per Mendelssohn en la vocal, tota la seva música és emotiva i íntima, per això 

és un mestre del lied, gènere que va modificar respecte les composicions de Schubert, donant més 

importància a l'harmonia i no tanta a la línia melòdica. També cal destacar la música que va 

compondre per a piano, sobretot els Estudis simfònics i la Fantasia en Do M Op. 17, que evidencien 

un gran coneixement del color harmònic i una preferència per les formes breus i lliures. La malaltia 

mental hereditària que el va fer acabar els seus dies tancat en un manicomi va accentuar-se quan 

va veure interrompuda la seva carrera com a pianista per una lesió a un dit de la mà dreta, però això 

no el va fer renunciar a l'activitat compositiva. Després de la seva mort, la seva dona Clara Schumann 

es va dedicar a difondre la seva música, compartint el seu dolor amb Johannes Brahms (1833-1897), 

que havia estat alumne de Schumann i es va convertir en el millor amic -i possiblement amant- de 

Clara. 

 

La irrupció de Brahms representa un dels altres moments culminants de la història de la música. Va 

compondre una música molt personal i original sempre guardant admiració i respecte a tot el que 

representava el Classicisme. Les seves quatre simfonies (la primera, coneguda popularment com «la 

desena de Beethoven» la va escriure als quaranta-tres anys, ja que, considerat per molts el 

continuador del compositor de Bonn, tothom esperava d'ell una gran obra i va decidir prendre's tot 

el temps necessari per afrontar aquesta responsabilitat) representen la culminació de la tasca 

iniciada per Beethoven i una síntesi dels llenguatges clàssics i romàntics. Va contribuir a 

l'enriquiment del color harmònic i instrumental de l'orquestra i va dotar la línia melòdica d'un 
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profund lirisme. Així doncs, va aconseguir ser fidel a la tradició clàssica i, alhora, contribuir a 

l'evolució estilística de la música del segle XIX; per aquesta raó se'l considera sovint la síntesi de la 

música de la seva època i de l'anterior. Tot i que el seu catàleg és potser menys nombrós que els 

d'altres músics coetanis, les seves obres són d'una gran qualitat i de fet, dominà i esdevingué un 

mirall pels compositors posteriors en tots els gèneres o formes amb els quals compongué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Brahms 
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4- CONTEXTUALITZACIÓ CONCEPTUAL 

4.1- LA SIMFONIA CLÀSSICA 

 

 
 

 “En el punt al que hem arribat en els dies de Cimarosa i de Paisiello, en el nou firmament s’ha anat 

condensant un altre planeta, més lluminós encara i més tenaç, es diu Simfonia; brilla en aquella part 

del cel on avui en dia la nostra ment sent dir “Sonata”, “Quartet”, “Trio”, “Concert”. Aquests noms 

han adquirit ja el significat que els atribuïm en l’actualitat i que molts consideren com la conquesta 

més elevada, la posició més original assolida per la música en el transcurs de la seva història”.19  

Una simfonia no és res més que una sonata per a orquestra simfònica. Dit d’una altra manera: la 

simfonia és la germana gran de la sonata, un tipus d’obra que es caracteritza per comptar amb una 

estructura tancada i simètrica, per l’emplaçament de la tensió màxima al centre de la peça i per la 

insistència en una resolució completa en una tonalitat determinada prèviament. Diferenciar aquest 

llistat de característiques, tanmateix, no les converteix en normes, ni tan sols en models; 

simplement són el resultat dels imperatius musicals de l’època. De fet, la llibertat creativa va 

perdurar latent en la segona meitat del segle XVIII.   

Quan parlem d’estil clàssic ens referim a la música composta, aproximadament, entre 1730 i 1820. 

Se’l diferencia sovint del barroc denominant-lo com un estil decoratiu que va aparèixer en 

contraposició al dramatisme. L’obra barroca, però, no és dramàtica en el sentit que la seva tensió 

es manté constantment regular fins el final i molt poques vegades s’eleva per sobre del nivell marcat 

al principi. En el Classicisme, en canvi, sol existir un contrast entre dos temes que aporta un 

component dramàtic. El caràcter dramàtic de la sonata clàssica, doncs, té la base en el contrast entre 

la tensió i l’estabilitat. 

El moment culminant de l’obra clàssica, com hem dit, es sol situar al mig i aquesta és la causa que 

les proporcions de la secció adquireixin importància. Charles Rosen afirma que “en música, el sentit 

de l’equilibri no és aritmètic, sinó que entren en joc un conjunt de factors molt més importants i 

 
19  Aquest paràgraf de la pàgina 363 del volum 2 del llibre Historia de la música y sus compositores amb 
traducció, ampliació i supervisió general de Gabriel PÉREZ SEVILLA, publicat el 1993, reflecteix el missatge que 
transmet el capítol La conquista de la verdad sinfónica: la simfonia ja hi era en la pròpia naturalesa de la música.  
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més complexos que el mer recompte del número de compassos”20.  La resolució de la tensió 

harmònica i la simetria dels elements temàtics no eren els únics aspectes que incidien en les 

proporcions clàssiques: la gran varietat d’elements rítmics dins d’una pauta dramàtica exigia la 

resolució de la tensió rítmica. Quan interactuen totes aquestes forces, les proporcions de les obres 

varien en cada cas, lluitant entre el drama i la simetria.  

La simfonia clàssica sol constar de quatre moviments, que tot seguit s'il·lustraran amb exemples: 

El primer moviment compta amb la forma sonata: comprèn dues seccions cadascuna de les quals 

pot repetir-se i es basa en dos temes, dos nuclis melòdic-rítmics (que poden consistir en poques 

notes o compassos) normalment diferenciats notablement. Evidentment els altres moviments 

també poden comptar amb la forma sonata però aquesta sol estar més relacionada amb el primer, 

el més complex. Sol tractar-se d’un Allegro i acostuma a ser el moviment més conegut.  

Primerament, doncs, té lloc l’exposició del tema A, que determina una tonalitat i un tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  Fragment extret de la pàgina 116 del llibre El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven publicat el 1994. 
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Tema A del 1r moviment de la simfonia núm. 35 de W. A. Mozart 

 

 

 

 

 

A continuació apareix una modulació cap a la dominant (si és que ens trobem en una tonalitat major, 

com és aquest cas. Si l’obra és en mode menor, el més habitual és que moduli al seu relatiu major, 

per exemple en la coneguda simfonia núm. 40 del mateix compositor, en Sol m, on la transició 

condueix a Si bemoll M). 

La modulació a la dominant no és sempre qüestió de pocs compassos. De fet, podríem parlar d’un 

impuls cap a la dominant latent des de l’inici que s’articula en un moment donat. La magnitud 

d’aquest impuls sovint és confusa, no sempre és clar si ens trobem encara a la tònica o ja a la 

dominant en els “passatges pont”.  Tot el que l’exposició del primer tema precisa harmònicament 

comporta una direcció cap a la dominant. Tanmateix, a vegades, el canvi a la nova tonalitat és 

sorprenent i brusc i s’introdueix sense modulació, com un cop d’estat tonal.   

 Un cop instal·lats en la nova tonalitat es presenta el tema B, que tendeix a compensar el tema A: si 

un és enèrgic i brillant l’altre serà més dolç i lleuger. 
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Tema B del 1r moviment de la simfonia núm. 35 de W. A. Mozart 

 

En aquest cas, efectivament, es compleix aquesta dualitat: el tema B complementa el tema A. No 

obstant -i aquí es fa evident la genialitat de Mozart-, mentre s’exposa el segon tema, el primer, que 

domina el moviment, continua per sota de la mà de les violes, circumstància que ha fet que aquest 

Allegro con spirito hagi estat descrit sovint com un moviment monotemàtic.  

Lògicament, no és només el contrast temàtic allò que determina el tema B, sinó l’establiment de la 

dominant. Aquest fragment, des del punt de vista harmònic, forma part del passatge pont que ens 

porta des de la dominant de la dominant (que de fet estableix en essència la dominant) fins a la 

dominant. Així doncs, podríem dir que en aquest cas les dues funcions del segon tema: l’harmònica 

i la temàtica, es divideixen. Així doncs, no sempre és tot absolutament evident i fins i tot en simfonies 

de Mozart poden existir punts de vista diferents referents a l’anàlisi de la forma.  

La primera secció acaba amb una cadència a la dominant (o al relatiu major, si l’obra està escrita en 

mode menor). Arribats a aquest punt rarament no es repeteix tota la primera part del moviment de 

la simfonia.  

Aleshores té lloc el desenvolupament, el moment en què el compositor té més llibertat creativa (pot 

ser extremadament extens, com els que compondrà Johannes Brahms dècades més tard, o 

simplement tornar a la tònica sense gaire preàmbuls). Degut a la tensió harmònica que comporta, 

la música executada a la dominant en l’inici de la segona gran secció sol moure’s harmònicament 

amb molta més rapidesa que en la primera part del moviment. Aquest episodi sol comptar amb 

elements temàtics que ja hem sentit (Mozart no deixa d’utilitzar el tema A) i pot presentar-ne de 

nous. 
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Fragment del desenvolupament del 1r moviment la simfonia núm. 35 de W. A. Mozart 

El desenvolupament acaba quan reapareix el tema A en la tonalitat principal, el que es coneix com 

la reexposició. Generalment, i com és el cas del moviment analitzat, la tornada a la tònica ve de la 

mà de la reinterpretació dels compassos inicials, que s’identifiquen estretament amb la tonalitat de 

l’obra. De totes maneres, no és sempre així (existeix la possibilitat que amb la tornada a la tònica 

aparegui directament el tema B en la tonalitat principal). L’esmentat moment culminant sol situar-

se just abans o just després d’aquesta tornada. 

La diferència amb la primera secció és que ara el tema B es presentarà a la tonalitat principal. 

Acostuma a existir una transició semblant a la de la primera part però aquesta vegada sense modular 

perquè el segon tema aparegui en la tònica i es conclogui el moviment amb una cadència. 

El segon moviment de la simfonia sol ser un Andante o un Adagio. Es tracta d’un moviment lent que 

contrasta amb el dinamisme del primer. Posseeix normalment molta riquesa melòdica. El més 

habitual és que es presenti també en forma sonata, encara que sovint amb un desenvolupament 
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més curt. Una altra opció és que es tracti d’un tema amb variacions (Beethoven ho utilitzarà en 

alguns dels seus segons moviments). 

 

 

 

Fragment del desenvolupament del 2n moviment de la simfonia núm. 40 de W. A. Mozart 

 

El tercer moviment de la simfonia està analitzat amb més profunditat a l’apartat 2.2 (veure pàgina 

38).  

Finalment, pel que fa al quart i últim moviment, la seva funció és la de resoldre totes les tensions 

de l’obra. Té una organització més lliure. Normalment és un Allegro o un Presto i sol comptar amb 

la forma sonata, encara que també pot tractar-se d’un rondó (una estructura molt més simple: un 

tema A va apareixent entremig dels altres temes, tots d’una extensió similar. Aquesta forma es 

representa així: ABACADA) 
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Tema B del quart moviment de la simfonia núm. 29 de W. A. Mozart 

 

Per últim, pel que fa a la instrumentació, cal destacar que entre el 1750 i el 1800 es va anar imposant 

tàcitament la formació orquestral pròpia del període clàssic. Des de llavors, hi ha hagut canvis 

qualitatius (millores dels instruments utilitzats, sobretot pel que fa a la sonoritat) i quantitatius (les 

orquestres romàntiques compten amb més gruix instrumental que les clàssiques: creix el nombre 

de músics i s’afegeixen instruments a l’esquema orquestral com la tuba, el bombo, el corn anglès o 

l’arpa).  

A l’inici del període clàssic, l’orquestra estava composta tan sols per dos oboès, dues trompes i 

orquestra de corda (com és el cas de la simfonia núm. 29 de Mozart, citada anteriorment). Llavors, 

de la mà de compositors com Haydn, van anar sumant-se altres instruments de vent com la flauta o 

el fagot, que no sempre estava escrit a la partitura (s’entenia que la seva funció era senzillament 

doblar la veu dels violoncels i contrabaixos) però a poc a poc va anar guanyant autonomia. El clarinet 

va anar traient el cap de manera intermitent fins que a finals de segle Mozart el va convertir en un 

element fix. Els trombons no van formar part de la instrumentació de les simfonies clàssiques però 

en canvi sí que apareixien en la música sacra i en algunes òperes (La flauta màgica o el Rèquiem de 

Mozart). 

Les timbales van ser introduïdes com a element de precisió rítmica, sovint ajudades per les 

trompetes, de les quals Mozart en fa un ús pràcticament d’instrument de percussió. Així doncs, la 
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formació habitual de finals de segle de la qual es va nodrir Beethoven per escriure les seves primeres 

obres simfòniques és el següent: dues flautes, dos oboès, dos clarinets i dos fagots (vent fusta); dues 

trompes i dues trompetes (vent metall); timbales (percussió); dues seccions de violins, violes, 

violoncels i contrabaixos (corda). 

 

Formació estàndard de l’orquestra simfònica clàssica
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4.2- EL MINUET I L’SCHERZO 
 

Durant la primera meitat del segle XVIII, molts compositors escrivien obres per grups instrumentals 

en què aplicaven un esquema format per tres moviments: ràpid-lent-ràpid (allegro-andante-finale). 

Els primers que es van servir d’aquesta forma anomenada simfonia van ser Giovanni Battista 

Sammartini, Baldassare Galuppi i Niccolò Jommelli, entre d’altres. Més tard, Haydn i Mozart van 

contribuir a l’establiment del pla de la sonata clàssica amb la introducció d’un quart moviment, el 

minuet, intercalat entre el segon i el tercer. 

El minuet és una dansa antiga originària de França i de compàs ternari que va aparèixer la segona 

meitat del segle XVII de la mà de Jean-Baptiste Lully, compositor, ballarí  i coreògraf italià, i el primer 

que va integrar aquest moviment en els seus ballets i òperes. Ràpidament es va estendre per tota 

Europa (va esdevenir una de les danses més interpretades a la cort del rei Lluís XIV de França cap a 

la dècada del 1660) i aleshores es va convertir en una de les danses que formaven les suites 

barroques -per orquestra, grups instrumentals o solista- juntament amb d’altres com l’Allemande, 

la Courante, la Sarabanda, la Bourrée o la Giga. Tanmateix, també hi ha manifestacions de minuets 

com a obres independents. El minuet barroc tenia una forma binària: el formaven dues seccions 

cadascuna de les quals es repetia i comptava amb melodies regulars. 

Amb el pas dels anys, el minuet va ser l’única de les danses barroques que va aconseguir fer-se un 

lloc en les simfonies i sonates clàssiques. Solia ocupar el tercer lloc de l'obra, després del moviment 

lent, i ajudava a sortir de l'atmosfera reflexiva que s'havia generat. Amb l’arribada del Classicisme, 

el moviment va evolucionar assimilant influències d’altres formes fins a adoptar, pels volts del 1770, 

l’estructura que es va acabar imposant en les dècades següents: una forma ternària ABA on A és el 

minuet i B és el trio. El trio no és res més que un altre minuet més curt que el principal que contrasta 

en algun aspecte amb aquest, habitualment en el caràcter i sovint pel que fa a la tonalitat. El minuet 

(A) també es dividia en una forma ternària ABA, on apareixia per tant el primer tema seguit del 

segon i de nou el primer amb una lleugera variació per concloure la secció. El trio (B) comptava amb 

la mateixa forma ternària ABA. 

 

 

Forma del minuet clàssic 
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El minuet clàssic va abandonar la solemnitat francesa per adoptar un caire més humorístic que 

Beethoven va dur després a l’extrem mitjançant els scherzos. Els minuets clàssics es solien ballar 

amb tempos més alegres que els barrocs conservant encara el compàs ternari.  

A continuació s'analitza un exemple de minuet clàssic: el tercer moviment de la simfonia núm. 94 

de Joseph Haydn, composta el 1791. La secció del minuet (A) està delimitada amb el color verd i la 

del trio (B) amb color marró. Ambdues seccions es divideixen en la forma ternària ABA on la A queda 

fitada amb el color vermell i la B amb el color blau.   
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L’entrada en escena de Ludwig van Beethoven va comportar diversos canvis. Havia rebut una 

formació clàssica i va adoptar els motlles formals establerts pels seus predecessors: la seva obra va 
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viure un procés de transformació del llegat clàssic que va esdevenir la llavor que nodriria tota una 

generació de compositors romàntics. De mica en mica l’estructura formal de les obres de Beethoven 

s’allunya dels models clàssics de proporció i equilibri al mateix temps que la seva escriptura esdevé 

cada cop més agosarada i sorprenent. Una de les innovacions que va introduir va ser el progressiu 

canvi del minuet clàssic per l’scherzo, composició de característiques formals similars però amb un 

tractament més lliure. La paraula italiana scherzo vol dir literalment “broma”, cosa que indica una 

accentuació del caire humorístic de la dansa del minuet i, conseqüentment, sol presentar un tempo 

més ràpid.  

Ni el minuet va desaparèixer al llarg del segle XIX (efectivament va disminuir la seva presència en 

les obres importants, però va continuar essent utilitzat per compositors com Schubert, Brahms, 

Debussy, Bizet o Fauré) ni l’scherzo va ser creat per Beethoven en un dia il·luminat. De fet, trobem 

referències d’aquest tipus de moviment en obres de Claudio Monteverdi, que els batejava com 

Scherzi musicali. Fins i tot es conserven composicions datades del segle XVII que porten per títol 

Scherzi sacri (bromes sagrades), una denominació un pèl contradictòria.  

J. S. Bach també havia utilitzat el terme per donar nom a algunes de les seves composicions. Val a 

dir que l’scherzo “antic” solia presentar una forma binària i, en conseqüència, no comptava amb la 

mateixa estructura que els clàssics-romàntics. L’establiment ,doncs, de la forma i la identitat dels 

scherzo de finals del segle XVIII i principis del XIX es deu a Beethoven, tot i que també Haydn havia 

escrit minuets molt propers al caràcter dels scherzo, arribant a posar la indicació de tempo Presto 

en els minuets dels darrers quartets (de fet el mateix Beethoven titula el tercer moviment de la seva 

primera simfonia com a Menuetto, encara que té un aire molt semblant a altres scherzos posteriors). 

L’scherzo beethovenià manté el compàs ternari i la distribució formal ABA del minuet clàssic. A 

través d’ells anem descobrint un Beethoven que va forjant la seva nova forma simfònica que 

incorpora l’scherzo, que a partir de llavors representarà en el si de la sonata i de la simfonia allò que 

conté de lúdic el minuet però alliberant-se de la rigidesa aristocràtica i transgredint el caràcter 

mesurat i contingut. Pren molta importància el ritme, que es converteix en quelcom primordial, 

ritmes sovint formats per valors iguals que Beethoven aconsegueix sostenir fins la màxima tensió. 

El compositor alemany pretén construir un moviment viu, àgil, amb energia, contrapuntístic i rítmic 

i amb diàleg entre les veus, que resultarà ser tan imprevisible i brusc com ell mateix. Aquesta nou 

tipus de moviment li permetrà reivindicar la pròpia llibertat individual i desentendre's de certes 

herències rebudes. 

Beethoven no es va veure mai sotmès a seguir escrupolosament l’estructura heretada del minuet 

clàssic per composar els seus scherzos. En el tercer moviment de la tercera simfonia, per exemple, 
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queda completament desdibuixada la formà ternària de la primera secció (de fet la primera part del 

moviment va perdent la forma ternària per convertir-se en l’exposició d’un tema i el 

desenvolupament d’aquest fins a arribar a una cadència). Sovint també proposa alternatives en la 

repetició de la primera secció, com en el tercer moviment de la cinquena simfonia. 

Amb el pas dels anys, l’scherzo va aconseguir treure-li definitivament el lloc al minuet com a tercer 

moviment (i a vegades segon) de sonates, simfonies i obres per a música de cambra. Els compositors 

romàntics i postromàntics se’l van fer seu i cadascú li va donar un tarannà determinat, com és el cas 

de Brahms, Chopin, Bruckner o Mahler. 
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5-ANÀLISI DE LES TRES ETAPES CREATIVES DE BEETHOVEN A PARTIR 
DELS MINUETS I ELS SCHERZOS DE LES NOU SIMFONIES 
 

5.1-INTRODUCCIÓ  METODOLÒGICA 
 

L'anàlisi que s'exposa a continuació sobre els scherzos beethovenians simfònics es centra 

bàsicament en tres aspectes de vital importància per comprendre l'essència de qualsevol forma 

musical. He seguit, doncs, aquest esquema, en cada cas, per acabar concloent el conjunt de 

característiques generals que distingeixen cadascuna de les tres etapes i que s'exposen 

explícitament en les respectives anàlisis així com en les conclusions i implícitament en les 

composicions realitzades a partir d'aquestes. Els tres aspectes són: 

1. La forma. Estudi acurat, a grans trets i a nivell més concret, de la forma dels moviments 

analitzats. En tractar-se tots ells d'un gènere molt determinat que compta d'entrada amb 

una estructura formal preestablerta -ABA-, també es fa referència i es posen en evidència 

les diferències entre una mateixa etapa i les variacions -més evidents- entre una i altra, 

sempre partint de la base que no és quelcom merament objectiu i que se'n poden fer 

diverses interpretacions (i més encara quan ens trobem musicalment situats en un pont 

entre dos grans moviments estilístics).  

2. L'harmonia. Anàlisi de les cadències, graus tonals i canvis de to utilitzats. Distinció entre 

l'herència rebuda de Haydn i Mozart i la innovació i propostes de Beethoven.  

3. La instrumentació. Explicitació de la instrumentació utilitzada pel compositor, que varia 

segons el moviment de la simfonia en la qual està inclòs i també segons l'etapa -d'aquesta 

manera, hi ha diferències força evidents entre la orquestració que Beethoven utilitza pel 

minuet de la primera simfonia respecte l'scherzo de la novena- i estudi detingut dels plans 

sonors, dels aspectes melòdics, polifònics, homofònics, contrapuntístics i de diàleg que 

s'estableixen entre les veus, així com el tractament del tutti i orquestracions en petit format 

-especialment en els trios-. 
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5.2-PRIMERA ETAPA 

5.2.1- ANÀLISI DEL MINUET DE LA PRIMERA SIMFONIA 
 

 

No és sabut amb exactitud quan va ser compost aquest moviment, però sembla que fou pels volts 

de 1795 (la primera simfonia del compositor de Bonn es a publicar l'any 1801). Com és evident, en 

la primera obra de Beethoven d'aquesta magnitud es poden apreciar moltes influències del període 

clàssic, del qual el seu professor Joseph Haydn n'era un dels màxims exponents. No obstant això, ja 

es comencen a veure trets característics propis del caràcter beethovenià (hauria estat inimaginable 

fins llavors començar una simfonia amb la dominant del quart grau enlloc de l'acord de tònica). 

Destaca especialment en aquest sentit el tercer moviment, el qual és tractat  d'scherzo per alguns i 

de minuet (moviment que havia ocupat freqüentment aquest lloc en les simfonies dels compositors 

clàssics del segle XVIII) per d'altres. En qualsevol cas, tot i que demostra un tarannà proper als 

scherzo que compondrà Beethoven més tard, va ser titulat pel mateix compositor com a Menuetto. 

El moviment està escrit en Do major,  en compàs 3/4 i compta amb la següent instrumentació: dues 

flautes, dos oboès, dos clarinets en C, dos fagots, dues trompes en C, dues trompetes en C, timbales 

en C i G (tònica i dominant) i orquestra de corda. La indicació de tempo és Allegro molto e vivace. 

Compta amb una estructura ternària fàcilment identificable: Minuet-Trio-Minuet.  

Comença presentant-nos el tema A amb una pujada cromàtica (que ens porta de Do M a una 

cadència en Sol M) protagonitzada per la corda i reforçada per tot el vent en el penúltim compàs i 

la caiguda del darrer, on apareixen també les timbales. Aquesta estructura, que comença en piano 

i va creixent paral·lelament amb el gruix orquestral acabant en forte, es repeteix dues vegades. 

Només aquests primers compassos ja són tota una declaració d'intencions (és difícil d'imaginar un 

inici com aquest en un minuet de Mozart o Haydn) eminentment pel que fa al crescendo acabat en  

un unissò de tots els instruments. 

Seguidament, s'exposa el tema B a través dels violins primers i dels segons (que els doblen una 

octava per sota) així com les violes, els violoncels i els fagots, que donen suport harmònic en les 

cadències. Una modulació basada en deu compassos de pregunta-resposta ens porten a Re bemoll 

M, alternant el forte i el piano. Tampoc era habitual en les obres d'aquella època anar a parar a una 

tonalitat tan allunyada de la principal (com Re bemoll M respecte Do M), tal com ho és l'acord de 

sexta napolitana. 

Un dels altres elements característics beethovenians és la utilització dels sforzandos, que en aquest 

moviment apareixen en el primer temps de cadascun dels quatre compassos que precedeixen 

l'acord de Re bemoll M. 
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És molt interessant la manera com Beethoven torna de Re bemoll M a la tonalitat principal per 

reexposar el tema A sense que pràcticament ens n'adonem. Un pedal de Re bemoll és aguantat pels 

violoncels i els contrabaixos mentre els violins i les flautes mantenen un petit diàleg amb el motiu 

del tema B.  Torna a modular en pianíssimo, amb les violes, els violoncels i els contrabaixos tornant-

se un petit fragment, cada vegada mig to més amunt, amb l'oboè i el fagot. Ens situem, doncs, ni 

que sigui per uns instants, en Si bemoll M, després en Do bemoll M per acabar tornant a Do M, 

(aquesta modulació és ajudada per un crescendo) on reapareix el tema cromàtic A, aquesta vegada 

en forma de tutti, amb fort des de l'inici i amb un especial protagonisme de les timbales, que 

marquen el tempo fent corxeres entre la tònica i la dominant. Aquesta reexposició tan explosiva i 

clarament diferenciada pel que fa a la instrumentació de l'exposició rarament hauria tingut lloc en 

moviments similars de compositors de l'època, que simplement tornaven a presentar el tema tal 

com havia aparegut la primera vegada.  

La cadència que al principi havia acabat en Sol M (cadència suspensiva) ara té continuïtat i passarà 

pel IV grau, subdominant que ens dirigirà cap a un I grau (6/4 cadencial), i un V grau per acabar en 

l'acord de Do M i conseqüentment amb una cadència autèntica conclusiva. Pel que fa als processos 

cadencials com ara aquest, no hi ha cap innovació per part de Beethoven en aquesta etapa. Segueix 

les harmonies pròpies clàssiques. 

La primera part, però, no acaba aquí, i és que a continuació ve una coda dividida en dues meitats: 

en els següents vuit compassos, de caràcter graciós, immersos encara en el fortíssimo on havíem 

deixat la cadència en Do M, els violins primers, les flautes i els oboès juguen a l'unissò amb un petit 

motiu d'un compàs, amb l'anacrusi de l'anterior i la caiguda del següent, entre el Re bemoll i el Re 

natural mentre els violoncels i els contrabaixos insisteixen en el Do. La dissonància que es produeix 

és força notable i un pèl agosarada (encara més tenint en compte que ja hem reafirmat la tonalitat 

amb l'anterior cadència). 

Un tutti orquestral iniciat en piano i protagonitzat pels violins, que tenen la melodia (a la que al final 

s'hi sumarà pràcticament tot el vent), serveix per concloure aquesta primera secció (que en 

l'estructura ternària del moviment representa la A), amb un crescendo que desemboca en 

fortíssimo21 i de nou amb una cadència autèntica conclusiva.  

El trio (que en l'estructura ternària del moviment representa la B) s'inicia en la mateixa tonalitat on 

hem acabat la primera meitat de l'scherzo i amb la mateixa indicació de compàs. Les flautes, els 

clarinets, els fagots i les trompes presenten el que serà el tema C del moviment, amb quatre 

 
21 Beethoven va ser dels primers compositors en farcir la partitura d'indicacions de dinàmica. En qualsevol obra 
de Mozart difícilment apareix un matís que no sigui forte o piano. 
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compassos idèntics (més l'anacrusi del primer, tan sols a càrrec de l'oboè) que desemboquen a un 

pedal del mateix acord, de Do M. Aguantat aquest pedal, les dues veus de violins donen color i 

dinamisme al fragment amb una línia melòdica el final de la qual coincideix amb l'inici d'una nova 

sèrie de quatre compassos protagonitzats per les mateixes quatre veus de vent, que repeteixen 

l'estructura anterior (aquesta vegada en el VI grau, en La m) que ens traslladen a un altre pedal (en 

Re m) on tornarà a aparèixer el mateix passatge dels violins, el qual ens duu al final del tema C. 

S'accelera el ritme harmònic: l'harmonia, oscil·lant entre l'acord de tònica i el de dominant, canvia 

cada compàs per finalitzar amb una semicadència suspensiva: V/V – V. Es repeteix des de l'inici del 

trio tot el fragment. 

Es tracta d'una primera part del trio poc interessant harmònicament, on no passen gaire coses. Cal 

destacar que, a diferència de la primera part de l'scherzo, en aquest fragment no hi ha cap canvi de 

dinàmica, tot està submergit en un piano serè.  

Després de la repetició, i amb l'acord de dominant amb sèptima de coixí, continua el diàleg entre 

els primers violins i els vents (ara només representats pels clarinets i les trompes), que exposen el 

tema D intervenint, intercaladament, en primer lloc, cada dos compassos i, més tard, cada compàs. 

Una escala descendent dels violins primers ens col·loca de nou al tema C, aquesta vegada, 

començant piano i acabant fortíssimo amb un tutti orquestral. Són molt característics del 

compositor alemany aquests canvis sobtats de dinàmica i la progressiva suma d'instruments per 

concloure la frase. 

En els últims compassos l'harmonia és molt clara: es mou entre els grau tonals: I, IV i V per acabar 

amb una cadència autèntica conclusiva en la tonalitat del moviment: V – I.  

Cal destacar, en aquest acabament, la importància dels sforzandos, situats estratègicament cada 

dos compassos (després de cinc compassos de la reaparició del tema C) i cada compàs els quatre 

últims, per donar èmfasi al final. Tot seguit, té lloc la repetició des del tema D i després un Da Capo, 

que ens col·loca de nou a l'inici del minuet. El moviment acaba abans de tornar a començar el trio 

(amb una cadència autèntica conclusiva en Do M). 
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5.2.2 ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA SEGONA SIMFONIA 
 

 

La segona simfonia del compositor alemany va ser escrita entre el 1801 i el 1802 i estrenada el 1803 

a Viena. És possiblement la menys interpretada de totes nou, ja que no destaca prou per cap motiu 

concret. Es tracta d'una obra tardana del primer període compositiu de Beethoven, on es comencen 

a entreveure certes marques que caracteritzaran la música del compositor dels següents anys. 

Paradoxalment, tot i que la peça va ser escrita en la mateixa època que el famós Testament de 

Heiligenstadt (veure pàgina 18), l'obra no transmet l'angoixa que amara aquesta carta, sinó que 

presenta un caire graciós. D'aquí que en aquesta ocasió Beethoven opti per col·locar un scherzo en 

el tercer moviment en lloc de l'esperat i habitual minuet. Recordem que en la primera simfonia 

escriu un minuet, tot i que aquest té un caràcter propi dels scherzo de Beethoven. 

La tonalitat de l'scherzo és la mateixa que la de la simfonia, Re M. La indicació de tempo és Allegro 

(per tant, és lleugerament més lent que el minuet de la primera) i la de compàs, 3/4. Està 

instrumentat per dues flautes, dos oboès, dos clarinets en A, dos fagots, dues trompes en D, dues 

trompetes en D, timbales en D i A (tònica i dominant) i orquestra de corda. Presenta una forma 

ternària ABA on A és l'scherzo i B és el trio. 

Igual que com fa en el moviment homòleg de la primera simfonia, presenta d'entrada el tema A, 

que en aquest cas consisteix en l'intercanvi, per part de diferents instruments, d'un motiu de tres 

notes ascendents, amb un especial protagonisme dels violins primers. En aquests primers 

compassos de l'scherzo (dividits en dues meitats simètriques: la primera, fins el compàs vuit, 

acabada en una cadència autèntica; i la segona, del compàs vuit al setze), que acaben amb una barra 

de repetició que indica que s'ha de tornar a l'inici, destaca el contrast que Beethoven vol potenciar 

entre forte (o fortíssimo) i piano, intercalant les dues indicacions de dinàmica de manera continuada, 

canviant-la en alguna ocasió cada compàs. 

També és interessant l'acord que escriu al compàs tres, que comporta una dissonància notable. 

Difícilment trobaríem un acord d'aquestes característiques en un minuet de Mozart i encara menys 

en un moment tan inicial del moviment. Segurament no hi ha una única manera de justificar-lo, però 

potser l'opció més lògica seria dir que es tracta d'un acord de Mi m (II grau) amb un pedal de tònica. 

Tal com succeeix en el tercer moviment de la primera simfonia, Beethoven acaba la primera frase 

amb una semicadència suspensiva, que li permetrà especular amb la tonalitat en els compassos 

següents. 

Després de la barra de repetició apareix el tema B, després de quatre compassos que, arrossegant 
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el motiu de tres notes del tema A, ens situen en la nova tonalitat: Si bemoll M (una tonalitat molt 

allunyada de Re M, la principal. En l'altre moviment analitzat d'aquesta etapa, escrit en Do M, també 

es desentén de la tonalitat principal, modulant a Re bemoll M). En aquesta fase de l'scherzo  ens 

fixem en els forte-pianos que Beethoven col·loca en el segon temps del primer i del cinquè compàs 

del tema B. Podem entendre que pretén fer trontollar l'estabilitat rítmica, tot fent «mofa» del 

sempre escrupolós minuet clàssic.22 

Guiats encara pels violins primers, anem buscant el camí de tornada cap a la tonalitat principal, que 

regressa després d'un pedal de La (dominant de Re) aguantat pels contrabaixos. 

A diferència del minuet de la primera simfonia, després del crescendo que fa reaparèixer el tema A, 

aquest es manifesta igual que ho havia fet en l'exposició instrumentalment parlant. No hi ha cap 

variació respecte l'inici, tampoc pel que fa a la dinàmica, fins el tretzè compàs, quan les dues veus 

de violins comencen a jugar amb el motiu, tornant-se les tres notes mentre es prepara la coda de 

l'scherzo. 

Podria semblar que hem modulat per l'aparició del Do i el Fa naturals, però ens mantenim encara 

en Re M. Beethoven s'encarrega de demostrar-ho amb cadències autèntiques que aniran apareixent 

cada vegada més ininterrompudament. Aquestes cadències vénen acompanyades d'un forte que 

s'esvaeix després de cada una d'elles per tornar a donar pas al piano, que amb un crescendo prepara 

la següent. 

És interessant l'estructura d'aquests últims compassos. Beethoven va escurçant el número de 

compassos per fer aparèixer més seguidament la cadència autèntica, que es troba al final de la frase. 

Primerament repeteix exactament els vuit primers compassos de la coda, llavors fa aparèixer només 

els últims quatre (on ja s'ajuda d'sforzandos a la cadència) i després tan sols els últims dos, donant 

així una sensació de final imminent, que efectivament arriba en fortíssimo i amb un tutti orquestral 

que per fi conclou la primera part del moviment. Aleshores es repeteix des de l'exposició del tema 

B. 

El trio, com el de la primera simfonia, està escrit en la tonalitat del moviment (en aquest cas, Re M) 

i la mateixa indicació de compàs que l'scherzo: 3/4. El tema C consta de vuit compassos dividits en 

dos grups de quatre (la típica estructura pregunta-resposta, on els primers acaben en una 

semicadència suspensiva i els últims en una cadència autèntica). Aquesta seqüència de vuit 

compassos que representa l'exposició del tema C es repeteix. Pel que fa a la instrumentació, 

 
22 Es tracta d'un recurs força utilitzat pel compositor en aquesta època. Escriu scherzos que, fent honor al seu 
nom, fan broma del minuet clàssic, que sempre es podia ballar. Beethoven vol trencar aquesta rectitud i col·loca forte-
pianos o sforzandos en el segon o en el tercer temps del compàs. Un exemple clar és el del tercer moviment del 
quartet de corda op.18 núm. 4 (1798-1800), que de fet està titulat com a menuetto amb una clara intenció burlesca. 
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Beethoven utilitza només els oboès, els fagots i les trompes en aquest fragment23, on, pel que fa a 

la dinàmica, la indicació és de piano. 

En la línia del que hem comentat en l'scherzo de la picardia de Beethoven de col·locar sforzandos 

«fora de lloc», cal fer referència al que apareix al sisè compàs del trio. D'aquesta manera, Beethoven 

provoca una antítesi entre el món clàssic (l'estructura de vuit compassos amb uns processos 

cadencials irrefutables) i allò que representarà el seu llegat: la desestabilització de les formes 

clàssiques (els sforzando en temps o compassos dèbils). 

A continuació descobrim el tema D, que contrasta bruscament amb la delicadesa i la pulcritud de la 

forma del tema C. Es proposa un unissò de tota la corda en forte (quelcom brusc, i encara més 

comparat amb l'elegància dels compassos anteriors). Es tracta simplement del desplegament de 

l'acord de Fa sostingut M. Després de sis compassos aguantant un Fa sostingut en decrescendo, 

sense més preàmbuls tot el vent i les timbales toquen un La (dominant de Re) també a l'unissò per 

tornar al tema C, aquest cop lleugerament variat pel que fa a la instrumentació: en els primers vuit 

compassos els oboès continuen tenint la melodia acompanyants dels clarinets mentre els fagots 

presenten un contrapunt rítmic. Les trompes apareixen per reforçar les cadències. 

En els següents vuit, són els violins qui agafen la melodia mentre les violes, els violoncels i els 

contrabaixos toquen en pizzicato el que abans han tocat els fagots. 

Per acabar la segona part del moviment, un cop s'ha conclòs la frase de vuit compassos es repeteixen, 

tal com ha passat en l'scherzo, els últims dos compassos d'aquesta, mentre els vents es van afegint 

provocant un crescendo que no acaba en forte, sinó en piano. Llavors es repeteix des del tema D i 

quan s'ha acabat, Da Capo a l'scherzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 De fet, la segona part dels minuets de les dècades anteriors va arribar a ser denominada trio perquè 

originàriament eren uns compassos escrits tan sols per a tres instruments. Potser per donar aquest aire de 
"simplicitat" Beethoven va optar en aquest cas per escriure aquesta part per únicament tres veus. 
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5.3-SEGONA ETAPA 

5.3.1- ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA TERCERA SIMFONIA 
 

 

Sens dubte la tercera simfonia és una de les peces clau en el conjunt de l'obra de Beethoven. Molts 

la consideren un cop de puny sobre la taula, l'inici del romanticisme musical. Es tracta de la primera 

obra de pes del compositor que es distancia clarament de certes formes de la simfonia clàssica: crea 

un misteri i una ansietat singulars alterant alguns dels principis referents a l'estructura habitual de 

les dècades anteriors com la durada dels moviments (cap obra simfònica de Haydn o Mozart dura 

gairebé una hora, com aquesta) i el desenvolupament d'aquests. Es considera, per tant, la primera 

simfonia del segon període creatiu.  

La simfonia batejada com l'Heroica va ser composta entre el 1803 i el 1804 (dos anys després d'haver 

escrit el Testament de Heiligenstadt) i estrenada el 1805 en petit comitè a casa del príncep Jospeh 

Franz von Lobkowitz, a qui va ser finalment dedicada (veure pàgina 10) i més tard en públic al 

Theater an der Wien24.  

En l'scherzo de la segona simfonia, se'ns presenta una claredat de textures dignes de la música de 

cambra; amb alguns retocs se'n podria fer una versió per quartet de corda, cosa que resulta 

impensable en el tercer moviment de l'Heroica, en el que la genialitat de la peça depèn de la força 

latent en els pianíssims dels instruments de corda. Beethoven demostra d'aquesta manera l'habilitat 

de saber contrastar els volums entre els instruments i la seva comprensió i coneixement al voltant 

d'aquests.  

L'scherzo de l'Heroica està escrit en Mi bemoll M (la tonalitat principal de la simfonia) i en compàs 

3/4. El moviment compta amb la següent instrumentació: dues flautes, dos oboès, dos clarinets en 

B bemoll, dos fagots, tres trompes en E bemoll25, dues trompetes en E bemoll, timbales en E bemoll 

i B bemoll (tònica i dominant) i orquestra de corda. La indicació de tempo és Allegro vivace. Es tracta 

d'un moviment semblant al minuet de la primera simfonia pel que fa al caràcter irònic i posa 

definitivament les bases dels scherzos romàntics.  

Aquest moviment està caracteritzat per l'articulació i la dinàmica de tota la corda, que aporta a 

l'scherzo un caire mig misteriós entre l'ambigüitat i la ironia. En els primers compassos es van 

alternant dos acords, un de Mi bemoll M i l'altre de La bemoll M, que ens fa dubtar sobre la tonalitat 

i la indicació de compàs (podria semblar un temps binari). Encara es complica més la cosa quan 

 
24 Es tracta d'un teatre històric de Viena, on Beethoven va estrenar-hi quatre de les seves simfonies. 
25 Beethoven incorpora la tercera trompa per primera vegada en una simfonia per poder completar acords 
tríades invertits -sense crear quintes paral·leles- en la presentació del trio del tercer moviment de l'Heroica. 
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apareix l'oboè presentant el tema, que acaba sobre Si bemoll. Llavors tenim clar que es tracta d'un 

compàs ternari però l'ambigüitat entorn la tonalitat segueix latent. El tema torna a manifestar-se 

de la mà de l'oboè aquest cop doblat per dalt amb la flauta mentre la corda continua  amb 

l'inquietant pianíssimo en stacatto26. 

La forma de l'scherzo de la tercera simfonia de Beethoven no és tan clara com la que presenten els 

dos moviments del primer període creatiu, tot i que sí que es divideix en la forma ternària Scherzo-

Trio-Scherzo. Aquí hauria acabat la presentació del primer tema i a continuació arribaria el segon. 

Tanmateix, en aquest cas podríem parlar més aviat d'un sol tema (el que ja ha estat tocat per l'oboè) 

que a continuació es desenvolupa fins a la cadència final sense que n'aparegui cap altre contrastant.  

Així doncs, comença el desenvolupament amb dotze compassos de la corda (que continua amb la 

dinàmica i l'articulació de l'inici) que ens porten sense que ens n'adonem a Fa M (dominant de la 

dominant), on ara és la flauta sola qui exposa el tema. Aleshores Beethoven segueix jugant amb la 

incertesa tonal, passant momentàniament per Sol m i Re M per tornar a Si bemoll M (dominant), on 

s'exposa el tema a través dels oboès, els clarinets i els violins primers abans de descobrir per fi la 

tònica, Mi bemoll M. Seria totalment impensable no trobar definitivament la tònica fins el compàs 

93, com passa en aquest scherzo, en qualsevol composició de l'època immediatament anterior. Tota 

una declaració d'intencions.  

L'orquestra sencera celebra el descobriment de Mi bemoll M tocant el tema en fortíssimo. En aquest 

fragment apareixen per primera vegada en el moviment uns sforzandos cada quatre compassos que 

fan sobresortir el cànon de dos compassos que es produeix entre els violins i tot el vent fusta (menys 

el segon fagot) «contra» les violes, els violoncels, els contrabaixos i el segon fagot. Així doncs, 

trobem un sforzando cada dos compassos que incrementa la força temàtica de l'exposició en la 

tonalitat principal.  

Aquest fet és un altre trencament amb els models clàssics: normalment, els violoncels, els 

contrabaixos i els fagots són el baix de l'orquestra, que duen el pes de l'harmonia. Beethoven 

decideix, per contra, fer-los tocar el tema amb dos compassos de retard respecte tota l'orquestra. 

El paper que de mica en mica aniran deixant de jugar els «baixos» dintre del conjunt orquestral 

l'aniran prenent el vent metall sovint ajudats per les timbales, tal com es pot apreciar en aquest 

passatge: les trompes, les trompetes i les timbales insisteixen en la tònica perquè quedi clar on som 

harmònicament mentre uns plantegen el tema i els altres responen al cap de dos compassos en 

forma de cànon. 

 
26 L'stacatto és un tipus de cop d'arc l'articulació del qual consisteix en deixar una pausa entre les notes 
inexistent en l'escriptura. 
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En aquest moment ja sabem que ens espera una cadència a Mi bemoll M a la qual Beethoven ens  

condueix subtilment primerament mitjançant un motiu de vuit compassos que, tal com ja se 

n'havien començat a entreveure alguns exemples en el primer període, desdibuixa l'esquema clàssic 

del compàs ternari col·locant un sforzando en el segon temps, aniquilant així totes les possibles 

restes de dansa que poguessin quedar en el moviment. Aquest motiu, en forma de pregunta-

resposta (on la corda pregunta i el vent fusta respon) dóna pas al següent formulant només la 

pregunta i deixant la conclusió a l'aire. 

Val a dir que un cop hem trobat la tònica, Beethoven resol a Mi bemoll M totes les cadències 

possibles (no hi ha cap cadència suspensiva o trencada), com succeeix també en el fragment descrit 

en el paràgraf anterior. Per exemple, a continuació apareix un petit diàleg en piano entre la corda i 

l'oboè, el clarinet i els fagots que combina tan sols dos acords (cosa que ja havia passat en el principi, 

quan dubtàvem entre compàs binari o ternari) i acaba resolent amb més gruix orquestral en una 

cadència autèntica a la tonalitat principal.  

Aleshores acaba la primera secció del moviment amb un últim fragment també de vuit compassos -

que es repeteix dues vegades- (protagonitzat en primer lloc per les dues veus de violins, amb les 

violes i els fagots donant-los coixí harmònic en el primer temps de cada compàs, i en segon lloc per 

tota l'orquestra) de caràcter graciós, immers en l'ambigüitat de no saber massa on anem a parar 

que ha predominat en aquesta part inicial de l'scherzo. 

En la primera repetició de l'scherzo, el mateix fragment serveix per anar a buscar de nou l'inici del 

desenvolupament i en la segona, un tutti orquestral conclou la primera part de l'scherzo a Mi bemoll 

M. 

El trio d'aquest moviment és un dels passatges simfònics més estimats pels trompes, que tenen un 

paper molt destacat. Beethoven ha decidit col·locar tres trompes en lloc de les dues habituals i els 

dóna un rol totalment protagonista en aquesta secció. 

A diferència de l'scherzo, el trio manté la típica forma ternària repetint dues vegades la B, de manera 

que consisteix en una estructura ABABA.  

El tema A del trio, doncs, és presentat per les tres trompes. Consisteix en setze compassos dividits 

en dues parts de vuit compassos cadascuna, creant una clàssica forma de pregunta-resposta (els 

primers vuit acaben en un acord de Si bemoll M, dominant, i els altres vuit en un acord de Mi bemoll 

M, tònica). La seguretat i la serenitat de l'inici del trio contrasta radicalment amb la inseguretat i 

l'expectativa que caracteritzen l'scherzo. Cal tornar a destacar el fet que Beethoven opti per escriure 

la secció de trio per a només tres instruments, en aquest cas tres trompes. I no només en el tema A, 

ja que el tema B és interpretat per la flauta, l'oboè i el fagot, que toquen a l'unissò una frase de deu 
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compassos sobre la dominant sota les indicacions de dolce i sempre legato. La corda recull la frase 

dels tres instruments de vent fusta per retornar a Mi bemoll M, on de nou les trompes toquen el 

tema A idèntic fins que apareix sorprenentment un acord de Mi bemoll amb sèptima (dominant del 

IV grau), que provoca un diàleg, on destaquen un altre cop els sforzandos, entre les trompes (que 

insisteixen en l'acord inesperat) i la corda i els clarinets. Amb aquest fragment el trio es dilueix sense 

resoldre en la tònica per donar pas, després de la repetició des del tema B de la secció, a l'scherzo.  

Beethoven, però, tal com havia fet en els moviments analitzats de la primera etapa creativa, no es 

limita a posar Da Capo, sinó que torna a escriure tota la secció. Aquest fet, com tot el que fa 

Beethoven, té una explicació: tota la repetició és idèntica llevat d'un detall, una variació respecte a 

l'exposició de l'scherzo que volia fer constar i per la qual va copiar tota la primera part una altra 

vegada. Es tracta del motiu que apareix després de l'exposició del tema en Mi bemoll M que té un 

sforzando en el segon temps de cada compàs. Beethoven decideix eliminar del tot l'estructura del 

compàs ternari substituint-lo, després de la resposta del vent fusta, per un compàs de quatre temps. 

D'aquesta manera, les notes que en l'exposició formaven un compàs de tres (una negra i una blanca 

amb sforzando) es converteixen en dues blanques i passen a tenir el mateix valor. Això dura tan sols 

quatre compassos i llavors es restaura el compàs ternari, però sens dubte és quelcom que no es pot 

passar per alt i diu molt de la manera de ser del compositor. 
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5.3.2- ANÀLISI DEL MINUET DE LA QUARTA SIMFONIA 
 

 

Escrita el 1806 a Viena, estrenada en petit comitè al palau del príncep Lobkowitz el març de 1807 i 

el novembre del mateix any interpretada públicament a la capital austríaca i dedicada al comte Franz 

von Oppersdorff, la quarta simfonia representa un retrocés pel que fa a l'estil del compositor, una 

mirada enrere cap a les obres del primer període creatiu, de clara influència clàssica. Beethoven ja 

havia començat a «dissenyar» els dos primers moviments de la cinquena quan, per motius 

desconeguts, va tenir la necessitat de frenar-ne l'evolució per tornar d'alguna manera sobre els seus 

passos i produir una obra d'aparença més convencional. Es troba enmig de dues simfonies de gran 

transcendència (l'Heroica destacada per la ruptura de les formes i l'extensió dels moviments i la 

quinta pel component tràgic i colpidor), fet que va portar a Schumann -compositor que es va nodrir 

molt de la creació de Beethoven- a descriure-la com: «una esvelta criatura grega entre dos gegants 

nòrdics». Potser també per culpa d'aquest comentari la quarta ha estat una simfonia que ha anat 

quedant injustament relegada com una obra menor, però en cap cas es tracta d'una peça senzilla o 

poc virtuosa. 

Després d'un minuet de la primera simfonia amb un caràcter genuïnament propi dels scherzos de la 

segona i la tercera, on se'n va a les antípodes del típic moviment clàssic, Beethoven decideix escriure, 

davant la perplexitat del públic vienès (que està encantat amb l'estil d'aquesta obra del músic nascut 

a Bonn després del rebombori que va provocar l'estrena de la tercera), un minuet pel tercer 

moviment de la quarta simfonia. L'obra de Beethoven és plena de contrastos i no ens ha d'estranyar 

que aquests no es limitin a aspectes com la dinàmica, l'articulació o les textures instrumentals, ja 

que també n'hi ha -i força en el segon període creatiu- pel que fa a la forma dels moviments.  

De totes maneres, i tal com defensa Jordi Mora27, com en el minuet de la primera, la pulsació és 

d'un temps i no de tres, així que tot i rebre el nom de minuets, ambdós moviments ostenten una de 

les característiques principals dels scherzos beethovenians i posteriors. 

El moviment que ens ocupa està escrit en Si bemoll M, la tonalitat de l'obra, i en compàs 3/4. Està 

instrumentat per una flauta, dos oboès, dos clarinets en B bemoll, dos fagots, dues trompes en B  

bemoll, dues trompetes en B bemoll, timbales en B bemoll i F (tònica i dominant) i orquestra de 

corda. La indicació de tempo és Allegro vivace i compta amb una forma ternària amb repetició 

ABABA on A és el minuet i B és el trio. Aquesta forma és utilitzada per primera vegada per Beethoven 

 
27  Font oral extreta de l'entrevista del dia 08.10.2016 
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(també apareixerà en la sisena i en la setena) a causa del contrast de tempo que es genera entre el 

minuet i el trio, que és més lent. Per concloure el moviment amb més bagatge i poder assimilar el 

contrast de la pulsació reapareix la segona secció seguida de la primera. 

La primera secció consta d'un diàleg basat en un motiu ascendent i el seu conseqüent descendent 

per part del clarinet i el fagot (a l'unissò) i la corda. No és un cas aïllat, ja que en l'scherzo de la sisena 

i en el de la setena també s'alternen aquests tipus de dibuix melòdic. També cal destacar que, com 

en l'scherzo de la setena i el minuet de la vuitena, el tema A s'introdueix després d'uns compassos 

inicials -normalment en fortíssimo, com és aquest cas- que defineixen clarament el tempo i la 

tonalitat.  

Aquesta pregunta-resposta ens trasllada a Fa M (dominant de Si bemoll M), on resol la cadència que 

conclou el tema A del minuet. Després de repetir-se aquest primer fragment es presenta el tema B, 

que està inspirat en els primers compassos de presentació del moviment (cosa que es manifesta 

igualment en l'scherzo de la setena). Els violins primers, doblats per la flauta, lideren el tema mentre 

la resta de la corda controla el que passa harmònicament: es tracta d'un passatge en contínua 

evolució harmònica que finalitza en una progressió que ens portarà de nou a Si bemoll M. Després 

de començar el tema B en Re bemoll M i des que ens situem en un Si bemoll M provisional (dominant 

de Mi bemoll) l'harmonia segueix una lògica successió d'acords, organitzats de dos en dos (i també 

de quatre en quatre), el primer dels quals és la dominant del segon, que és menor: Si bemoll M-Mi 

bemoll m, Fa M-Si bemoll m, Do M-Fa m, Sol M-Do m, Re M-Sol m, La M-Re m. Aleshores, un pedal 

de Fa aguantat pels violoncels i el fagot es converteix en la dominant de la tònica Si bemoll M, on 

reapareix el tema A, encapçalat de nou pels compassos introductoris, que estan instrumentats 

notablement diferent (destaca l'unissò de la flauta, els oboès, els clarinets, el fagot i els violins 

primers). A continuació té lloc el diàleg entre el clarinet i el fagot i la corda basat en una lògica 

d'antecedent-conseqüent de notes ascendents i descendents. Aquesta vegada no ens trobem amb 

cap cadència en Fa M, sinó que la corda i les trompes mantenen un pedal de l'acord de dominant 

mentre la flauta, el clarinet i el fagot condueixen una línia melòdica (que, com el tema A, puja i baixa) 

que ens duu a les portes de la coda de la primera part del moviment, que alterna els graus tonals I i 

V mentre els violins primers (doblats per la flauta) i els violoncels, s'intercanvien el motiu del tema 

B inspirat en els compassos inicials del minuet. Respecte aquest motiu, cal remarcar que Beethoven 

lliga les notes de dues en dues, de tal manera que allò que en un minuet de Mozart hagués estat un 

típic «1, 2, 3; 1, 2, 3», es converteix en «1, 2; 3, 1; 2, 3» de tal manera que també es podria organitzar 

en un compàs binari. La secció A acaba, doncs, en una cadència autèntica conclusiva en Si bemoll M. 

Encara en Si bemoll M, en piano i sota la indicació de dolce (tal com passa també en el moviment 
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analitzat de la setena i en el de la vuitena) el trio -B- presenta la típica forma ternària el primer tema 

de la qual es divideix en dues parts que lideren l'oboè, els clarinets, els fagots i les trompes amb una 

intervenció humorística i contrapuntística dels violins primers. Predomina el legato i 

harmònicament és molt simple, característiques pròpies dels trios d'aquest tipus de moviments de 

la segona etapa creativa. La primera part del tema C acaba en una cadència autèntica a la tònica 

mentre la segona conclou en un acord de sèptima de dominant. Aleshores descobrim el tema D, 

que no representa un contrast pel que fa al caràcter, ja que es mantenen les indicacions de tempo, 

expressió i dinàmica. Les trompes, que durant el tema C havien aguantat un pedal de tònica, ara 

mantenen la dominant en un segon tema protagonitzat pels fagots i amb la intervenció de la flauta 

i l'oboè. L'esperat contrast beethovenià arriba amb la reexposició del tema C, després de la mediació 

dels violins, les violes i els violoncels entre el final del segon tema i la reaparició del primer, que pel 

que fa a la instrumentació és del tot diferent: el vent fusta condueix la línia melòdica mentre les 

trompes continuen amb el pedal que se'ls ha encomanat des de l'inici de la secció B i la corda, a 

l'unissò, acompanya amb una remor en corxeres que, ajudada d'un crescendo, esdevé quelcom 

fonamental per la continuïtat del pols intern del trio. Aquesta vegada la forma binària del tema A es 

desdibuixa: apareix només la primera part, en pianíssimo, i a continuació es repeteix en un 

fortíssimo que és conseqüència de l'esmentat crescendo, el final d'aquest amb els violins primers 

doblant la melodia i la intervenció dels contrabaixos per primera vegada en la segona secció del 

moviment. Arribat el punt àlgid, el trio es va diluint fins a arribar a un pianíssimo d'on renaixerà el 

tema A. Es repeteixen de nou, doncs, les dues seccions senceres per complir amb l'estructura 

ternària amb repetició (que també apareix en el moviment homòleg de la Pastoral i en el de la 

setena). Per concloure el moviment té lloc una última i falsa reexposició de la primera secció, falsa 

perquè no es repeteix des de l'inici sinó des de la reaparició del tema A. Després del final del minuet 

hi ha una coda, de tan sols tres compassos i que protagonitzen les trompes, que consisteix en una 

cadència autèntica conclusiva en Si bemoll M: I-V-I.
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5.3.3- ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA CINQUENA SIMFONIA 
 

 

Escrita entre 1804 i 1808, la cinquena simfonia de Beethoven és una de les més representatives del 

compositor i, eminentment el primer moviment, un dels temes més característics de la música 

simfònica. Se la coneix com «la simfonia del destí»; s'explica que en aquells temps el músic alemany 

ja sabia que la seva sordesa no tenia remei i que perdria completament el sentit de l'oïda. Per això, 

el tema de quatre notes que apareix infinites vegades en el primer moviment és conegut com «el 

fat que truca a la porta». Va ser estrenada en un concert de quatre hores dirigit pel mateix 

Beethoven. N'han aparegut fragments en pel·lícules i anuncis publicitaris. 

L'scherzo de «la quinta de Beethoven», com se la coneix més col·loquialment, és un moviment que 

mai no va ser anomenat per ell mateix com a scherzo però que sens dubte en té el caràcter i 

l'estructura habitual (tot i que no tan clara com en altres moviments similars de la segona etapa, 

com podria ser el cas de l'scherzo de la setena simfonia). Cal destacar de nou l'atreviment -fins i tot 

provocació- de Beethoven, en aquesta ocasió manifestat en la inversió dels caràcters dels 

personatges respecte a allò més habitual entre l'inici de l'scherzo i el del trio. Està escrit en Do menor, 

la tonalitat de la simfonia, força recorrent en Beethoven.28  La instrumentació és la següent: dues 

flautes, dos oboès, dos clarinets en B bemoll, dos fagots, dues trompes en E bemoll, dues trompetes 

en C, timbales en C i G (tònica i dominant) i orquestra de corda. La indicació de compàs és 3/4 i la 

de tempo, Allegro. 

Els violoncels i els contrabaixos presenten el tema A, que dura tan sols vuit compassos, immers en 

un pianíssimo que no desapareixerà fins l'exposició del tema B. La resta de la corda porta el final de 

la frase a una cadència suspensiva (acord de Sol M), ajudada pels fagots i els clarinets. Els violoncels 

i els contrabaixos es desentenen de la melodia mentre els violins i les violes n'agafen el 

protagonisme, ajudats en la cadència per les trompes. El tema A, que finalitza amb un calderó, es 

torna a repetir seguidament lleugerament variat. La flauta dobla els violins primers a octava alta per 

acabar de nou amb una semicadència sostinguda per un calderó, aquesta vegada precedit per un 

ritardando, que incrementa el caràcter misteriós i expectatiu de l'inici del moviment. A continuació 

apareix el tema B de la mà de les trompes amb fortíssimo. És un motiu de tan sols quatre notes, que 

pot recordar el del conegut primer moviment de la simfonia. Seguidament, el tema B és tocat per 

tot el vent (menys les trompes, que fan de baix amb els violoncels i els contrabaixos) i els violins i 

 
28 Sempre s'ha dit que Do m era la tonalitat preferida del compositor de Bonn, i és que moltes de les seves 
obres més famoses estan escrites en aquest to: la cinquena simfonia, la sonata per a piano Op. 13 núm. 8 Pathétique, 
el quartet de corda Op. 18 núm. 4, el concert per a piano núm. 3 o el trio per a piano Op. 1 núm. 3. 
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les violes. El tema B acaba desembocant en una cadència suspensiva en Si bemoll M, tonalitat en la 

que reapareix el tema A de nou mitjançant els violoncels i els contrabaixos. Es repeteix la mateixa 

estructura que en l'exposició del tema, en l'inici del moviment. Aquesta vegada, però, la segona 

cadència suspensiva no acaba en un calderó sinó que té continuïtat amb un joc temàtic entre els 

violins i les violes, els violoncels i els contrabaixos. Un crescendo protagonitzat per una progressió 

ascendent de les violes, els violoncels i els contrabaixos ens porta de nou al tema B, aquesta vegada 

amb els violins, les violes i els clarinets acompanyant les trompes al capdavant del motiu de quatre 

notes. És destacable el fet que la primera vegada que apareix el tema B els primers vuit compassos 

estan en fortíssimo i els següents en forte. En canvi, aquesta segona vegada, els primers vuit 

compassos estan en forte i els següents en fortíssimo. Una explicació lògica seria que Beethoven vol 

definir la nova tonalitat, ja que els compassos inicials d'aquesta repetició del tema B són idèntics 

harmònicament parlant als primers de l'exposició. En canvi, el novè compàs (on apareix el fortíssimo) 

varia i un tutti orquestral acaba desembocant en una cadència suspensiva (acord de Do M). Des 

d'aquest moment fins al final de la primera part del moviment van apareixent els dos temes 

sobreposant-se l'un a l'altre. En primer lloc, de nou els violoncels i els contrabaixos toquen el tema 

A i el vent fusta continua la frase mentre els violins responen amb el motiu de quatre notes del tema 

B. Després es canvien els papers: la corda desenvolupa el tema melòdic mentre les flautes, els oboès 

i les timbales responen amb l'insistent motiu rítmic. Aleshores els violins primers protagonitzen uns 

compassos de transició dibuixant una línia melòdica de corxeres que no havia aparegut fins llavors 

(amb les flautes, els oboès, els clarinets i les trompes ajudant harmònicament en l'última pulsació 

de cada compàs) mentre els violins segons i les violes acompanyen i els violoncels i el fagot 

continuen amb el desenvolupament del tema A. Això ens acaba duent a l'última aparició del motiu 

del tema B amb un tutti en fortíssimo (aquests compassos de transició havien començat en piano i 

hi havia hagut un crescendo en els cinc últims) que dura quatre compassos. Finalment, en els quatre 

últims, immersos en un piano i encara amb el motiu rítmic, es dóna per tancada la primera part del 

moviment amb una cadència autèntica conclusiva. 

La segona part de l'scherzo (no denominada com a trio per Beethoven) comença amb el tema C, que 

es tracta d'un fugat i està en Do M. El subjecte del fugat té una extensió de set compassos. 

Introdueixen el tema (igual que en el tema A) els violoncels i els contrabaixos. Set compassos més 

tard entren les violes i els fagots en Sol M (seguint l'esquema habitual d'una fuga) mentre els 

violoncels i els contrabaixos acompanyen el subjecte amb una harmonia molt clara. Set compassos 

més tard entren amb el tema del fugat els violins segons en Do M i només dos després, els violins 

primers de nou en Sol M. Finalment, se sumen a la festa les flautes i els oboès per finalitzar 
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l'exposició del tema amb una cadència suspensiva (acord de Sol M). En aquest punt es repeteix des 

de l'inici de la segona part. Llavors, una altra vegada els violoncels i els contrabaixos presenten el 

tema D, que consisteix simplement en vuit compassos de caire graciós i dinàmic on destaca la 

inestabilitat rítmica. Sense més preàmbuls reapareix el tema C de la mà dels fagots i les violes, 

aquesta vegada en Do M, mentre els violoncels i els contrabaixos tornen a acompanyar-los. Llavors 

agafaran el relleu del subjecte del fugat, que es presenta ara en Fa M. La instrumentació, doncs, és 

lleugerament diferent respecte a l'exposició inicial del tema C, ja que en aquesta ocasió comencen 

el fugat les violes i els fagots. Els clarinets substitueixen els fagots quan els violoncels i els 

contrabaixos toquen el tema, presentant un contrapunt interessant tot doblant les violes. Aleshores 

reapareixen els violins segons, presentant el fugat en Do M. Immediatament dos compassos després, 

els violins primers el toquen en Fa M i això desemboca en un tutti orquestral en forte on predomina 

l'unissò de les flautes, els oboès i els fagots que toquen el tema C en Do M. Harmònicament, els 

compassos següents són predominats per una dominant (acord de Sol M) que resoldrà a la tònica 

després de diversos intents. Seguidament torna el tema D amb només un únic canvi respecte a la 

seva exposició: comença en forte però un diminuendo condueix a piano, des d'on renaixerà per 

última vegada el fugat del tema C en Do M amb les violes com a úniques protagonistes. Quatre 

compassos més tard, encara en piano, agafen el tema els violoncels i els contrabaixos en Fa M. Per 

no trencar amb la tradició, els violins segons entren amb el tema del fugat en Do M i dos compassos 

més tard, els violins primers en Fa M. La flauta els pren el relleu exposant per darrer cop el tema C 

(tocant ara en pianíssimo un fragment que havia sortit en forte i que havia pogut resultar agressiu, 

seguint el costum beethovenià dels contrastos dinàmics), que va morint a poc a poc amb la base 

d'un coixí harmònic creat pels oboès, els clarinets i els fagots. Els violoncels i els contrabaixos 

recullen el que ha quedat de la desintegració del tema C tocant en pizzicato set notes en piano que 

ens porten a la reexposió del tema A. 

En un scherzo habitual, el moviment acabaria amb una repetició de la primera part. Beethoven però, 

decideix fer-hi alguna cosa especial. Efectivament repeteix la mateixa estructura que la presentació 

de la primera part de l'scherzo però amb canvis subtils. En la reexposició del tema A, les blanques 

es converteixen en una negra (més un silenci de negra) i finalitzen la frase els clarinets i els fagots, 

que fan el paper de la corda en l'exposició. Després del primer calderó apareix el tret característic 

d'aquesta repetició de la primera part de l'scherzo: el pizzicato de la corda, que ens porta al segon 

calderó sostingut en una cadència suspensiva. El tema B, en l'exposició contundent i en fortíssimo, 

es presenta ara en pianíssimo i sense les trompes interpretant-lo; són els quatre instruments de 

vent fusta que es van tornant el motiu de les quatre notes mentre la corda (fins el final de la repetició 
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de la primera part tocant en pizzicato, excepte alguns compassos comptats en què es requereix 

tocar amb arquet). Arribem, doncs, en el moment en què els dos temes conviuen. Es manté durant 

tota l'estona el pianíssimo i la instrumentació és del tot diferent: els violins fan el que havien tocat 

abans les flautes, els oboès i els clarinets i els oboès són els encarregats de fer sonar el motiu del 

tema B, que en l'exposició havia estat interpretat pels violins mentre els violoncels i els contrabaixos 

es desentenen del tema melòdic per sumar-se als fagots i les trompes en un acompanyament de 

caràcter rítmic. Finalment, els violins primers toquen de nou aquella línia melòdica de corxeres 

convertides ara a negres, acompanyats de tota la corda i els fagots, que doblen els violoncels i els 

contrabaixos.  

En lloc d'acabar en una cadència autèntica conclusiva, ens trobem amb un acord de La bemoll M 

quan esperàvem el de Do m. A partir d'aquí hi ha una transició per preparar el quart moviment de 

la simfonia i que està dins el tercer. Tanmateix, no en faré cap referència perquè no forma part de 

l'estructura de l'scherzo. 
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5.3.4 ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA SISENA SIMFONIA 
 

 

Estrenada el mateix dia que la cinquena, potser la més punyent de totes elles (deixant de banda el 

cas particular de la novena), la sisena simfonia de Beethoven va fer-se pública en un concert de més 

de quatre hores organitzat pel mateix compositor, que va dirigir les seves obres i també va tocar el 

piano interpretant el seu concert núm. 4 en Sol M. Va ser el desembre de 1808 al Theater an der 

Wien. Possiblement, el fet d'haver-se estrenat el mateix dia que la quinta -que va impactar i 

commoure la crítica de l'època- va ser perjudicial per la Pastoral, una obra optimista i bucòlica, no 

pas dramàtica i turmentada. Tanmateix, l'obra va sorprendre per tenir cinc moviments enlloc dels 

quatre habituals, trencant de nou els esquemes clàssics. 

La Pastoral és una de les poques obres descriptives de Beethoven, tot i que a ell no li va agradar que 

fos denominada així: «Més que una descripció, una evocació de sentiments», apunta a la primera 

pàgina de l'obra i potser per això li va afegir el subtítol «Records de la vida campestre»29. Tal vegada 

Beethoven hauria vist amb més bons ulls la reflexió que fa Rafael Argullol en la introducció del seu 

llibre La atracción del abismo parlant del paisatgisme romàntic, que defineix com «la representació 

artística d'una determinada comprensió -i aprehensió- de la Naturalesa».  

El tercer moviment de la simfonia és un scherzo escrit en Fa M, la tonalitat principal de la Pastoral, 

i en compàs 3/4. La indicació de tempo és Allegro i compta amb la següent instrumentació: dues 

flautes, dos oboès, dos clarinets en B bemoll, dos fagots, dues trompes en F, dues trompetes en C i 

orquestra de corda. Destaca l'absència de les timbales, justificada pel caràcter amable i pastorívol 

que vol transmetre l'scherzo, el clima idoni per retratar «l'abans» de la tempesta, que arriba en el 

quart moviment. 

La capacitat de Beethoven de desconcertar el públic és infinita: en aquest scherzo de la segona etapa 

creativa manté la forma ternària ABA però ambdues seccions -A i B- presenten una estructura 

binària (el primer tema de la secció no retorna al final d'aquesta, sinó que acaba en una cadència en 

el segon tema). 

En la primera part del moviment, doncs, conviuen dos temes. El tema A consta d'una estructura 

pregunta-resposta on la resposta està en una tonalitat diferent respecte a la pregunta, quelcom no 

gaire corrent en el Classicisme. Els setze primers compassos (dividits en dos grups de vuit) comencen 

en Fa M i acaben en Re M (el primer grup de vuit conclou en un acord de La M, que és alhora 

dominant del VI grau de Fa M i dominant de Re M). Aquest fragment, format per dues unitats 

 
29 Es diu que Beethoven va compondre la Pastoral inspirat en temes que havia anat recopilant durant les seves 
passejades pel bosc.  
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temàtiques que es contraposen -la primera es basa en una estructura de notes descendents en 

staccato i la segona en un legato de notes ascendents sota la indicació de dolce- es repeteix dues 

vegades. 

A continuació, i amb una instrumentació cada vegada més rica, apareix diverses vegades el mateix 

esquema (tema A) en diverses tonalitats veïnes i lleugerament modificat fins a arribar a un tutti -

menys les trompetes- en fortíssimo (des de l'inici i fins ara la indicació de dinàmica havia estat 

pianíssimo) en Fa M. En aquesta transició cal fer referència a l'habilitat de Beethoven de combinar 

els instruments de vent fusta, que dupliquen la corda destacant les dues articulacions oposades -

l'stacatto i el legato- que configuren les dues parts del tema. 

En aquesta reexposició Beethoven repeteix obstinadament el quart compàs del tema A col·locant 

un sforzando en cada primer temps, cosa que serveix, un cop hem sortit del bucle, per introduir un 

passatge de vuit compassos, que es repeteix dues vegades, on predomina l'unissò d'una línia 

melòdica simple. Sovint, i sobretot en la segona etapa creativa, Beethoven empra poc material 

temàtic caracteritzat normalment per la seva incomplexitat.  

Per concloure la primera part de la forma binària de l'scherzo (A) té lloc una cadència en Fa M 

harmònicament senzilla i evident que combina els graus tonals I i V. Les dues seccions de violins i les 

violes protagonitzen el fragment, passant-se un motiu d'un compàs de corxeres amb les notes de 

l'acord de Fa M.  

Sense més preàmbuls i enllaçat magistralment pel compositor, es presenta el tema B de la mà de 

l'oboè després de convertir l'acompanyament de la cadència del tema A dels fagots i les trompes en 

el coixí harmònic de l'exposició del segon tema, encomanat a les dues seccions de violins. Aquest 

segon tema, també en Fa M, es basa en una frase volgudament elemental des d'un punt de vista 

melòdic i rítmic, on el baix (reservat per Beethoven, potser amb un xic de burleria, al segon fagot) 

es limita a la tònica i la dominant. L'oboè repeteix el tema B dues vegades i llavors és el clarinet qui, 

acompanyat pels fagots (que prenen el relleu de les dues seccions de violins), presenta la frase a la 

dominant (Do M) per retornar a la tònica, on ara és la trompa l'encarregada de tocar el tema mentre 

les dues seccions de violins i les violes assumeixen el paper secundari de l'acompanyament i l'oboè 

i el clarinet juguen amb el contrapunt establint un diàleg amb l'instrument de vent metall. Regna el 

pianíssimo i la indicació dolce en una segona part poc interessant harmònicament que va morint a 

poc a poc a través d'un petit desenvolupament del tema de quatre compassos a càrrec, 

primerament, dels tres instruments de vent que han intervingut en la frase, després de les violes i 

els violoncels i finalment d'aquestes mateixes seccions una octava per sota doblats pels fagots i els 

contrabaixos, sostingut tot per un pedal de tònica. 
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Un sempre più stretto en forte conduït pels baixos de la corda ens porta al tema C (l'equivalent a 

l'inici del trio, que no existeix com a tal), l'inici de la secció B, on canvia la indicació de compàs de 

3/4 a 2/430. El tema C, a càrrec dels violins, consta de vuit compassos d'un caire brusc i rudimentari, 

amb un sforzando a cada primer temps i una harmonia simple basada en la combinació dels graus 

tonals I, IV i V. Aquest esquema es repeteix dos cops, el segon dels quals amb la intervenció de la 

flauta produint una interessant desestabilització rítmica gràcies als tresets de corxeres, que xoquen 

amb les semicorxeres del tema. Beethoven proposa una contraposició notable respecte el 

començament de l'scherzo -fins i tot pel que fa al compàs, cosa que no havíem vist fins ara en cap 

dels moviments analitzats- inspirat molt probablement en els contrastos de la naturalesa.  

Apareix seguidament l'últim nucli temàtic, D, que consisteix en vuit compassos que no suposen una 

gran oposició al tema C (que de fet continua en les violes i els fagots i no desapareixerà fins el final 

de la secció) ja que es manté l'harmonia coneguda i el ritme harmònic (tot i que amb una disposició 

diferent). Es tracta, tanmateix, d'un fragment més legato i, conseqüentment, menys rústec on, per 

primera vegada en tot el moviment, intervenen les trompetes. Un petit desenvolupament del tema 

D, que modula a la dominant en fortíssimo, i on apareixen variacions rítmiques, serveix per 

concloure la secció B, acabada en vuit compassos (els dos últims dels quals, amb un calderó 

protagonitzat pels violins primers i les trompetes) on predomina l'acord de Do M, tonalitat on 

finalitza la secció B en un darrer acord en piano. Com ja hem anat veient, en aquest scherzo 

Beethoven no fa gaire cas dels models preestablerts; un altre exemple és que acaba la segona part 

del moviment en una tonalitat diferent  de la que havia començat, quelcom poc corrent en d'altres 

moviments homòlegs.  

De fet, aquest últim acord en Do M té una funció de dominant respecte l'inici del tema A en Fa M, 

ja que una barra de repetició indica que s'ha de tornar a començar el moviment. Tanmateix, seria 

més agraït per l'oïda sentir a continuació el tema A en Do M que no pas en Fa M, fet que ens fa 

afirmar que en el final de la secció B ha tingut lloc una modulació i que, per tant, no es tracta 

simplement d'un acord de dominant que no resol a la tònica fins la reexposició del primer tema del 

moviment. 

Després de la repetició sencera de la secció A i de la secció B, ens tornem a trobar amb l'acord de 

Do M que conclou la segona part. Aleshores, torna de nou el tema A. Ens trobem, doncs, davant 

d'una estructura ABABA. Els esdeveniments es precipiten i comencen a aparèixer variacions 

harmòniques respecte l'exposició inicial que frustren la culminació de la frase en Re M. Després 

 
30 Per primera vegada en la història, Beethoven canvia el compàs entre minuet (scherzo) i trio en el tercer 
moviment de la Pastoral. 
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d'una interacció entre la pregunta en stacatto i la resposta en legato, amb canvis pel que fa a la 

instrumentació, arribem a un tutti pràcticament calcat al de l'exposició, on es manifesta per darrera 

vegada el tema A en la tonalitat principal sota la indicació de tempo Presto.  

La cadència final en Fa M és idèntica a la de l'exposició. Cal destacar que el moviment no acaba en 

una cadència autèntica en la tonalitat principal, sinó en l'acord de dominant sense resoldre a la 

tònica. Així doncs, quan tothom espera l'acord conclusiu en Fa M, Beethoven posa la doble barra 

indicant el final del moviment. Beethoven concep la simfonia com una gran obra arquitectònica no 

dividida en diversos moviments; efectivament l'scherzo ha acabat, però la música continua fluint i 

la terminació del tercer es converteix en l'inici del quart, sense pràcticament un espai temporal 

entremig. Una frase de la pel·lícula Copying Beethoven 31 , pronunciada pel personatge del 

compositor i dirigida a la seva copista, resumeix aquesta idea: «comença a oblidar-te dels conceptes 

de principi i final». 

 
31 Es tracta d'un film que retrata els últims anys de la vida del músic alemany. Fou dirigida per Agnieszka Holland 
i estrenada el 2006. 
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5.3.5 ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA SETENA SIMFONIA 
 

 

No són pocs els que la consideren la millor de totes nou, la més completa. El mateix compositor, no 

gaire amic dels elogis, va reconèixer que es tractava d'una de les seves millors creacions i Wagner, 

anys més tard, va definir la setena simfonia del compositor nascut a Bonn com «l'apoteosi de la 

dansa». Escrita en La M, Beethoven va acabar-la el 1812 i va ser estrenada un any més tard durant 

un concert benèfic pels soldats ferits a la Batalla de Hanau. Sembla que ell va insistir en dirigir-la -

amb resultats no gaire òptims- per no aixecar sospites al voltant de la seva sordesa ja pràcticament 

absoluta. Malgrat tot, l'obra va impressionar pel seu lirisme i l'ús de variats motius rítmics i el públic 

va demanar que es repetís el segon moviment, Allegretto, que ha passat a la història de la música 

occidental com una de les perles de l'obra simfònica. 

El tercer moviment representa la reafirmació de la forma de l'scherzo clàssic-romàntic, presentant 

una estructura ABABA (forma ternària amb repetició). El trio està inspirat en una cançó folklòrica 

austríaca que Beethoven va captar durant la seva estada a Teplitz durant l'estiu de 1812, quan 

estava escrivint la simfonia. 

Està escrit en Fa M32 i en compàs 3/4. Compta amb la següent instrumentació: dues flautes, dos 

oboès, dos clarinets en A, dos fagots, dues trompes en D, dues trompetes en D, timbales en F i A i 

orquestra de corda. En aquest cas, Beethoven opta per la indicació de tempo Presto, que no havia 

utilitzat en cap dels scherzos anteriors.  

Dos compassos inicials de tutti en forte defineixen clarament el tempo i la tonalitat. Contrastant 

amb aquest inici sobtat i fins i tot un pèl violent, es manifesta el tema A de l'scherzo, caracteritzat 

per escales descendents en piano i staccato (recurs ja emprat en l'scherzo de l' «Heroica»). Per 

aquest primer motiu i, relacionat amb l'articulació desitjada, Beethoven dobla els violins amb les 

flautes i els fagots, que empasten a la perfecció en aquests casos. La frase conclou amb una 

modulació a La M (que és la tonalitat principal de la simfonia) on, tot i que sorgeix de nou un tutti, 

no desapareix l'articulació predominant i on les escales descendents cedeixen el seu lloc a un arpegi 

també descendent a la nova tonalitat. Aquesta estructura es repeteix dues vegades, com és habitual 

(per tant després de la cadència en La M tornem bruscament a Fa M). 

Seguidament, i després de quatre compassos on les seccions de corda s'intercanvien un petit motiu 

d'un sol compàs en La M inspirat en els dos compassos inicials del moviment, té lloc el que podríem 

 
32 De nou, Beethoven sorprèn amb aquesta tonalitat, ja que la simfonia és en La M. 
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definir com a tema B, malgrat que no representa una contraposició brutal al primer tema. Es tracta 

d'un passatge estructuralment molt interessant, ja que es basa en un sol compàs que es va repetint. 

La primera vegada es repeteix cinc cops, després quatre i finalment tres. Aquestes tres petites 

seccions són interpretades cadascuna per instruments diferents -flautes i clarinets;  violins i violes; 

i fagots i trompa- i en una falsa tonalitat, que sempre és dominant de la següent, també diferent -

Mi M, La M i Re M (relació de quintes)-. Un compàs inesperat en fortíssimo resol a la següent quinta, 

Sol M, abans de continuar, des d'aquesta dominant fictícia, amb el motiu del tema B, ara en Sol M, 

Do M i Fa M i amb la intervenció de pràcticament les mateixes seccions. Finalment, de nou l'aparició 

d'un compàs en fortíssimo reafirma, en aquest cas, Fa M i a continuació quatre compassos fan 

d'enllaç, amb el motiu del tema B en Si bemoll M, l'última de les quintes, entre el final del segon 

tema i una falsa reexposició del tema A en aquesta mateixa tonalitat. Tanmateix, es desenvolupa 

tan sols el fragment de les escales descendents amb la instrumentació notablement variada: ara 

l'oboè assumeix el protagonisme absolut del tema mentre la corda es limita a tocar un pizzicato 

cada inici de compàs. Aleshores, els violoncels i els contrabaixos inicien una altra escala descendent 

de Fa M, on se sumaran les altres seccions de corda, mentre els oboès i els fagots creen el clima 

harmònic perfecte per transformar el Si bemoll M on ens trobàvem en el IV grau de Fa M, passar 

per la dominant, Do M, i resoldre a la tònica on ara sí descobrim la reexposició real del tema A. 

Així doncs, ens trobem davant d'una divisió també ternària en la primera part del moviment. 

Evidentment, però, la reexposició no és calcada a l'exposició. Un dels canvis més evidents és que 

ara no modula a La M sinó que, el que abans ha aparegut en la tonalitat de la simfonia, ara ho fa en 

Do M, dominant de la tonalitat principal de l'scherzo, per resoldre a Fa M. Els compassos en La M 

que abans han precedit el tema B, ara es manifesten, doncs, en Fa M i enlloc de donar pas al segon 

tema de l'scherzo, antecedeixen la cadència final de la primera secció del moviment, que acaba en 

La M (dominant de Re M, tonalitat del trio). 

El trio, B, sota les indicacions Assai meno presto -de tempo-, dolce -d'expressió- i piano -de dinàmica- 

té un caràcter exageradament calmat i serè. Harmònicament no presenta cap complexitat: durant 

el tema C es mou entre el I i el V grau i durant el D exactament igual, amb un ritme harmònic més 

dinàmic. Cal destacar de nou la decisió de Beethoven d'encomanar l'execució del trio a tres seccions, 

en aquest cas són els clarinets, els fagots i les trompes (mentre els violins mantenen un pedal de 

dominant). Melòdicament es tracta d'un fragment de poc interès i força previsible: el tema C 

presenta la típica estructura pregunta-resposta, amb un interrogant a la dominant i una conclusió a 

la tònica i el D consta d'una frase de notes descendents de vuit compassos on predomina el legato 
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que es repeteixen una segona vegada amb brodadures i alguna appoggiatura. El tema C retorna, 

ara en tutti i fortíssimo, articulant així la forma ternària ABA del trio. Una barra de repetició indica 

que s'ha de tornar aleshores a l'exposició del tema D. Seguidament té lloc una petita variació del 

mateix segon tema del trio que va morint harmònicament immers en un diminuendo acabant en un 

acord de Do M amb sèptima (dominant de Fa M). Llavors retorna l'scherzo, complint amb la forma 

ternària ABA del moviment. Beethoven prefereix, en aquesta ocasió, tornar a escriure les dues 

seccions -A i B- encara que són exactament igual.  

Un cop han tingut lloc les repeticions, apareix per última vegada la secció A, l'scherzo, amb una única 

diferència respecte les dues altres vegades que ha sortit: no es repeteix el tema A de la secció. 

Finalment, una coda serveix per concloure el moviment: té lloc l'enllaç habitual entre l'scherzo i el 

trio, que dura tan sols quatre compassos. Després, i sota la indicació de Presto, cinc acords en 

fortíssimo enllesteixen el moviment mitjançant una cadència autèntica conclusiva: Si bemoll M 

(acord de subdominant), Sol M (acord de dominant de la dominant), Do M (acord de dominant), Do 

M amb sèptima i Fa M (acord de tònica). 

Una característica pròpia del compositor alemany força perceptible en aquest moviment és 

l'aparició d'un mateix fragment de dues maneres oposades pel que fa a la dinàmica i/o a la 

instrumentació (no és un cas aïllat en els scherzos de la segona etapa creativa, de fet en tenim un 

altre exemple molt clar en la reexposició de la secció A del tercer moviment de la cinquena simfonia). 

En tenim mostres tant a la primera part del moviment -la falsa reexposició en Si bemoll M presenta 

una clara contraposició pel que fa a la dinàmica i a la instrumentació respecte a la reexposició real 

del tema A en Fa M- com en la segona -la reexposició del tema C és tocada per un tutti en fortíssimo 

mentre l'exposició havia aparegut en piano i amb una instrumentació reduïda-. 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

5.3.6- ANÀLISI DEL MINUET DE LA VUITENA SIMFONIA 
 

 

Tal com passa amb la quarta, la vuitena simfonia de Beethoven ha estat sovint tractada com una 

obra que no ocupa el lloc -pel que fa a l'estil- que realment li correspon 33. Sembla com si Beethoven, 

conscient del canvi que s'ha produït en els primers anys de segle, volgués retre homenatge a la 

simfonia clàssica i dedicar-li un comiat merescut (es tracta possiblement de la seva simfonia més 

«clàssica» després de les dues de la primera etapa). Fins i tot pel que fa a la durada és semblant a 

les obres de l'estil musical anterior al Romanticisme: dura poc més de 25 minuts (és possiblement 

la més curta de totes nou) i això va fer que Beethoven es referís a ella com «la meva petita simfonia 

en Fa» (per diferenciar-la de la Pastoral, en la mateixa tonalitat). Tanmateix, es tracta 

cronològicament de l'obra que tanca el seu segon període creatiu, el més productiu. 

Va ser escrita entre 1811 i 1812 (pràcticament en paral·lel amb la setena) i estrenada el febrer de 

1814 a Viena, dirigida, tal com era habitual, pel propi compositor. En aquella època, Beethoven no 

passava precisament per un bon moment personal (veure pàgina 20) i, tanmateix, va escriure una 

de les seves obres més alegres, fet que desmenteix una mica la idea que la música que composen 

els romàntics sempre és un reflex dels més profunds sentiments, o, si més no, posa sobre la taula la 

complexa relació entre l'artista i la seva obra. 

Beethoven és un compositor que no deixa ningú indiferent i encara és capaç de sorprendre'ns 

després de gairebé 200 anys de la seva mort. És complicat saber perquè en la seva vuitena simfonia 

decideix composar un minuet, quan aquest lloc ha estat ocupat en pràcticament totes les seves 

simfonies per l'scherzo. Ell ha estat l'artífex d'aquest canvi i, paradoxalment, en la simfonia que 

precedeix la novena (on explota la seva creativitat) opta per col·locar el moviment típic de les 

simfonies de Haydn i Mozart, els seus referents del primer període creatiu, en detriment de 

l'habitual scherzo. De totes maneres, el segon moviment de la simfonia és un Allegretto scherzando 

escrit en compàs binari i de caràcter sarcàstic que, amb la seva exactitud rítmica gairebé mecànica, 

fa honor a l'inventor del metrònom34 Johann Nepomuk Mälzel, a qui està dedicada la simfonia. 

El Tempo di Menuetto (així és tal com està titulat) de la vuitena simfonia de Beethoven està escrit 

 
33 Sovint es divideixen les nou simfonies de Beethoven en parells i imparells. Les primeres són més calmades i, 
tot i la complexitat que comporten, solen transmetre un missatge més optimista, fent de pont entre les imparells. Les 
altres, en canvi, són més punyents i hi apareixen marxes fúnebres. Efectivament, són més conegudes la tercera, la 
quinta, la setena o la novena que no pas la segona, la quarta o la vuitena (la sisena és l'única que no encaixa en 
aquesta divisió). La relació, doncs, és fàcil: les parells tenen un caràcter força clàssic i, per contra, les imparells són 
més pròpies del període romàntic. El fet que Beethoven "només" compongués nou simfonies (Haydn en va escriure 
106) també fa pensar en una relació establerta de manera implícita entre elles, de manera que cadascuna condueix a 
la següent.  
34 Beethoven va ser el primer compositor de renom que solia indicar la pulsació estricta de les seves obres 
segons el metrònom. 
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en Fa M, la tonalitat de la simfonia i, com és natural, en compàs 3/4. Compta amb la següent 

instrumentació: dues flautes, dos oboès, dos clarinets en B bemoll, dos fagots, dues trompes en F, 

dues trompetes en F, timbales en F  i C (tònica i dominant) i orquestra de corda. Presenta una 

estructura fàcilment identificable i pròpia dels minuets clàssics: una forma ternària ABA on A és el 

minuet i B és el trio.  

Els dos primers compassos del moviment, en forte, són contundents i defineixen clarament, amb 

l'ajuda d'un sforzando a cada temps, el tempo i la tonalitat. Un dels trets d'aquest moviment que 

més es distancia del minuet clàssic és la rellevància de l'anacrusi: normalment, en un compàs ternari 

el primer temps és el més important (on recau el pes del compàs, el temps més fort), i el segon i el 

tercer són rebots d'aquest impuls del primer temps, essent el tercer el temps més dèbil. En el minuet 

de la vuitena simfonia de Beethoven, el tercer temps del compàs pren una altra dimensió, 

esdevenint l'anacrusi del primer temps del següent compàs (no és, tanmateix, més important que 

aquest però sí més que el segon temps). Dit d'una altra manera, Beethoven desbanca el tradicional 

«1, 2, 3» per l'alternatiu «3, 1, 2».  

Els violins primers, doncs, presenten la melodia del tema A, que es basa en una melodia amable i 

elegant. L'exposició d'aquest tema, que dura fins la primera barra de repetició, consisteix en vuit 

compassos dividits en dos grups de quatre cadascun on s'identifica la modèlica estructura 

d'antecedent-conseqüent: el primer grup, en piano, acaba en una cadència sobre la dominant i el 

darrer, en forte, conclou en Fa M. És destacable en aquest primer passatge l'aparició del fagot i de 

la flauta doblant la melodia dels violins primers en els dos últims compassos del primer grup de 

quatre i en els dos últims del segon, respectivament, així com la intervenció del vent metall 

aguantant notes llargues iniciades en el tercer temps del compàs, tal com hem comentat al paràgraf 

anterior, amb l'ajuda de les timbales. 

A continuació ens situem al tema B a través de quatre compassos que, contrastant amb l'inici del 

moviment, tenen l'accent en el segon compàs en forma d'sforzandos35. Els oboès, els clarinets, els 

fagots i les trompes es dediquen, doncs, a dissipar la forma del compàs mentre les seccions de corda 

es passen un motiu d'un compàs que neix de l'inici del tema A. Quatre compassos més, aquesta 

vegada ja amb l'sforzando al primer temps i amb els violins primers liderant en solitari la melodia 

del passatge, ens condueixen a Si bemoll M, subdominant de la tonalitat principal on ens trobem 

davant sis compassos que intuïtivament organitzaríem en un compàs binari però que, tanmateix, 

 

35 Beethoven va fer servir molt en els scherzo de la segona etapa (i també de la primera) els sforzando en el 

segon temps d'un compàs ternari, per desestabilitzar l'estructura habitual, com hem anat veient. És remarcable que 
els utilitzi també en aquest moviment de la vuitena simfonia, que es tracta d'un minuet, havent-los emprat 
freqüentment en els scherzo per fer «mofa» de la típica dansa clàssica. 
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estan escrits en un temps ternari. En aquest fragment de transició, endinsat en un diminuendo que 

ens porta de piano a pianíssimo, les trompes continuen insistint en les notes llargues començades 

en el tercer temps del compàs.  

El fagot, que ja havia tingut protagonisme en l'inici del minuet, és l'encarregat de liderar la 

reexposició del tema A, que comença, al contrari del que és habitual, fora de la tònica, essent encara 

a Si bemoll M. Sense gaires problemes, però, es restableix Fa M perquè la «resposta» a la 

«pregunta» del fagot sigui ja en la tònica, amb els violins primers guiant una altra vegada el tema, 

que no reapareix exactament igual que ho havia fet en el començament del moviment: ara està més 

farcit de notes i destaquen els cromatismes. Beethoven aconsegueix un unissò de fins a cinc seccions 

en forte amb un tutti orquestral que està molt lluny de l'estridència o de la tensió, ja que el tarannà 

amable i elegant de l'inici segueix regnant en aquest tram final de la primera secció (A).  

Una coda de vuit compassos en forte on pren importància el vent metall i les timbales, que reiteren 

el motiu d'un compàs que ha obert el tema B essent contestats després per la corda i el vent fusta, 

serveix per finalitzar la primera part del moviment amb una cadència autèntica conclusiva en Fa M, 

després de la repetició indicada des de l'exposició del tema B. 

El trio no té una forma gaire definida. Es tracta d'una secció potser menys elaborada i aconseguida 

que d'altres d'homòlogues del mateix període. Es basa en una melodia bella i senzilla sota la 

indicació de dolce de vuit compassos on s'endevina la mateixa estructura que en el tema A del 

minuet: pregunta-resposta. En primer lloc les trompes plantegen la pregunta acabant en una 

cadència suspensiva i a continuació el clarinet respon resolent en la tònica mentre els violoncels 

mantenen el tempo amb tresets de corxera. Beethoven suggereix el fraseig ideat per aquest 

passatge a través de crescendos i pianos subitos. Aquesta primera part del trio es repeteix per donar 

pas després a un petit desenvolupament harmònicament ric en el qual es van afegint veus. Essent a 

la dominant, les aparicions de Mi bemoll i, dos compassos més tard, de Re bemoll, sembla que 

insinuïn un canvi de tonalitat, però la modulació a La bemoll M es veu frustrada amb l'aparició del 

Mi natural (en l'acord de Do M, dominant de Fa M) que restableix la calma harmònica. Una petita 

variació de la frase inicial apareix de la mà del clarinet per finalitzar el trio, que acaba amb les dues 

trompes jugant contrapuntísticament amb l'instrument de vent fusta i els violoncels mantenint els 

tresets de corxeres. La secció B del moviment es dilueix en pianíssimo després d'un diminuendo 

finalitzant en una cadència autèntica conclusiva en Fa M.  

En aquesta ocasió Beethoven opta per posar Da Capo al Fine enlloc de tornar a escriure tota la secció 

A, tal com havia fet en els moviments analitzats de la primera etapa creativa.  
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5.4-TERCERA ETAPA 

5.4.1- ANÀLISI DE L'SCHERZO DE LA NOVENA SIMFONIA 
 

 

Refugiat al seu món interior intuint la fi de la seva vida terrenal i l'arribada de la gloriosa, Beethoven 

s'acomiada del món simfònic amb una obra que és el primer exponent -i, de fet, el més il·lustre- 

d'una nova espècie que desenvoluparan anys més tard grans compositors com Brahms.    

Representant de la culminació simfònica del compositor alemany, la novena no només evidencia un 

trencament formal i té una durada sense precedents en el gènere, sinó que a més incorpora quatre 

veus solistes i un cor, quelcom mai vist en una simfonia. Beethoven decideix col·locar en l'últim 

moviment l'oda An die Freude, el coral de Schiller a la joia que dóna nom a la simfonia -Coral- i que 

s'ha convertit en l'himne de les Nacions Unides. La simfonia va ser acabada l'any 1824 i estrenada 

el mateix any a Viena, quan un Beethoven totalment sord continuava dirigint un cop l'obra havia 

finalitzat.  

El moviment està escrit en Re menor36 i en compàs 3/4. La indicació de tempo és Molto vivace-

Presto37. La instrumentació és la següent: dues flautes, dos oboès, dos clarinets en C, dos fagots, 

quatre trompes -dues en D i dues en B bemoll-, dues trompetes en D, tres trombons (alt, tenor i 

baix), timbales (F2 i F3)38 i orquestra de corda. Presenta una forma ternària ABA on A és l'scherzo i 

B el trio. 

Aquest moviment es converteix en l'apoteosi de la joia presagiant l'oda final i el naixement de l'era 

romàntica en la seva màxima plenitud irradiant energia constantment. A més, l'scherzo de la novena, 

trencant la tradició, és situat per Beethoven en el segon moviment en lloc del tercer (lloc que ocupen 

tots els altres moviments analitzats en les seves respectives simfonies) plantejant així el mateix 

problema que s'havia formulat en l'Heroica: com fer que una peça enèrgica segueixi a una coda 

tràgica (en aquest cas el final del primer moviment) sense falsejar l'enunciat de l'antecedent, degut 

a un contrast massa dramàtic? En ambdues simfonies l'scherzo comença en pianíssimo i una força 

rítmica molt intensa, però com que el moviment anterior de la novena havia acabat d'una manera 

tan contundent, era necessària l'existència d'una unió entre aquest i l'scherzo. La solució de 

Beethoven és escriure un començament  grotesc pel segon moviment: vuit compassos en fortíssimo 

 
36 De tots els minuets i scherzos analitzats fins aquí només el de la cinquena era en mode menor. 
37 Beethoven encara té temps de sorprendre'ns en la seva última simfonia. Ja havia modificat el tempo entre la 
primera secció i la segona en les simfonies núm. 4, 6 i 7, però en la novena decideix accelerar la pulsació del trio, que 
resultarà ser més ràpid que l'scherzo. 
38 Hagués estat molt estrany en una obra de finals del segle XVIII-inicis del XIX que les timbales no només no 
fossin la parella tònica-dominant sinó que ni tan sols n'aparegués una de les dues i, a més, que es tractessin de la 
tercera nota de l'acord en dues octaves diferents. 
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quatre dels quals estan en silenci on destaquen les timbales (que de fet tindran protagonisme al 

llarg del moviment) i on apareixen ja totes les notes de l'acord de Re m.  

Immediatament després d'aquesta introducció es presenta el tema A del moviment, que té forma 

de fuga (el subjecte s'exposa per part de les diverses veus amb quatre compassos de diferència 

entre l'entrada d'una i d'una altra). Una fuga escrita per a orquestra és pràcticament una 

impossibilitat estètica, raó per la qual Beethoven va optar per fer servir un mètode de Bach per 

polifonies semblants consistent en un reforç del vent fusta doblant les notes de cadascuna de les 

seccions de corda a l'inici de cada compàs. La cinquena i última entrada del subjecte, a càrrec dels 

contrabaixos, acaba en un llarg pedal de La que servirà per trobar la tònica en un tutti que reexposa 

el tema A i que serveix per descobrir el tema B de la primera part de la primera secció, que és menys 

brusc que l'A tot i que manté el caràcter enèrgic. Quan apareix aquest segon tema -en la sorprenent 

tonalitat de Do M- ens n'adonem que l'scherzo -A- segueix en realitat la forma sonata (la segona 

part de l'scherzo constarà d'un desenvolupament i d'una reexposició dels dos  temes). Aquest 

passatge és citat habitualment com un dels pitjors de Beethoven pel que fa a la instrumentació, ja 

que les octaves de la corda amb el motiu rítmic predominant en tot el moviment desllueixen el tema 

del vent fusta.39 Aquesta exposició del segon tema acaba tranquil·lament de nou a Re m, seguida 

d'uns compassos de silenci com els de l'inici del moviment.  

Aquests compassos en silenci, que produeixen un efecte pertorbador i tràgic, tornen a aparèixer un 

cop inaugurada la segona part de l'scherzo, després de la repetició pertinent des de l'inici. El motiu 

rítmic que presideix el moviment comporta una sèrie de modulacions misterioses que acaben a Si 

menor, on ens trobem davant de quelcom interessant: es manifesta el tema A agrupat de tres en 

tres compassos, a diferència del que havia passat en l'exposició, quan s'aplegaven en grups de 

quatre -de fet, com ja hem comentat, la fuga manté quatre compassos entre la presentació d'un 

subjecte i el següent-. La forma que havia regnat en la primera part de l'scherzo -A-, doncs, deixa 

pas a aquesta alternativa sense oblidar el material temàtic que ha estat utilitzat fins llavors i que es 

desplega en el desenvolupament.  

Aleshores, i després de passar per La m -dominant-, Beethoven ens porta a Fa, moment en el qual 

les timbales gaudeixen d'un dels seus instants de glòria dins la música simfònica occidental, 

protagonitzant el passatge intervenint amb el motiu rítmic en el primer compàs de cada grup de 

tres, quatre vegades consecutives mentre dialoguen amb la resta de l'orquestra. La cinquena vegada 

apareixen en el segon compàs creant una inestabilitat que s'incrementa amb la seva desaparició; la 

 
39 Tanmateix, és molt senzill jutjar les obres de l'últim període de Beethoven, on sovint apareixen "errors" 
d'aquest tipus, sense fer-se càrrec del fet que ho va composar totalment sord. 
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pauta es veu alterada mentre les trompes cultiven aquesta última estructura. 

Finalment es torna a imposar l'agrupació de quatre en un pianíssimo que acabarà explotant amb el 

retorn del tema A a la tonalitat principal, que es produeix després d'un últim fragment de vuit 

compassos on l'únic moviment rítmic és l'obstinat motiu.  

En aquesta ocasió la transició cap al tema B és un pèl més llarga i ens porta a Re M, tonalitat on 

acaba la segona part de la primera secció, que també es repeteix. 

El trio -B- (tot i que no apareix com a tal, sinó sota la indicació de tempo Presto) està en Re M40 i en 

compàs quaternari de divisió binària Alla breve (el canvi de compàs es produeix uns compassos 

abans de l'inici del trio). Consta de dos temes que s'intercalen un dels quals compta amb un 

acompanyament rítmic i incisiu, mentre l'altre és del tot melòdic i legato, una contraposició que ja 

s'havia vist en certs moviments de la segona etapa com l'scherzo de la cinquena o el de la Pastoral. 

Instrumentalment cal fer referència a l'aparició dels trombons, un instrument associat a la veu 

humana reservat a moments d'una serietat especial i que Beethoven va decidir incloure degut a la 

«bomba» que tenia preparada pel final de la simfonia. 

És fàcil equivocar-se amb la comprensió de la música de Beethoven en aquest moment de la novena 

simfonia: encara que la peça transmet una innocència pueril, l'actitud de Beethoven no és ingènua; 

simplement vol diferenciar els pedals de tònica del trio dels del primer moviment, sinònims de 

tragèdia.  

Un calderó marca el retorn de l'scherzo, que es repeteix. Per acabar el moviment, apareixen els 

primers compassos del trio, que es veuen interromputs per un enèrgic tutti en Re m que conclou 

l'últim dels scherzos de les simfonies beethovenianes.  

 

 

 

 

 

 

 
40 Per primera vegada en tota l'obra aquesta tonalitat s'associa a una atmosfera de felicitat completa, 
presagiant l'oda a la joia de l'últim moviment. 



75 

 

 

6-CONCLUSIONS I JUSTIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ MUSICAL 

Allò que queda en evidència després de treballar i analitzar a fons les característiques pròpies del 

llenguatge dels scherzos beethovenians simfònics és, no només que Beethoven és l'artífex real de la 

progressiva substitució, articulada a partir de tres períodes creatius, del minuet de Haydn i Mozart 

per l'scherzo, moviment que aleshores prendrà una importància notable dins l'esquema de les 

sonates, simfonies i música per a música de cambra, sinó el fet que aquest moviment que pren el 

lloc a la tradicional dansa clàssica és molt ric també musicalment i, pel seu caràcter ràpid i irònic, 

sovint se'ns escapen molts aspectes rellevants a primer cop d'ull (o d'orella, més aviat). 

Possiblement no és comparable el valor musical del primer moviment de l'Heroica amb el del tercer, 

però en qualsevol cas en aquest scherzo hi ha la llavor del Molto vivace de la novena, i s'hi amaguen 

massa coses com per no parar-hi atenció. Beethoven, doncs, no és només el pont entre dos dels 

estils més transcendents de la història de la música, sinó que innova en molts àmbits diversos de la 

música, tant des de la instrumentació, com l'harmonia, la forma, la melodia, les modulacions tonals, 

els canvis sobtats de dinàmica, el desenvolupament extens de temes molt senzills, la creació de 

plans sonors inigualables i la destrucció d'aquests com una necessitat ferotge d'aniquilar la bellesa 

formal, trobant-se inevitablement entre la perfecció clàssica i la turbulència romàntica i sense 

oblidar-se de deixar petjada reemplaçant un moviment caracteritzat per la pulcritud i la gentilesa 

per un altre de tosc i burlaner.  

He volgut titular el meu moviment basat en els de la primera etapa creativa de Beethoven com a 

Menuetto simplement per donar un toc evolutiu (els altres dos són scherzos pròpiament) en la meva 

creació d'aquests tres moviments. De fet, tal com passa en el tercer moviment de la primera 

simfonia, el minuet que he compost té un aire més propi dels scherzos de les etapes següents que 

no pas dels minuets clàssics de Haydn o Mozart. 

No va ser fàcil escollir la tonalitat del minuet: el de la primera està en Do M i el de la segona en Re 

M. Tenia diverses possibilitats a escollir entre les quals Mi M (que seguiria l'escala). Després de 

reflexionar-hi vaig concloure que, ja que el meu moviment tindria trets de tots dos, tindria un valor 

simbòlic trobar una tonalitat entre Do M i Re M. I, a diferència del que es podria dir sense pensar-hi 

gaire, la tonalitat equidistant entre ambdues no és Do sostingut M (o Re bemoll M) sinó Sol M: entre 

Do M i Re M no hi ha un to, com podria semblar a primera vista, sinó dues quintes, i la quinta que 
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les separa és Sol M. Per acabar d'arrodonir-ho, les tonalitats originals dels moviments de Beethoven 

es convertirien en els graus tonals del meu minuet: Do seria la subdominant i Re, la dominant. 

No vaig tenir tants problemes a l'hora de decidir la indicació de compàs: ambdós moviments estan 

escrits en 3/4, així que no hi va haver cap mena de dubte. Pel que fa a la indicació de tempo, volia 

una pulsació força ràpida i vaig decidir apostar per la mateixa que el minuet de la primera simfonia 

de Beethoven: Allegro molto e vivace. 

La instrumentació és calcada en els dos moviments analitzats de la primera etapa, així que vaig 

orquestrar el minuet que he compost per dues flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, dues 

trompes, dues trompetes, timbales en G i D (tònica i dominant) i orquestra de corda. 

 

 
Inici del minuet de la primera simfonia de Beethoven 
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Inici del meu minuet basat en la primera etapa 

 

Tant el moviment analitzat de la primera simfonia com el de la segona comencen amb una frase que 

va augmentant pel que fa al gruix orquestral i que conclou amb una cadència en fortíssimo a la 

dominant, i també ambdós, ja combinen des de la presentació del tema A el forte i el piano, quelcom 

que encara es desenvolupa amb més evidència durant el tema B. Durant aquest segon nucli temàtic, 

més ric harmònicament, Beethoven s'allunya molt de la tonalitat principal (fins a Re bemoll M en el 

minuet en Do M de la primera simfonia), per la qual cosa vaig decidir modular a Si  M, retornant a 

Sol M abans de la reexposició del tema A. 

 

Fragment del segon tema del minuet de la primera simfonia de Beethoven 
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Fragment del segon tema del meu minuet basat en la primera etapa  

 

 

La manifestació de la forma ternària es fa evident amb la reaparició del tema A a la tonalitat principal 

i amb una orquestració lleugerament diferent respecte l’exposició, amb l’aparició de les timbales, 

que en ambdós casos havien desaparegut a partir de la presentació del tema B. 
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Reexposició del tema A del meu minuet basat en la primera etapa 

 

També he intentat ser força fidel a l'orquestració a l’hora de compondre els moviments. Destaca en 

aquest fragment l’unissò de violoncels, contrabaixos i fagots (força freqüent en la primera etapa) i 

el de violins i flautes, mentre els clarinets i les trompes (i fins i tot a vegades els oboès) juguen un 

paper de coixí harmònic i les trompetes i les timbales purament rítmic. 
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Comparació de la instrumentació de fragments entre l’scherzo de la primera simfonia de  Beethoven i el meu minuet 

basat en la primera etapa 

 

El caràcter del trio s’oposa a la vitalitat de l’scherzo en els dos moviments analitzats de la primera 

etapa. Predominen el piano, una harmonia clara i evident i es busca una textura determinada amb 

els oboès, els fagots i les trompes com a protagonistes del passatge inicial per transmetre un clima 

calmat i tranquil, quelcom que Beethoven s’encarrega de destruir grotescament amb el tema D 

mitjançant la corda que, en l’scherzo de la segona simfonia irromp en forte i diversos sforzandos. 

 

 

Comparació de la presentació del tema C entre l’scherzo de la segona simfonia de Beethoven i el meu minuet basat en 

la primera etapa 
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Comparació de la presentació del tema D entre l’scherzo de la segona simfonia de Beethoven i el meu minuet basat en 

la primera etapa 

 

El moviment que havia de compondre basant-me en el segon període creatiu de Beethoven podria 

haver sigut notablement diferent al que ha acabat sent, i és que en aquesta ocasió els meus 

referents no eren només dos, com en la primera etapa, sinó sis, tots ells amb una personalitat pròpia 

força diferenciada respecte els altres. El primer que vaig haver de decidir va ser si la meva 

composició es tractaria d'un minuet (com el de la quarta i la vuitena) o d'un scherzo (com el de 

l'Heroica, el de la cinquena41, el de la Pastoral i el de la setena). Vaig acabar resolent que tindria més 

lògica que fos un scherzo, que són majoria en aquesta etapa, perquè el moviment que havia escrit 

amb influència de la primera etapa ja es tractava d'un minuet i volia que quedés palesa l'evolució 

d'aquest tipus de moviments dins l'obra simfònica beethoveniana. Aleshores, vaig obviar el tercer 

moviment de la quarta i el de la vuitena pel que fa al tempo i al caràcter ja que són minuets, però 

em van servir a nivell d'instrumentació. El meu mirall per aquests ítems que no podien cobrir els dos 

moviments esmentats van ser l'scherzo de l'Heroica, el de Pastoral i el de la setena. També el de la 

cinquena en segons quins aspectes, però hi ha un factor que intervé inevitablement en el caràcter, 

que és el mode, que en aquest cas -l'únic del període- és menor. Per aquesta mateixa raó vaig tenir 

clar des del principi que el meu scherzo seria en major, el que no era tan evident era en quina 

tonalitat havia de ser. Finalment vaig optar per Fa M, que és la que predomina (estan en aquest to 

els moviments analitzats de la sisena, de la setena i de la vuitena). A més, tal com passava quelcom 

semblant en el primer període, d'altres moviments estan escrits en tonalitats que esdevenen la 

subdominant (Si bemoll M, en el de la quarta) i la dominant (Do m, en el cas de la cinquena).  

Tot i alternar-se minuets i scherzos, tots els sis moviments analitzats de la segona etapa creativa de 

Beethoven estan escrits en compàs 3/4, així que en aquest sentit no vaig tenir cap dubte. Per la 

indicació de tempo vaig triar les mateixes que apareixen en l'scherzo de la setena: Presto a la primera 

 
41 Com ja està explicat al seu anàlisi, Beethoven no va titular el tercer moviment de la seva cinquena simfonia 
com a scherzo però sí que en té el caràcter malgrat que no la forma més habitual. 
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secció i Assai meno presto a la segona. 

Excepte algunes excepcions com en l'scherzo de l'Heroica, on hi ha tres trompes, en el de la Pastoral, 

on les timbales són absents i en el minuet de la quarta, on tan sols es requereix una flauta, la 

instrumentació sol presentar una estructura habitual que vaig seguir per compondre el meu 

moviment: dues flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, dues trompes, dues trompetes, 

timbales en F i C (tònica i dominant) i orquestra de corda. 

Cadascun d’aquests sis moviments d’aquesta segona etapa, com s’explica a les respectives anàlisis, 

presenta una forma determinada. En general, però, tots coincideixen en un tret característic del 

període: el moviment es basa en un tema i el desenvolupament d’aquest, amb més o menys 

aparicions de nuclis temàtics contrastants. El tema del meu scherzo està força inspirat en el de 

l’Heroica i el de la Pastoral, i en conseqüència, he provat de transmetre el tarannà humorístic propi 

d’aquests referents. També cal destacar la utilització de mordents i de l’estructura pregunta-

resposta que sovint empra Beethoven i que instrumenta amb molta lucidesa. De fet, és força 

rellevant el paper que juga el vent fusta en les presentacions del tema dels scherzos de la segona 

etapa. Pel meu moviment, he optat per la presència de les flautes i els fagots (tal com passa en 

l’scherzo de la setena) per formular la “pregunta” del tema i per la mateixa flauta i l’oboè per 

respondre (combinació utilitzada en la Pastoral). 

 

 

Fragment de la presentació del tema de l’scherzo de la sisena simfonia de Beethoven 
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Fragment de la presentació del tema del meu scherzo basat en la segona etapa 

 

Un altre dels trets propis del període (encara que no de tots sis moviments) que vaig incorporar fou 

la introducció de pocs compassos en fortíssimo que precedeixen la presentació del tema, quelcom 

que es manifesta en l’scherzo de la quarta, de la setena i de la vuitena. D’altra banda, una altra de 

les característiques definitòries del segon cicle és la combinació de l’stacatto i el piano en la corda, 

quelcom fàcilment identificable en l’scherzo de l’Heroica. 
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Comparació de fragments en stacatto i piano entre l’scherzo de l’Heroica i el meu scherzo basat en la segona etapa 

 

Més que en cap de les altres dues, aquesta etapa també es distingeix pel diàleg (o estructura 

pregunta-resposta) que s’estableix amb freqüència entre la corda i el vent fusta i el sobtat canvi de 

dinàmica, provocant així un interessant resultat sonor. 
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Comparació de fragments d’estructura pregunta-resposta entre l’scherzo de l’Heroica i el meu scherzo basat en la 

segona etapa 

 

Harmònicament és una etapa més sumptuosa que la primera i apareixen diverses modulacions molt 

interessants que li permeten a Beethoven reexposar el tema a diferents tonalitats abans de retornar 

a la principal. Val a dir, però, que en la majoria d’aquests moviments no es torna a moure de la 

tonalitat després de la reaparició del tema, creant així una estabilitat tonal que no es veu 

desdibuixada per cap cadència trencada o suspensiva.  

A l’hora de compondre el trio vaig permetre’m la llicència d’inspirar-me en una melodia folklòrica 

amb l’argument que el trio de la setena simfonia recorda a una cançó austríaca tradicional. Després 

de donar-hi unes quantes voltes, vaig acabar-me decidint per la famosa dansa vigatana El ball de 

l’espígol. Amb aquesta excusa he volgut retre homenatge a les melodies que des de petit m’han 

acompanyat durant la festa major de Vic any rere any i que sempre m’he sentit molt meves. Ha estat 

un exercici verdaderament interessant intentar acostar-me a l’orquestració que Beethoven hagués 

escrit per aquesta cèlebre tonada vigatana. 

També val a dir que, sent els trios d'aquest segon període molt diversos en diferents aspectes 

(sobretot pel que fa a la instrumentació), a l’hora de compondre el meu trio de la segona etapa vaig 

prendre’m certa llibertat. De totes maneres, vaig respectar el caràcter predominant, sovint sota les 

indicacions d’expressió dolce i de dinàmica piano. Pel que fa a l’harmonia, en aquests passatges 
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Beethoven sol recórrer als graus tonals I i V. 

 

 

Comparació de la instrumentació de fragments de l’inici del trio entre l’scherzo de la setena i el meu scherzo basat en 

la segona etapa 

 

Finalment, quant a l’estructura formal del meu segon moviment, vaig optar per la forma ternària 

amb repetició que es manifesta en la Pastoral i en la setena.  

Quan vaig començar el treball tenia previst dividir les simfonies de tal manera que l’última etapa 

estava formada per la setena, la vuitena i la novena. Aleshores vaig començar a documentar-me i 

fer les primeres anàlisis i em vaig adonar que aquella divisió no tenia gaire lògica tant pel que fa a 

les característiques dels moviments de la setena i de la vuitena (semblants a les que havia classificat 

en la segona etapa) com per la cronologia (Beethoven va composar la setena i la vuitena 

pràcticament al mateix temps i amb més de deu anys de diferència respecte la novena).  

Em vaig trobar que la segona etapa inclouria sis moviments i l’última només un, però sens dubte era 

el més raonable. En conseqüència, el meu scherzo basat en la tercera etapa només tindria un 

referent: el sublim scherzo de la novena. Així doncs, les indicacions de tempo serien Molto vivace a 
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la primera secció i Presto a la segona, el compàs 3/4 en l’scherzo i quaternari de divisió binària Alla 

breve en el trio i la instrumentació (força més voluminosa pel que fa al vent metall respecte els altres 

períodes) la següent: dues flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, quatre trompes, dues 

trompetes, tres trombons, timbales (en C1 i 2) i orquestra de corda. Vaig permetre’m solament 

canviar la tonalitat perquè no fos tot absolutament calcat, així que el meu últim scherzo està en La 

m (dominant de Re m, tonalitat de l’scherzo de la novena). 

Potser la característica més rellevant del moviment analitzat de la novena (que de fet es dóna també 

en altres moviments cèlebres del compositor com el primer de la cinquena) és que basa tot l’scherzo 

en un sol motiu rítmic que predomina, amb un protagonisme més o menys notable, durant el 

transcurs de la secció (en el trio no es manifesta). Vaig tenir molt clar, doncs, des del principi, que 

en el meu moviment també havia d’aparèixer aquest tret diferencial. Les opcions, tanmateix, aviat 

s’acaben en un compàs ternari (a més tenint en compte que el factor melòdic no intervé; es juga 

amb la mateixa nota en dues octaves diferents. Beethoven utilitza la figura 1 i jo em vaig acabar 

decidint per la figura 2 (que comprèn un compàs i la caiguda del següent). 

             

        Figura 1                  Figura 2 

 

Seguint fidelment l’estructura, la instrumentació i les relacions harmòniques de l’únic moviment 

analitzat de la tercera etapa, vaig compondre un inici de vuit compassos semblant al de l’scherzo de 

la novena on el meu motiu rítmic definia inqüestionablement el tempo i l’aparició de les tres notes 

de l’acord (La-Do-Mi), la tonalitat. Aleshores, sempre tenint present el meu referent, vaig presentar 

la fuga de l’scherzo, el fragment més elaborat i complex de tota la meva creació pel que fa a la 

composició i possiblement també a la interpretació. Consisteix en un fugat a cinc veus (totes les 

seccions de corda) la primera de les quals entra a la tònica, la següent a la dominant, l’altra a la 

tònica... i així successivament, tal com Beethoven proposa, mentre el vent fusta i les trompes donen 

suport harmònic, seguint la línia melòdica, a l’inici de cada compàs. 
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Fragment de la fuga de l’scherzo de la novena de Beethoven 

 

 

Fragment de la fuga del meu scherzo basat en la tercera etapa 

 

No em vaig oblidar del moment de glòria de les timbales explicat en l’anàlisi de l’únic scherzo de 

l’última etapa, concedint-los uns compassos de màxim protagonisme dialogant amb el vent fusta 

després de la presentació del tema (fuga) reorganitzat en grups de tres compassos, tal com 
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Beethoven escriu explícitament (Ritmo di tre battute) després d’una primera part ordenada de 

quatre en quatre, quelcom que no s’havia insinuat en cap dels altres vuit scherzos o minuets. 

 

Presentació del tema de la fuga a tres del meu scherzo basat en la tercera etapa 

 

Tanmateix, jo vaig anar més enllà component la fuga organitzada a tres compassos executada pel 

vent fusta (després de l’entrada dels oboès i els clarinets només dos compassos després de la 

presentació del subjecte per part dels fagots, tal com es pot apreciar a la imatge) mentre la corda 

mantenia, per la seva banda, l’agrupació de quatre tocant les notes en pizzicato. Així doncs, els 

dubtes s’esvaeixen quan convergeixen de nou corda i vent la fusta, coincidint amb l’entrada de les 

timbales que defineixen el Ritmo di tre battute que es mantindrà fins just abans de la reexposició. 

Pel que fa al trio, vaig aplicar escrupolosament la forma, l’harmonia i la instrumentació (explicades 

en l’anàlisi de l’scherzo de la novena) que presenta Beethoven sense cap tipus de desviació. El meu 

tema de la segona secció (encomanat d’entrada a oboès, clarinets i fagot i que després s’aniran 

alternant pràcticament totes les veus) vol transmetre el mateix clima de serenor i puerilitat que el 

de la novena de Beethoven, regnat per la dinàmica piano i una harmonia basada en els graus tonals 

I, IV i V. 
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Comparació del tema del trio entre l’scherzo de la novena de Beethoven i el meu scherzo basat en la tercera etapa 

 

Finalment, no voldria acabar el treball sense lloar de nou la figura de Beethoven i el que representa 

el seu llegat per la història de la música. Analitzant els seus minuets i scherzos i aprofundint en la 

seva obra amb l'objectiu (o la gosadia) de compondre tres moviments tenint per referència la seva 

música, encara he pres més consciència del punt d'inflexió que simbolitza la seva irrupció en el 

panorama musical dels segles XVIII-XIX. He trobat relacions i certes semblances en llocs on no 

m'esperava i m'ha costat fer evident aquelles que semblaven lògiques a primer cop d'ull. Per altra 

banda, he ratificat el procés que viu Beethoven (com a home i com a artista) i que queda palès en 

les diferències formals, instrumentals, harmòniques, d'estil (tot i que aquest últim és de fet sempre 

el mateix en contínua evolució) entre els moviments analitzats de cadascuna de les tres etapes 

creatives. En totes elles queda reflectit el geni beethovenià, però eminentment les dues primeres 

deixen entreveure que l'explosió final encara és per arribar, quelcom que es materialitza en la 

novena en tots els sentits possibles. Així doncs, he pogut constatar que Beethoven és la 

personificació artística en la qual s'identifica el pas del Classicisme al Romanticisme i també del 

minuet a l'scherzo. Com s'explica, sinó, la diferència abismal entre l'última simfonia de Mozart i la 

primera de Brahms? 
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8- GLOSSARI 
 

Appoggiatura: ornament musical que apareix quan una nota auxiliar puja o baixa cap a la nota 

harmonitzada. 

Anacrusi: nota o notes que precedeixen el primer temps fort.  

Allegro: indicació de tempo que significa viu i més aviat ràpid. 

Brodadura: ornament musical que apareix quan una nota puja o baixa una segona major retornant 

a la nota original. 

Crescendo: matís dinàmic de transició que indica que s'ha d'augmentar la intensitat sonora. La 

indicació oposada és el decrescendo o diminuendo. 

Cadència: període musical conclusiu (el final d'una frase, composició o secció) que s'aconsegueix 

mitjançant certes progressions d'acords.  

Coda: secció conclusiva que es troba al final d'un moviment, normalment sense importància 

estructural. 

Compàs binari: compàs que es divideix en dos temps cadascun dels quals es pot subdividir en dues 

o tres parts de temps. 

Compàs ternari: compàs que es divideix en tres temps cadascun dels quals es pot subdividir en 

dues o tres parts de temps. 

Dominant: nom que rep la cinquena nota de l'escala, per exemple Sol en l'escala de Do M. 

Dolce: indicació de caràcter que determina que les notes han d'ésser interpretades d'una manera 

tendra i suau. 

Da Capo: repetició des de l'inici. 

Forte: indicació de dinàmica el superlatiu del qual és fortíssimo que determina una intensitat del 

so alta. La seva abreviatura és f. 

Forte-piano: indicació de dinàmica sobre una pulsació o nota que ha d'ésser interpretada en forte i 

continuada en piano. La seva abreviatura és fp. 

Indicació de compàs: especificació, mitjançant una fracció matemàtica, dels temps o parts de 

temps que té el compàs (numerador) i del valor rítmic que el defineix (denominador).  

Legato: articulació sobre un grup de notes que han d'ésser interpretades en lligat. 

Piano: indicació de dinàmica el superlatiu del qual és pianíssimo que determina una intensitat del 

so baixa. La seva abreviatura és p. 

Pizzicato: recurs tècnic dels instruments de corda que consisteix en fer sonar la corda pessigant-la 

amb els dits enlloc de passar l’arc. 
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Presto: indicació de tempo que significa ràpid o el més ràpid possible. El superlatiu és prestíssimo. 

Ritardando: alteració del tempo que consisteix en una progressiva pèrdua de la velocitat. 

Staccato: articulació sobre una nota que ha d'ésser executada d'una manera més curta que 

l'habitual. 

Sforzando: indicació sobre una nota o acord que ha d'ésser interpretat d'una manera forçada. La 

seva abreviatura és sfz.  

Subdominant: nom que rep el quart grau de l'escala, per exemple Fa en l'escala de Do M. 

Tempo: velocitat de la pulsació d’una obra o fragment.  

Tònica: nom que rep el primer grau de l'escala, per exemple Do en l'escala de Do M. 

 

 


