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dissabte 16 de març, 21.00h 
Cripta de la Sagrada Família 

diumenge 17 de març, 12.00h 
Ateneu Barcelonès 



W. A. Mozart (1756-1791) 
Maurerische Trauermusik, K. 477 (Viena, 1785) 
Música fúnebre maçònica, versió de cambra 

W. A. Mozart 
“Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele / 
Traurigkeit ward mir zum Lose” (Viena, 1782) 
Recitativo i ària per a soprano i orquestra d’El Rapte en el Serrall, 
K. 384 

F. J. Haydn (1732-1809) 
Simfonia núm. 44, Hob. I:44 (1771) 
Allegro con brio 
Menuetto (allegretto): Canone in diapason 
Adagio 
Finale (presto) 

El programa 

Els músics 

A la portada: Ernest Seigneurgens (1820-1904), Masonic Funeral of Joseph Warren 
(1843). El gravat mostra la processó fúnebre que porta el cos del general Joseph 
Warren (1741-1775) pels carrers de Boston. 

Soprano: Anaïs Oliveras 
Violins I: Meritxell Tiana, Cecilia Clares, Meritxell Genís, Kathy Leidig, Guya 
Martinini, Oria Palau, Irantzu Zuasti | Violins II: Ricart Renart, Cristina Altemir, 
María del Mar Blasco, Huberto Cao, Eva Febrer, Celia Raspall | Violes:  Núria 
Pujolràs, Pablo Gastaminza | Violoncels:  Dimitri Kyndinis, Carlos Montesinos, 
Guillermo Turina | Contrabaix: Luis Reyes | Flautes: Gemma Goday, Camila 
Moukarzel | Oboès: Guillermo Beltrán, Daniel Ramírez | Corni di bassetto : 
Carlos Cerrada, Álvaro Iborra | Fagot: Meritxell Ferrer | Trompes:  Ana Andrés, 
Pedro Blanco 

Per a plorar de debò... 

Les obres d’aquest concert són peces que ens transporten als sentiments més 
tràgics i funestos de l’estil clàssic. 

La primera és la Maurerische Trauermusik , la música fúnebre maçònica de 
Mozart. El músic va entrar a la lògia vienesa el 1784 i l’any següent va deixar de 
ser ‘aprenent’ per convertir-se en ‘mestre’, passant del primer al tercer grau en 
l’escala de la maçoneria en tan sols uns mesos. El juliol de 1785 escrivia aquesta 
música que durant molt de temps ha estat associada a les morts del duc 
Georg-August von Mecklenburg-Strelitz i del comte Franz von Esterhazy 
Galantha, ambdós ‘germans’ de la mateixa lògia. Però les defuncions i les 
cerimònies en record d’aquests nobles van tenir lloc al novembre... Així que o 
Mozart era capaç d’endevinar el futur o el destí inicial de la peça havia estat un 
altre. Probablement la música d’aquest funeral maçònic estava relacionada amb 
la seva designació com a ‘mestre’, que comportava un ritual que reprodueix 
simbòlicament la mort i la resurrecció. 

En segon lloc, escoltarem el recitativo “Welcher Wechsel herrscht in meiner 
Seele”  i l’ària “Traurigkeit ward mir zum Lose” que pertanyen al segon acte 
d’El rapte en el Serrall de Mozart. Aquesta obra, estrenada al Burgtheater de 
Viena el juliol de 1782, no és ben bé una òpera sinó que es tracta d’un singspiel. 
Les diferències? A un singspiel, la major part de l’acció es desenvolupa a través 
del diàleg parlat (a l’òpera, tot és cantat) i, a més, no està escrit en italià, sinó en 
alemany. Aquest número representa un dels moments més desoladors de la 
història: Konstanze, una de les protagonistes, manifesta el seu plany com a 
captiva que no té cap notícia del seu amat, és una dona sense esperança. 

Per a acabar d’endinsar-nos en aquest món de la tragèdia, la darrera de les 
peces d’aquest concert és la Simfonia núm. 44 de Haydn. Va ser escrita el 1771 
i s’emmarca en un període del compositor sota la influència de l’Sturm und 
Drang, el moviment que va experimentar la literatura alemanya i que es va 
traslladar a les altres arts durant la dècada de 1770. Literalment, significa 
“tempesta i impuls” i els seus objectius eren els d’espantar i atordir, ultrapassar 
amb les emocions (ja ho sabreu, si vàreu estar a l’últim concert!). 

A l’igual que altres simfonies de Haydn, aquesta compta amb un sobrenom: ‘La 
fúnebre’. Va rebre aquest títol a posteriori, motivat pel desig del mateix 
compositor de què el moviment lent, l’“Adagio”, sonés al seu funeral. Si bé 
desprès això no va ser respectat i es va interpretar el Rèquiem de Mozart. 

Com sempre, Haydn ens reserva algunes sorpreses. Aquest mateix “Adagio” no 
ocupa el lloc habitual d’un moviment lent, que és el segon. Tampoc ho fa el 
“Menuetto”, amb el que està intercanviat, i que té una construcció que requerirà 
de la vostra atenció, si us deixen les llàgrimes. 

 
per María José Anglés 
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