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Aquest treball vol ser una aproximació a l’obra Die schöne Müllerin, D795, un cicle de 

vint cançons per a veu i piano, que Franz Schubert va compondre l’any 1823. L’obra es 

basa en un conjunt de poemes que havia escrit poc abans Wilhelm Müller, i que 

expliquen la història del desengany amorós d’un jove aprenent de moliner. 

La bella molinera presenta un ventall infinit de colors, emocions, paisatges... Va des de 

l’alegria més eufòrica fins a la desesperança més fonda, passant per moments d’ironia, 

de somnis i de sorpreses.  

Tot això és analitzat en el treball, número per número, tan en l’aspecte literari com en 

el musical, i en la seva interrelació. 

 

Este trabajo quiere ser una aproximación a la obra Die schöne Müllerin, D795, un ciclo 

de veinte canciones para voz y piano, que Franz Schubert compuso en el año 1823. 

La obra se basa en el conjunto de poemas que Wilhelm Müller había escrito poco 

antes, y que cuentan la desafortunada história amorosa de un joven aprendiz de 

molinero. 

La bella molinera presenta un abanico de miles de colores, emociones, paisajes... va 

desde la alegría más eufórica hasta la desesperanza más honda, pasando por 

momentos de ironía, sueños y sorpresas. 

Todo esto es analizado en el trabajo, número por número, tanto en el aspecto literario 

como en el musical, y en su interrelación. 

 

This project wants to be an approach to the work Die schöne Müllerin, D795, which is a 

cycle of twenty songs for voice and piano composed by Franz Schubert on 1823. 

The work is based on the set of poems that Wilhelm Müller had written few years 

before, about the unfortunate love story of a young miller apprentice. 

The Fair Maid of the Mill shows a world full of colours, emotions, landscapes... it 

ranges from the most euphoric joy to the deeper despair, with moments of irony, 

dreams and surprises. 

All this is analised in the project, number by number, both in literary and musical 

aspects, and in their interrelation. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

 

Des dels quinze anys, quan vaig tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà el lied, 

m’he sentit atreta per aquest gènere. No tinc paraules per descriure què és el que fa 

que m’apassioni tant aquesta combinació extraordinària de música i paraula; el que 

està clar és que ve de ben endins. 

Així doncs, no se’m va acudir una idea millor que dedicar el projecte final a aquesta 

obra que, per mi, és un dels pilars fonamentals de la música. 

 

Encara que l’havia escoltada nombroses vegades i fins i tot l’havia llegida (tocant i/o 

cantant), no m’havia entretingut mai a estudiar-la profundament. Amb aquest projecte 

he tingut l’oportunitat de fer-ho: buscar informació relativa a la seva creació i 

analitzar-la amb tots els mitjans possibles. El resultat ha superat de tros les 

expectatives: he obert una porta que m’ha dut a un món ben especial, ple de colors, 

formes, sentiments, amb milers de racons per a conèixer.  

Així, de tot el que he conegut en aquest període de recerca i anàlisi, n’exposo només 

una part, ja que és impossible abastar tot el que se’n podria extreure. 

 

M’he volgut centrar en la contextualització i l’anàlisi detallada de l’obra, tant a nivell 

poètic com musical. M’hagués agradat tractar més àmpliament temes com la recepció 

del cicle, les interpretacions que se n’han fet o la biografia de Schubert, però he optat 

per centrar-me en la recerca d’una interpretació personal, configurada a partir de tota 

la informació que he anat trobant, del que m’han ensenyat els mestres i la música i del 

criteri propi. 
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L’anàlisi vol fer una visió exhaustiva de la construcció de la música, partint de la idea 

que tot el que Schubert escriu en (els seus lieder) prové de la paraula: el sentit de la 

música està determinat pel text.  

Així, he decidit organitzar l’anàlisi de cada un dels números en dues parts: primer 

l’anàlisi poètica i després l’anàlisi musical basada en el text. He cregut convenient 

separar visualment aquestes dues parts amb la indicació de tempo i tonalitat de cada 

número. 

 

Encara que l’anàlisi va acompanyada de fragments de partitures i referències textuals 

del cicle, recomanaria acompanyar la lectura amb la partitura i els poemes complets 

per tal de facilitar-ne la comprensió. Per aquest motiu he volgut incloure un enllaç 

digital de la partitura i els poemes amb les seves traduccions a l’annex del treball. 

 

 

Per acabar, vull agrair especialment a en Francisco, a en Pedro i a l’Enric tot el que 

m’han ensenyat: sense la seva entrega aquest treball no hagués pogut cobrar vida. 
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2. EL CICLE POÈTIC 

 

 

 

2.1 L’AUTOR 

 

 

 

 

 

 

El cicle poètic és escrit per Wilhelm Müller el 1817. 

Aquest poeta serà, en ordre d’importància numèrica dels lieder, el tercer dels poetes 

de Schubert, després de Goethe i Mayrhofer. És l’únic poeta que li proporciona dos 

grups coherents de poemes al voltant d’un tema (Die schöne Müllerin i Winterreise). A 

part dels dos cicles, Schubert musica un únic poema independent del mateix autor: Der 

Hirt aus dem Felsen (D 965). 
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Wilhelm Müller (1794-1827, Dessau). És contemporani de Schubert, malgrat que no 

s’arriben a conèixer. Mor pràcticament a la mateixa edat que el compositor. 

Estudia Filologia i Història a la Universitat de Berlín. Els 1813 i 1814 participa com a 

voluntari de l’exèrcit prussià en la revolta nacional contra les tropes de Napoleó. 

Esdevé professor de llengües antigues i bibliotecari de la cort del duc, a Dessau. A part 

també fa d’editor, crític i traductor. En la seva producció destaquen les traduccions de 

poesia folklòrica italiana, anglesa i, sobretot, grega. També fa adaptacions modernes 

de poesia medieval germànica.  

Passa a la història de la literatura amb el nom de Müller el Grec, per la dedicació a la 

llengua grega (es declara a favor de la independència grega i tradueix nombrosos cants 

populars—Lieder der Griechen). 

 

 

 

 

 

2.2 EL CONTEXT SOCIAL, CULTURAL I ARTÍSTIC 

 

Val la pena posar-nos en context per tal d’entendre alguns aspectes de l’obra poètica. 

 

Tres anys abans que Müller escrivís el cicle, el 1914 (just després de la caiguda de 

l’imperi napoleònic), es va celebrar el Congrés de Viena, on es fa fundar la 

Confederació Alemanya. Les polítiques de restauració (el retorn a l’absolutisme) van 

generar desacords en la societat i això va fer que comencessin a sorgir moviments 

liberals alemanys motivats pels ideals de la Revolució Francesa (llibertat, unitat). És 

llavors també quan el nacionalisme esdevé el moviment predominant, sobretot entre 

els cercles de joves intel·lectuals. Müller en aquest moment, i Schubert poc després, 

formen part d’un cercle d’aquesta mena. 

 

Just a partir d’aquests fets també, apareix un nou corrent artístic i literari del qual 

beuen tan Müller com Schubert: el Biedermeier. Aquest corrent s’oposava al 
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Romanticisme més exaltat que el precedia. El descontentament social va provocar un 

replegament d’artistes envers la vida privada, la família i la llar. 

L’estil Biedermeier es caracteritza per l’eclecticisme, la simplificació i l’harmonia. 

En la literatura, coincideix aquest corrent amb el Romanticisme en tant que els dos 

buscaven la creació d’un món fictici que se separa dels esdeveniments contemporanis. 

Alguns amics de Schubert són reconeguts en aquest estil. El més destacat seria el 

pintor Moriz von Schwind. 

 

Sovint, les obres de Biedermeier són menyspreades i jutjades com a convencionals i 

conservadores. És el cas de l’obra de Müller i d’altres poetes que Schubert musica. 

Avui dia, molts músics consideren Müller un poeta de segona, de caràcter naïf i simple, 

però també hi ha qui ho considera una sentència injusta i opina que Müller té 

musicalitat en el vers, i que revoluciona els temes romàntics de maneres subtils. 

 

 

 
 

           El poeta pobre, Carl Spitzweg, 1839 
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2.3 LA CREACIÓ—EL LIEDERSPIEL 

 

El 1917 Müller formava part d’un cercle de joves intel·lectuals a Berlín entre els quals 

hi havia pintors i poetes com Achim von Arnim, Ludwig Resllstab o Wilhelm Hensel. 

Aquest grup s’interessava sobretot per la història germànica i el volkslied. Dins 

d’aquest cercle neix Die schöne Müllerin a través d’un joc de societat, un Liederspiel1  

En aquella època era molt popular La bella molinera2 de G.Paisiello, una òpera-bufa 

que va tenir molt èxit a Alemanya i Àustria. A part, s’havia estès el costum d’escriure 

poemes sobre un jove aprenent de moliner com a heroi, o sobre una bella molinera 

que ha d’escollir entre uns quants pretendents. Així, no és estrany que el tema triat pel 

Liederspiel fos aquest mateix. 

 

El joc funcionava de la manera següent: es repartien els personatges de la història 

entre els participants (per exemple: el moliner, el caçador, el jardiner...) i cada un 

escrivia un o dos poemes amb el subjecte que li hagués tocat. A Müller li va tocar 

escriure sobre l’aprenent de moliner, amb la gràcia que el seu cognom significa, 

justament, moliner. Va ser el més prolífic: en va escriure cinc, que esdevindrien el nucli 

original del cicle. 

 

Entre 1818 i 1820 escriu la resta del cicle poètic: vint-i-tres poemes més pròleg i epíleg.  

Alguns d’aquests poemes es van publicar per separat, però l’edició completa data de 

1820, en una antologia titulada “Setanta-set poemes descoberts entre els papers 

abandonats d’un trompa ambulant, volum I” (de dos). Aquest és el volum que 

descobreix Schubert el 1823. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Joc narratiu en vers i música. Fusió entre el Singspiel i el cicle de cançons (Liederziklus) inventat per 

Johann Friedrich Reichardt amb la intenció de reformar el Singspiel. Es practicava tant en companyies 
teatrals professionals com en societats musicals i salons artístics, a principis del segle XIX. 
2
 El nom original és L’amor contrastato, o sia La bella molinara, però ja llavors era reconegut arreu amb 

el nom de La bella molinera. 
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2.4 ELS POEMES 

 

El fet que el cicle nasqués com una broma literària i dins l’ambient d’un saló de Berlín, 

explica moltes coses. La simplicitat dels poemes és exagerada, encara que seriosa i 

buscada. Hi ha diversos punts en què trobem ironia i quasi paròdia.  

Per altra banda, és sabut que just quan Müller escrivia el cicle, estava enamoradíssim 

d’una jove, Luise Hensel, que no li corresponia. Aquesta podria molt ben ser la 

motivació dels poemes. 

Així, Die schöne Müllerin parla d’un amor no correspost, ambientat en la natura, en la 

vida d’un molí, i el to és fàcil però ben trobat: mètrica i forma senzilles, i amb caràcter 

popular. El que no és fàcil, emperò, és parlar dels temes més habituals d’una manera 

simple i que no quedi banal. 

 

Com s’ha dit, el cicle complet conté vint-i-tres poemes, més un pròleg i un epíleg. 

Schubert exclou del cicle musical el pròleg i l’epíleg i tres poemes: Das Mühlenleben, 

Erster Schmerz, letzter Scherz i Blumlein vergissmein1. És molt recomanable fer un cop 

d’ull al pròleg i a l’epíleg, que ens parlen del caràcter del cicle i fan una introducció i 

postludi molt interessants alhora que graciosos: 

 

Us invito, belles dames, savis senyors,  

I a tots els que us agrada escoltar i veure quelcom de bo,  

A una flamant representació 

En un estil del més flamant; 

Feta amb senzillesa, polida sense cap cura, 

Guardonada amb la noble grandesa alemanya, 

Descarada com un minyó entre un grup de soldats, 

I a més també una mica pietosa: 

Això ha d’ésser suficient per presentar-me;  

A qui li convingui, que passi. 

[...] 

                                                 
1
 “La vida del molí”, entremig dels números 6 i 7; “Primera pena, darrera facècia”, entre 15 i 16; “La 

floreta de l’oblit”, entre 17 i 18; respectivament.. 
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Al pròleg, i a l’epíleg: 

 

[...] 

Però el rierol ja barboteja damunt del manuscrit 

Amb el to humit de la seva parla fantasmal. 

Davant un so tan cavernós com el d’un orgue hidràulic, 

Millor que cadascú en tregui la seva moralitat; 

[...] 

 

 

És evident que Schubert se sent atret pels poemes; de no ser així, no hagués musicat 

els vint poemes. Podríem especular sobre què troba Schubert en els poemes de 

Müller: des de musicalitat fins a un sentiment d’igualtat amb el protagonista, un 

wanderer amb el cor trencat. El cas és que la música de Schubert els embolcalla d’una 

profunditat i un dramatisme que segurament Müller no hagués pogut ni imaginar, i 

això que concebia aquests poemes com a lletres de possibles cançons: 

  <<No sé tocar ni cantar, i malgrat tot, quan escric aquests poemes toco i canto. Si pogués 

crear les meves pròpies melodies, llavors les meves cançons agradarien encara més que ara. 

Però espero de tot cor que existeixi una ànima semblant a la meva, que descobreixi les 

melodies amagades rere les paraules i me les restitueixi.>>1 

  

                                                 
1
 Ho escriu el propi Müller al seu diari, el 1815. 
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3. EL CICLE MUSICAL 

 

 

 

3.1 EL MOMENT DE CREACIÓ 

 

Schubert va compondre La bella molinera entre la primavera i l’hivern de 1823. Aquest 

va ser un any de crisi i de canvi en la vida del compositor: 

A finals del 1822 o principis de 1823 li van diagnosticar una malaltia venèria, 

suposadament sífilis secundària (que seria la causant de la seva mort sis anys més 

tard). Més enllà del dolor físic, la malaltia li suposa una gran angoixa. Té un dolor 

moral, intern. 

Amb tot, sembla que això no deteriora la qualitat compositiva, més aviat el contrari: 

restant els breus períodes de temps en què Schubert és incapaç de treballar, els últims 

anys de vida són extremadament productius, i les obres cada cop més profundes. Es 

podria dir, doncs, que aquesta última etapa és de maduresa. 

 

 

La malaltia va aparèixer en un moment d’inestabilitat tan econòmica com professional 

i personal:  

Per començar, venia d’un seguit d’intents frustrats d’escriure òpera. Ho havia intentat 

amb Die Zauberharfe, Alfonso und Estrella i diversos Singspiel, i ho seguiria intentant 

més endavant amb Fierrabras, Rosamunde, Die Ferschworenen i Der graf von gleichen. 

El cercle d’amics s’estava deteriorant: Spaun residia a Linz des de feia dos anys i, per 

acabar-ho d’adobar, hi havia molts membres nous que no aportaven res al grup, ans el 

contrari, i això preocupava a Schubert, ja que l’ambient amistós el motivava. 

A part, va tenir certes enganxades amb editors que el van decebre. 

 



16 
 

Així, durant la composició del cicle, la malaltia l’enganxa de ple, encara que amb 

anades i vingudes més o menys fortes. A principis d’any és hospitalitzat (no hi ha dates 

precises) i sembla que escriu part del cicle des de l’hospital. A l’estiu, però, es recupera 

parcialment i fa una estada a Steyr1 amb Vogl. Allà hi fan diverses schubertíades i 

concerts molt exitosos, on consta que interpreten els “Müllerlieder”. Aquestes 

setmanes d’estiu són, doncs, amistoses, tranquil·les, i de bona producció musical: està 

escrivint, paral·lelament, La bella molinera i Fierrabras.  

 

Quan torna a Viena a finals d’estiu, Schober marxa (estarà fora durant dos anys) i 

Schubert s’instal·la a casa de Josef Huber. Poc després, tornarà a baixar la forma per 

culpa de la malaltia. Més tard marxarà també el seu amic Kupelweiser. 

El 30 de novembre Schubert escriu a Schober: [... des de l’òpera no he escrit res a part 

d’un parell de lieder de Müller. Els lieder de Müller apareixeran en quatre quaderns 

amb il·lustracions de Schwind. D’altra banda, espero tornar a recuperar la meva 

salut...]. De fet, però, el cicle va ser publicat en cinc quaderns i no quatre, i 

malauradament sense les il·lustracions de Schwind. 

 

El 1897, en un ball municipal de Viena per celebrar el centenari de l’aniversari de 

Schubert, es van repartir souvenirs i llibrets amb il·lustracions d’alguns dels principals 

artistes vienesos de l’època, com per exemple aquesta il·lustració d’Alfred Roller: 

 

 

                                                 
1
 Ciutat del Land d’Estíria on Schubert viatja sovint, sobretot els estius. Sembla que és un lloc ideal pel 

compositor per reposar i passar-hi bones estones, sol o acompanyat d’amics, com Vogl. Quatre anys 
abans, el 1819, també hi fa una estada, i és en aquell moment quan compon la Sonata per a Piano en La 
Major, D 664. La frescor d’aquesta és comparable amb la dels lieder del principi o centrals del cicle. 
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3.2 KARL FREIHERR VON SCHÖNSTEIN 

 

Die schöne Müllerin, Op.25 va ser publicada el 1824 per Sauer&Leidesdorf i dedicada a 

Karl Freiherr von Schönstein(1797-1876), un baríton amateur. Menys cultivat que Vogl, 

a qui dedica nombroses cançons, i sens dubte menys hàbil tècnicament, però més jove, 

despreocupat i ingenu. 

Abans de conèixer a Schubert el 1818, Schönstein havia cantat només música italiana. 

A partir de llavors, però, es dedicaria exclusivament al lied germànic i especialment a 

les cançons de Schubert. Franz Lizt va sentir-lo cantar a Viena el 1838 i va declarar-se 

commogut: “El baró Schönstein declama les cançons de Schubert amb la tècnica d’un 

artista genial i les canta amb la simple sensibilitat d’un amateur que es concentra en 

les emocions a expressar, sense preocupar-se pel públic.”1 

 

 

 

Schubertíada a casa de Josef von Spaun, de Moritz von Schwind, 1865.
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Citat per Ceciclia C. Baumann ( 1981). 

2
 Schubert i Vogl al piano;  Schönstein dret, just darrere seu, cantant. 
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3.3 ESTRUCTURA 

 

Molts dels lieder de Schubert són agrupats en opus (sobretot als últims anys), i 

aquestes agrupacions tenen un sentit, per molt que molts cops concebem les cançons 

de forma aïllada. Aquest fet pot tenir a veure amb l’interés per musicar el cicle de 

poemes. 

 

A part de ser una agrupació de lieder, la constitució cíclica queda palesa d’una manera 

més “íntima” que estructural: Schubert no segueix un mètode cíclic rigorós com ho fa 

Beethoven amb An die ferne geliebte:1 la relació entre les formes, els temes o les 

tonalitats està totalment subjugada a les necessitats del cicle poètic i això és el que li 

dóna unitat al cicle. Això ho podrem comprendre a partir de l’anàlisi. 

 

 

El cicle es pot dividir de diferents maneres, entre altres: 

- Brigite Massin proposa una divisió del cicle en dues grans parts (1 a 10 i 11 a 20), i un 

microcicle sobre el verd (12 a 17). 

- Els cinc quaderns en què el cicle es va publicar per primer cop2 dividien la història en 

cinc actes: 1-4, 5-9, 10-12, 13-17 i 18-20.  

- En recitals, sovint la pausa es fa entre els números 12 i 13. 

Per molt que aquestes particions siguin coherents, no cal oblidar el sentit lineal i la 

concepció d’unitat del cicle. La primera publicació va ser dividida d’aquesta manera 

per raons pràctiques editorials i no per qüestions exclusivament musicals. 

 

 

 

                                                 
1
 Històricament, és el primer cicle musical. Suposada influència en la composició de La bella Molinera. 

2
 Veure p. 16 
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3.4 MÜLLERIN I WINTERREISE 

 

Quatre anys després de compondre La bella molinera, Schubert va decidir posar 

música al Viatge d’hivern. A nivell poètic, els dos cicles coincideixen amb la subtilesa 

del fraseig, i sobretot amb la reflexió de les diverses fases de les vivències espirituals 

del protagonista, que és en els dos casos un Wanderer malalt d’amor. Així, si tenim en 

compte que el moliner és també wanderer, podem dir que tenen en comú també 

aquest viatge, a nivell emocional. 

El Winterreise és més complex i variat en molts nivells compositius (estructural, 

formal, temàtic...) i el retrat del protagonista és molt més interior, d’alguna manera 

més despullat. 

 

L’un és primaveral, esperançador i de colors vius (almenys al principi), amb moltes 

cançons quasi pastorals, estròfiques i simples; l’altre és desesperançador i hivernal de 

cap a fi. Amb moltes cançons de composició integral, i amb estructura més complexa. 

Això no treu que entre els dos es pugui veure una línia de desenvolupament creatiu en 

el lied de Schubert.  
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4. ANÀLISI 

 

 

 

1. DAS WANDERN — CAMINAR   

 

 

Mässig geschwind, Si b M 

 

El primer número es pot considerar com un preludi o pròleg del cicle: la història en si 

comença a la segona cançó, Wohin? La primera introdueix el personatge principal del 

cicle: un Wanderer, és a dir, un “caminant”. Aquest és un tema molt recurrent en la 

literatura romàntica, i Schubert l’utilitza en diverses ocasions. En aquest cas, el 

subjecte és un Wanderer aprenent de moliner1.  

També introdueix alguns elements principals que veurem simbolitzats al llarg de tot el 

cicle: l’aigua, representada amb les semicorxeres fluïdes de la mà dreta del piano; la 

marxa, associada a la idea de wandern, i que podem reconèixer en el baix ben marcat, 

impulsiu, i també l’alegria del caminant, les ganes amb què canta, a través de les línies 

melòdiques amb arpegis àgils, que li donen un caràcter innocent i enèrgic. Tot això ho 

podem apreciar just a la primera frase: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El títol original del poema és Wanderschaft, que en català significa “caminada”, “peregrinació”, però 

que també serveix per designar els Wanderjahre: “anys d’aprenentatge itinerant”. Aquests són uns anys 
en què l’aprenent d’un ofici es pren un període de mobilitat per conèixer noves formes de treball, 
completar la seva formació i adquirir experiències vitals, abans de poder exercir el seu ofici com a 
mestre.  
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Aquest lied és un bon exemple de forma estròfica. La simplicitat de la melodia i 

l’acompanyament fa que la música encaixi a la perfecció amb cada estrofa del poema i 

dóna, alhora, llibertat per adequar-se al contingut de cada una. L’escassetat 

d’indicacions dinàmiques i un tempo moderat permeten fer les variacions necessàries 

per tal d’”il·lustrar” cada estrofa segons la temàtica de què parla cada una. La tradició 

interpretativa ho demostra: la segona estrofa, que parla de l’aigua, sovint s’interpreta 

tocant més lligat i amb fluïdesa; les rodes es representen amb una articulació més 

seca, menys lligada, en general més marcada; les moles, amb els baixos ben 

arrossegats perquè soni pesat. La primera i l’última estrofa no segueixen cap tradició 

interpretativa, es fan al gust de cadascú—és difícil determinar un paràmetre 

interpretatiu per a la idea de “caminar”. 

 

 

 

 

 

2. WOHIN? — CAP ON?  

 

 

Aquí comença la història. Ens podem fer una imatge de la situació: El wanderer està 

passejant pel bosc quan de sobte sent la remor d’un rierol i se sent fortament atret pel 

seu encant. Aleshores el segueix avall i li pregunta (es pregunta) cap on el porta, i qui 

és que l’ha embriagat així. Sense resposta del rierol, ell mateix atribueix la mena 

d’encanteri a les ondines de l’aigua i decideix seguir el rierol, ja que, com diu, hi ha 

rodes de molí a la vora de cada riuet.  

 

 

Mässig, Sol M 

 

Només fixant-nos amb el text podem identificar els elements principals que ja hem 

anomenat: l’aigua, a través de les semicorxeres, i la marxa, amb la regularitat del baix. 
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Aquests dos elements estan presents durant tota la cançó, configuren la textura que 

acompanya, o quasi podríem dir que condueix la melodia per cada racó del poema. 

La melodia sembla derivar del primer número, pels amples intervals que presenta, 

encara que, ja d’entrada, agafa un aire ben diferent: la repetició del cinquè grau a la 

melodia fa parar l’orella immediatament: és el rierol, que crida l’atenció del wanderer. 

Schubert, doncs, ens fa sentir que hi ha alguna cosa inquietant d’una manera ben 

directa.  

La melodia, així com el baix, es desenvolupa més endavant, s’adapta a les modulacions 

i dibuixa intervals més estrets com més gran és la inestabilitat del personatge: 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

El final torna a ser una repetició del cinquè grau que provoca una sensació de 

suspensió que no es resol fins que no s’ataca el primer compàs del número següent.  

 

 

 

 

 

3. HALT! — ALTO!   

  

 

Enmig del bosc estant, el wanderer veu un molí i s’omple d’alegria. La casa li sembla 

acollidora, les finestres brillants i fins i tot dolç l’estrèpit de les rodes. Els últims dos 

versos són clau: entremig de tants elogis, torna a pensar en el misteri de la desviació 

del seu camí: “Ah, rierol, estimat rierol,/ és això el que tu em deies?” El poeta vol 
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remarcar la importància d’aquest últim vers, repetint-lo a l’encapçalament del número 

següent. Crea una sensació tant de continuïtat com d’unitat, i això permet enllaçar els 

dos números amb un attacca.  

 

És la peça més breu del cicle, tant pel poema com per la música. El que diu el poema es 

podria resumir en: “un molí! visca!”. Si el poema tingués quelcom de més interessant 

seria l’últim vers, que com s’ha dit està repetit al següent número, i de fet n’és el 

motiu principal. 

 

 

Nicht zu geschwind, Do M 

 

Encara que el text digui poca cosa, doncs, Schubert transforma el poema en dos 

minuts d’alegria i eufòria: sembla que et vinguin ganes de córrer cap al molí.  

A nivell musical, aquestes ganes de posar-se a córrer són representades amb una 

vibració (un tremolo) en sextets de semicorxeres, a la dreta. A la mà esquerra va 

apareixent al principi de cada període un arpegi que puja i baixa com fent un cercle, 

també de sextet de corxeres, i que sembla representar una braçada d’aspa o roda de 

molí. 

Schubert expressa aquest Halt! (toc d’atenció) just a la introducció del piano, de la 

següent manera: 

 

 

 

combina aquests dos motius de sextes amb un altre motiu: corxera amb accent, lligada 

a blanca per un semitò, que deriva a un baix picat juganer (que torna a enllaçar amb el 

principi del període). Aquestes dues notes sembla que facin parar l’atenció, més o 
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menys com en el número anterior. També el joc de motius crea expectació: l’oient no 

pot relaxar-se fins a la cadència que dóna pas a la veu.  

La melodia presenta també grans intervals, fins i tot més atrevits que en els números 

anteriors (apareixen nombroses sextes, sèptimes i octaves). 

 

 

 

 

 

4. DANKSAGUNG AN DEN BACH — AGRAÏMENT AL RIEROL  

 

 

A les tres primeres estrofes el jove s’adreça al rierol i li pregunta si això era el que volia 

dir-li, si ha estat ell qui l’ha dut fins al molí, o si ha estat ella1 que l’ha encantat, o si 

simplement ha perdut el seny... Amb tot, conclou que és igual com o qui hagi estat: ha 

trobat el que buscava (un molí on treballar, s’entén) i per tant s’hi entrega, s’hi queda; 

va a demanar feina. Així es pot comprendre el títol: “gràcies al rierol que m’ha dut fins 

aquí”. 

 

 

Etwas langsam, Sol M 

 

Com ja  s’ha dit, el primer vers d’aquest lied és exactament igual que l’últim de 

l’anterior, i això es tradueix també musicalment: el ritme de la melodia és el mateix, 

però queda dissimulat amb el canvi de compàs (de 6/8 a 2/4)*. A partir d’aquest motiu 

rítmic es desenvolupa tot el número: apareix a principis de frase en la melodia, a finals 

de frase o en canvis importants en la línia del baix. Schubert ha trobat un ritme que 

quadra perfectament amb la mètrica dels pentasíl·labs, alhora que destil·la un 

sentiment de gràcia i tranquil·litat. 

     

                                                 
1
 A la primera estrofa surt mencionada per primer cop la molinera (Zur Müllerin hin!), i a la tercera 

estrofa ja la tracta d’ella, amb cursiva. 
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 * últim vers de Halt!: 

 

 

    primer vers de Danksagung an dem Bach: 

 

         

 

En aquest número, Schubert deixa la forma durchkomponierte dels dos anteriors i 

utilitza una forma rondó (A B A’ C A) amb variació en la “A” central. En aquesta part hi 

ha un canvi de color inesperat i gairebé radical: sense prèvia preparació comença 

l’estrofa en la tonalitat del primer grau menor. No és casualitat que això passi en el 

moment en què diu “és ella qui t’ha enviat?”. Amb aquesta variació Schubert fa servir 

el primer dels jocs de major-menor. 

 

 

 

 

 

5. AM FEIERABEND — DESPRÉS DE LA FEINA  

 

 

Organitzat en dues estrofes ben diferents: en la primera, passió, eufòria, bulliment pel 

treball. Aquestes ganes de treballar, però, tenen una finalitat: que la bella molinera 

s’adoni que ho fa per ella i que la pot servir fidelment. L’eufòria s’estronca a la segona 

estrofa: reconeix que la seva força és insuficient, quasi ridícula, qualsevol aprenent ho 

faria millor que jo, pensa. A sobre, l’estimada molinera, ni tampoc l’amo, no li fan cap 

mena de distinció respecte als altres treballadors: “heu fet molt bona feina” i “bona nit 

a tots”, com diuen respectivament l’un i l’altra. 

 

 



26 
 

Ziemlich geschwind, La m 

 

Schubert compon dues parts diferenciades per cada estrofa, però decideix repetir tota 

la primera part, de manera que l’estructura de la peça queda A B A. Aquesta 

modificació del text la torna a fer al número 11 i pot tractar-se d’un requeriment 

musical (per emfatitzar la primera part, o situar en un lloc central el punt culminant) o 

simplement per una tendència de creació formal, per acostar-se més a la forma 

sonata.1 

 

Tota la peça, exceptuant els quatre sistemes centrals, està acompanyada per un patró 

rítmic molt significatiu, i es presenta de dues formes diferents:                                  

 

              

 

La primera ens recorda clarament l’acompanyament de Gretchen am Spinrade (Op.2-

D118), on aquest ritme representa els batecs del cor de Margalida. En el context d’Am 

Feierabend aquest ritme pot estar associat també a una sensació física més lligada al 

treball, a l’esforç, però també a un sentiment del protagonista, d’exaltació i quasi 

d’angoixa. 

 

La introducció del piano ens posa en situació: sis parells d’acords contundents (amb el 

segon patró rítmic) que desemboquen en una corrua de semicorxeres que van amunt i 

avall com buscant quelcom, fins que l’entrada de la melodia no les transforma en 

arpegi. En aquest punt, s’hi afegeix el baix ritmat.  

El fet que la melodia vagi gairebé sempre a ritme de nota per síl·laba fa que tinguis 

molt més la sensació d’eufòria, quasi d’incontinència emocional: sembla que el 

protagonista es pugui posar a cridar en qualsevol moment. 

Quan arriba la segona estrofa les semicorxeres s’aturen i deixen pas a uns acords com 

els del principi però molt més estables harmònicament. Aquí l’aprenent de moliner, 

                                                 
1
 Fischer-Dieskau a Los lieder de Schubert: “La tendència cap a una creació formal i el requeriment 

psicològic més profund es troben en el <<rebot>> cap a la primera part, un procedir de composició, que 
traspassa clarament les intencions del poeta”. 
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esgotat pel treball, es lamenta per ser tan poc forçut i insignificant, entre sospirs i 

esbufecs. 

La música acompanya a la perfecció el moment de pausa, de descans quan seuen tots 

en rotllana: l’acompanyament és molt més melodiós i tranquil, i dóna pas a un recitatiu 

que permet parlar a l’amo i també a la molinera, en veu de l’amo. 

Schubert remarca l’últim vers “allen eine gute Nacht” (“bona nit a tots”) repetint-lo 

dos cops igual a la melodia, diferent al piano: si l’acord que acompanya l’”allen” ja és 

terrible de per si, l’anticipació d’aquest abans del segon “allen” ho fa encara més 

tràgic. Sembla que el segon cop s’ho digui per ell mateix. Així, Schubert ens vol fer 

adonar de la desgràcia que suposa el fet que la molinera digui bona nit a tots, i no 

només al protagonista. 

 

 

 

 

 

6. DER NEUGIERIGE — L’ENCURIOSIT   

 

 

Ni floretes, ni estrelletes: només el rierol li pot respondre el que vol saber. El que tant 

anhela el wanderer és simplement una paraula, que pot ser “sí” o pot ser “no”. És a dir, 

el poema es podria traduir en el motiu tan popular i quasi universal “m’estima o no 

m’estima?”. Aquest motiu, ornamentat amb tot de diminutius i tòpics, fa que el poema 

estigui al límit de semblar carrincló. En canvi, la música de Schubert l’eleva a un nivell 

molt més profund, sense abandonar la simplicitat global. 

 

 

Langsam, Si M 

 

L’estructura de la peça és ben curiosa: quatre parts musicals (A B C B) per a cinc 

estrofes de text. En realitat, si ens fixem en la repartició d’estrofes és molt fàcil 

entendre el sentit de l’estructura:  
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les dues primeres les inclou la part A, que és on parla de flors i estrelles, i diu que 

només li pot preguntar al rierol. En aquest primer tema el piano és molt discret, i ben 

diferent respecte els números anteriors. Sembla imitar un puntejat de llaüt, i alhora 

ens recorda una mica l’acompanyament de Heidenröslein (D257). Aquesta simplicitat 

en la construcció, més les pauses interrogants a finals de frase (tant en la veu com en 

el piano) donen al personatge un aire d’innocència i joventut molt especial. 

 

Sehr langsam1 

 

La B inclou les estrofes 3 i 5, coincidint que totes dues comencen amb el mateix vers: 

“O Bächlein meiner Liebe”(“Oh rierol dels meus amors”) i en totes dues el jove parla 

amb el rierol. És per això que reapareixen les semicorxeres de l’aigua en aquest punt, 

d’una manera molt càlida i agradable.  

 

La C té un caràcter suspensiu, com si de sobte s’aturés el temps: desapareixen les 

semicorxeres i en pocs compassos passa per una mena de recitatiu, modula per 

establir-se breument a Sol M, una tonalitat prou llunyana a la principal, i torna com si 

res a B. Així, es pot entendre la C com el clímax de la peça, en què apareixen el Sí i el 

No, elevats a un nivell d’absolut. 

 

 

 

 

Podríem dir, doncs, que la peça en conjunt és especial: des del títol fins a l’estructura, 

passant per la suggerent introducció del piano, les preguntes sense resposta implícites 

                                                 
1
 Única indicació de canvi de tempo al mig d’una peça i únic Sehr langsam del cicle. 
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en les pauses, les modulacions poc comunes i els canvis anímics, i tot això en tan sols 

dues pàgines i vint versos. 

 

 

 

 

 

7. UNGEDULD — IMPACIÈNCIA   

 

 

“Teu és el meu cor, i ho serà per sempre!”, repetit al final de cada estrofa, és el que diu 

el poema. A cada estrofa el personatge busca formes diferents d’expressar l’amor que 

sent per la bella molinera, a través de la naturalesa: arbres, còdols, prats, estrelles,... 

voldria cantar-ho als quatre vents, escampar-ho a pertot.  

L’última estrofa és més subjectiva: el protagonista creu que se li hauria de notar per 

tots cantons però en canvi, diu, ella no s’ha adonat de la meva exaltació. 

 

 

Etwas geschwind, La M 

 

Si el lied anterior presentava certa ambigüitat en l’estructura, aquest és més que clar 

en aquest aspecte. El poema s’organitza en quatre estrofes clavades de sis versos 

decasíl·labs tots ells, amb la rima perfectament consonant agrupada de dos en dos, i 

els dos últims versos sempre acabats en “-eiben”. Així, és de calaix que Schubert utilitzi 

una forma estròfica. 

 

La impaciència que desprèn el poema la trobem representada de diverses maneres en 

aquestes dues pàgines: d’entrada, al preludi del piano, per les frenètiques terceres de 

la mà dreta, acompanyat a la mà esquerra per un patró melòdic com esqueixat, que 

salta a esbotzades per diferents octaves: 
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També és interessant el tractament de la petita forma, ja que els períodes que 

semblen desequilibrats o desencaixats: La repartició per compassos de la introducció 

és: 3-3-2, esdevenint el 2 una sorpresa. 

Un cop més, el recurs de “nota-per-síl·laba” de la part central (els quatre primers 

versos de cada estrofa) denota l’emoció i l’eufòria amb què canta. 

La intervàlica també és un punt a remarcar: si ens hi fixem bé veiem que la majoria de 

les frases comencen amb un gran interval ascendent i un posterior descens de la 

melodia. Hi podem veure constantment, doncs, un motiu decadent.  

 

 

 

 

 

 

Això ens fa pensar que per més ferm i orgullós que sembli el seu cant, en el fons ja hi 

ha un sentiment de desafiament mig poruc.  

 

Schubert decideix repetir la primera meitat de l’últim vers de cada estrofa (“Dein ist 

mein Herz”, “Teu és el meu cor”). Això li permet fer una progressió melòdica 

incrementant la tensió harmònica per fer esclatar l’ewig. Per molt que comenci amb la 

mateixa nota que el dein anterior, la sensació és de que està molt més amunt. 
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8. MORGENGRUSS — SALUTACIÓ MATINAL   

 

 

De l’aprenent de moliner a la bella molinera. Hi ha una sensació de timidesa per part 

dels dos: sembla que la molinera es cohibeix amb la salutació i gira la cara. Aleshores, 

el jove es disposa a retirar-se i li demana que la deixi observar ni que sigui de lluny. Fa 

un elogi als seus ulls, comparant-los amb les flors blaves que apareixeran com a símbol 

més endavant. 

Els dos últims versos deixen entreveure una preocupació misteriosa: “I les penes i 

afliccions de l’amor/ ens criden des del més profund del cor” (“Und aus dem tiefen 

Herzen ruft/ Die Liebe Leid und Sorgen”).  

 

 

Mässig, Do M 

 

Cada estrofa s’organitza de la manera següent: 

Els dos primers versos es canten amb una melodia aparentment senzilla i amb acords 

llargs i plegats al piano. El baix dibuixa una línia ascendent* per tons que va del primer 

al cinquè grau (amb una petita interrupció entre el quart i el cinquè). El tercer vers fa 

una cadència inesperada a la dominant, coincidint que el tercer vers de cada estrofa és 

interrogant o exclamatiu. Això permet donar una intensitat ben diferent per a cada 

estrofa en aquest punt. 

Als dos versos següents el baix fa una línia cromàtica descendent**, també per 

compassos, acompanyat d’arpegis a la mà dreta amb acords alternats majors i menors 

que van a parar a una altra cadència suspensiva, aquest cop amb calderó inclòs.  

*   

 

**                         
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Aquesta línia del baix és un mirall del sentiment del protagonista: al principi esperança; 

seguidament, desil·lusió. 

L’últim vers de cada estrofa omple la segona meitat de la peça. Schubert escull repetir-

lo dos cops i mig per crear aquesta part amb un aire ben diferent. L’acompanyament, 

amb pedal de do i arpegi amb puntejat com de llaüt (de nou), juntament amb la mena 

de cànon que fa la melodia i la mà dreta del piano, donen un caràcter conclusiu a la 

secció. 

 

 

 

 

 

9. DES MÜLLERS BLUMEN — LES FLORS DEL MOLINER  

 

 

Al no poder trobar una manera directa d’enfrontar-se al seu amor, busca ajuda en la 

naturalesa i adopta així una posició molt més passiva: mira de transmetre el seu amor 

a través de les flors del moliner, en comptes de fer-ho ell directament. El recurs de la 

naturalesa ja l’ha utilitzat al número 7, encara que amb una altra intenció. 

Altre cop els tres últims versos són com clatellades: el poeta surt aquí de la placidesa 

per deixar anar una promesa de mort: compara la rosada sobre les floretes amb les 

pròpies llàgrimes. 

 

 

Mässig, La M 

 

Aquest número està molt unit als dos que l’envolten. 

Amb l’anterior comparteixen les flors i la forma estròfica, així com l’estat d’ànim de la 

segona part de la Salutació matinal. També sembla que aquest retirar-se a un altre pla 

per no molestar a la molinera es deriva directament del rebuig suggerit en el número 

8. 
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Amb la Pluja de llàgrimes comparteixen la tonalitat i el compàs. Schubert, a part, no 

afegeix cap postludi al número nou, de manera que l’enllaç es fa més evident.  

Fischer-Dieskau, al seu llibre Los lieder de Schubert proposa tocar tot el número del 

mig amb una certa tensió en el tempo, de manera que el contrast amb la següent sigui 

més gran.  

 

Versos i música tornen a aparentar simplicitat i comoditat. Aquí sembla que músic i 

poeta vagin més en la mateixa línia, perquè malgrat l’alegria dominant, els dos 

tenyeixen alguna paraula o acord d’incertesa o inquietud. 

 

 

 

 

 

10. TRÄNENREGEN — PLUJA DE LLÀGRIMES 

 

 

El poema és ben inquietant. Descriu el vespre o nit en què va passar una estona amb la 

molinera. El protagonista diu: sèiem a la vora del riu, tot cofois. La lluna i les estrelles 

ens miraven des del reflex de l’aigua. Jo només tenia ulls per ella. Ella es va inclinar per 

saludar-se amb les floretes blaves. El reflex del cel en el rierol volia atreure’m endins. 

El rierol em deia que el seguís. Els ulls se’m van omplir de llàgrimes i ella em va dir: 

“adéu, me’n vaig cap a casa”. 

 

No queda del tot clar què hi ha de real i què de fictici en tot plegat, sembla que el 

poeta juga amb la psicologia del personatge i quasi despista el lector. El que queda 

clar, però, és que hi ha hagut un encontre més aviat plàcid, almenys fins que ell s’ha 

abstret completament amb la idea del bach i li han vingut llàgrimes als ulls. Llavors ella 

ha decidit marxar. “Sembla que vol ploure” és una excusa universal; segurament s’ha 

incomodat amb l’abstracció o les llàgrimes del pretendent. 



34 
 

És curiós que estigui escrit íntegrament en temps passat (l’únic cop que passa en tot el 

cicle1) i que parli primer de nosaltres i després d’ella: el més normal seria que hagués 

començat amb alguna cosa del tipus “estava assegut amb ella”, ja que fins ara la 

molinera sempre ha estat tractada en tercera persona excepte en la Salutació matinal, 

per fer la sensació que realment l’ha saludat. Amb aquest plural de la primera persona 

sembla que la vulgui apropar momentàniament, a ella. 

 

 

 

Il·lustració de Rudolf Bacher
2
 

 

 

Ziemlich langsam, La M 

 

La música també té un punt d’ambigüitat: d’entrada, ja el primer acord crea una 

incertesa entre La major i Fa#  menor.* El resultat és molt més que estrany, és gairebé 

                                                 
1
 Exceptuant el principi de Wohin?, però per un recurs literari de començament d’història. A la segona 

estrofa ja està parlant en present. 
2
 Veure p. 16 
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atractiu i mig somiador. Al llarg de la peça apareixen tensions harmòniques que 

tenyeixen el poema de colors i el fan més ric.  

       

        

       * 

 

 

 

 

El lied no presenta la típica forma estròfica: cada estrofa musical conté dues estrofes 

poètiques, dividides en dos temes musicals, dues parts. Així, hi ha dues repeticions i 

sobra una estrofa poètica (ja que el poema en total en fa 7). A l’última li dedica un 

tema particular, encara que sortit dels anteriors. 

Els dos temes musicals estan enllaçats per un interludi de piano que conté la fluïdesa 

del riu de nou, a base d’una melodia curta que fa un cercle (puja i baixa d’una manera 

molt elegant) acompanyada de semicorxeres que marquen l’harmonia i un baix que 

marca el ritme quasi dansat. 

Última estrofa en menor, exceptuant el moment en què parla ella (“adéu, me’n vaig a 

casa”), en to major. Aquest segment està envoltat amb diverses modulacions, acords 

dramàtics i fins un tritò ben punyent. En el postludi de piano sol torna a jugar amb el 

major-menor, que fa reflexionar i dubtar.  

 

 

 

 

 

11. MEIN! — MEVA!   

 

 

L’alegria sobtada amb què procedeix el cicle és sorprenent: com si el protagonista 

volgués obviar aquest “no” implícit en l’”adéu” de la molinera, de cop i volta es posa a 
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cridar “L’estimada molinera és meva! Meva!” –això, de pas, ens dóna la prova 

definitiva que en el número anterior el protagonista està mig delirant. 

Sembla que s’hagin esvaït totes les possibles preocupacions i el jove moliner canta 

amb una alegria i un optimisme quasi desafiadors: titlla la natura—presentada en el 

poema de forma exuberant—de ser ben poca cosa al costat del que realment prea: la 

paraula meva. Finalment, diu que se sent incomprès per tota la creació. Encara que 

sembli una mica sense sentit, posar l’èmfasi en la paraula meva, el sentit general està 

ben clar: “ella és meva per sobre de tot”. No importa res més que això. 

 

 

Mässig geschwind, Re M 

 

Així doncs, aquesta alegria entusiasta, ens recorda els primers lieder del cicle, 

especialment el primer: la línia melòdica torna a tenir intervals juganers que van 

amunt i avall. En general utilitza bastant el “nota-per-síl·laba”, però hi ha un moment 

concret, al vers “l’estimada molinera és meva” (“Die geliebte Müllerin ist mein”) que fa 

dues notes per síl·laba, tot pujant i baixant per un arpegi amb corxeres àgils, que li 

donen un caràcter molt enèrgic, entusiasta i quasi neguitós:  

 

 

 

En quant a textura pianística, potser és la més plena o densa—que no feixuga—que ha 

aparegut fins ara: dues veus formen l’eix vertebral, l’una al baix i l’altra al polze de la 

mà dreta. Entremig, tot de corxeres ràpides i àgils que ballen amunt i avall com la 

melodia però sense parar. Aquesta textura dirigeix l’harmonia d’una manera molt 

elegant en tota la peça. A la part central s’estableix a Si bemoll1 i el cant és més recitat, 

quan parla amb la natura. 

 

                                                 
1
 Tonalitat del primer número. Apareix també a Pause. Segons B.Massin, és tonalitat de joventut en el 

context de la producció del compositor. 
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En aquest número el compositor també altera l’estructura del poema: les dues 

primeres estrofes formen A, i la última sola, B. Amb aquesta repartició, Schubert 

construeix A B i A, amb una única modificació a la coda. D’aquesta manera, la cançó 

acaba amb l’eufòria dels versos “L’estimada molinera és meva!/ Meva!”. De fet, 

Schubert es pren la llicència de repetir diverses vegades “és meva! Meva!” de manera 

que quasi acabis pensant que definitivament està boig d’amor. 

 

 

 

 

 

12. PAUSE — PAUSA   

 

 

Un altre canvi radical: amb serenitat i tranquil·litat el jove aprenent ens parla del seu 

llaüt, que porta tant temps inutilitzat, penjat a la paret i lligat amb una cinta verda. 

Podria ser que aquí és barregés el personatge amb l’ànima del Müller poeta, amb una 

espècie de poètica: diu que té el cor massa ple, que no sap com expressar les seves 

penes i alegries. Aquesta mena d’allunyament o de doble perspectiva del personatge 

podria explicar la idea del títol. 

A la segona estrofa, l’atenció se centra en el llaüt: de la paret estant, diu, només que 

una petita brisa fes vibrar mínimament les cordes, tot ell tremolaria. Llavors, es 

pregunta què hi fa allà penjada la cinta, que sovint fa ressonar les cordes. “És potser el 

ressò de les meves penes d’amor?/ Deu ser el preludi de les noves cançons?” es 

qüestiona, finalment. 

 

El llaüt podria considerar-se també un element important en el cicle. No sempre està 

simbolitzat als números específics on surt anomenat, però sí que és un recurs poètic i 

musical que apareix diverses vegades. L’element que aquí sí que esdevé tot un símbol, 

a partir d’aquest número, és el verd. Més endavant anirem veient la importància que li 

correspon; aquí simplement apareix per primer cop i pren el relleu del Bächlein com a 

fil conductor—les semicorxeres de l’aigua no reapareixen fins el número quinze.  
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Ziemlich geschwind, Si b M 

 

El lied està estructurat en A B A’ C, amb C com a coda o cloenda. 

El motiu musical principal, que es repetirà al llarg de tota la peça (exceptuant la part B) 

és el següent:  

    

 

Podem observar una melodia a dues veus a la mà dreta amb un ritme com de dansa i 

ornamentada, fins i tot amb apoggiatures, que més endavant es desenvolupa amb el 

suport d’un baix molt estable, amb quintes sòlides. Aquesta combinació d’elements li 

donen un toc trobadoresc, lligat a la idea del llaüt (podria tractar-se del ressonar de les 

cordes del què parla als últims versos). 

Al principi, el ritme harmònic és molt lent. El baix està format per quintes sòlides i la 

veu, per molt que fluïda, té quelcom d’estàtic. Així, sembla que deixi cantar al piano—

o al llaüt—i alhora reflecteix l’esgotament amb què parla.  

Les tres primeres frases estan separades per silencis potser un pèl més llargs que de 

normal. La sensació és de com si li costés arrancar, fins que comença el lament amb la 

part B: 

En menor i amb el motiu constant del lamento (segones descendents).1 Segueixen les 

quintes al baix però ara a negres, fent que pesi més tot plegat. Hi ha una exaltació 

quan diu “Ai, tan gran és la càrrega de la meva felicitat...” (“ei, wie gross ist wohl 

meines glückes lass...”) que trenca amb el lament i s’apropa més a la desesperació, i la 

veu s’acosta al recitat.  A partir d’aquest punt el tractament de la melodia és molt 

interessant: primer deixa el lament i fa una frase ascendent a base de segones, després 

recupera el lament fent-lo pujar (“dass kein klang auf...”) i finalment repeteix la segona 

                                                 
1
 Aquí també utilitza el recurs de dues notes per síl·laba, però amb un carácter totalment diferent que 

quan ho fa al número anterior. 
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part de la frase amb lament també però fent-la concloure baixant i reposant sobre un 

re major, dominant. 

 

 

   

 

 

Amb l’A’ sembla que torna a la pausa però en surt seguidament amb aquest tremolar 

de la corda provocat per una abella que passa volant per allà: els acords de negra i els 

silencis semblen alterar i accelerar el ritme.  

La part C resulta inquietant: comença exactament igual que al principi de tot, però un 

to avall. Això accentua la gravetat de les preguntes finals. En els dos últims versos 

predomina el recitatiu, i al piano hi ha tot de girs harmònics que deixen la peça en 

suspensió total. 

 

 

 

 

 

13. MIT DEM GRÜNEN LAUTENBANDE — AMB LA CINTA VERDA DEL LLAÜT  

 

 

“Quina pena que la bonica cinta verda s’estigui descolorint aquí penjada, tant que 

m’agrada el verd!”, diu la bella molinera. Al jove enamorat li falten cames per córrer a 

entregar-li. De sobte, a ell també li agrada molt, el verd!  

A la segona estrofa el protagonista intenta trobar un sentit al color verd i acaba 

concloent que, clar, el seu amor és sempre verd, com les plantes perennes!  
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A l’última estrofa li demana que es lligui la cinta als cabells, com una mena de símbol 

d’amor: així, diu, tindrà esperança. El verd (en forma de cinta), doncs, pren un 

significat que canviarà radicalment al llarg dels poemes següents. 

 

 

            Mässig, Si b M  

 

Tres estrofes poètiques per a tres de musicals. Cap alteració: tan sols un breu preludi 

de piano que serveix de postludi igualment, i que fa la sensació d’”obrir-se i tancar-se 

el teló”. 

Si no és la peça més senzilla de tot el cicle, és de les que més: mínima expressió en 

l’acompanyament, melodia simple, pràcticament no s’escapa de la tònica. Dins la 

senzillesa, però, resulta molt graciosa, quasi còmica: té sentit que estigui aquí, 

entremig de la filosòfica Pause i la bestial Der Jäger. 

Va enllaçada amb l’anterior per aquest fet contrastant, i sembla que Schubert ho 

demani també pel final de Pausa: acaba amb un silenci de negra. A més, comparteixen 

tonalitat. En realitat, el primer acord del piano, amb calderó, és el que et dóna el 

temps just per situar-te després de la pausa.  

 

 

 

 

 

 

Final de Pausa                             Principi de Amb la cinta verda del llaüt 

 

En el global del cicle, doncs, podríem dir que és una mena d’intermezzo. 

Immediatament després d’aquesta lleugeresa apareix “la cara de la mort”: 

 

 

 

 

 



41 
 

14. DER JÄGER — EL CAÇADOR  

 

 

“Què coi hi busca aquí el caçador?” es pregunta el moliner. Seguidament deixa caure 

sobre el caçador una ofensiva rere l’altra: li diu que ja se’n pot anar, que se’n torni amb 

el seu fusell i els seus gossos cridaners, que ja es pot afaitar la barba, que deixi en pau 

els molins i els moliners... Cap al final de l’última estrofa es deixa entendre que el 

caçador va per la molinera (“i si vols que t’estimi el meu tresor...”) i llavors li diu que el 

que torba realment la noia són les destrosses que fan els senglars al seu hortet. “Vés a 

matar senglars!”, li engega. Tot això, només ho pensa, és clar; no és prou atrevit per 

dir-li a la cara. 

 

Aquesta peça apareix com una fatal sorpresa: és evident que alguna cosa havia de 

passar per descobrir el misteri de si sí o si no, però ningú s’esperava que fos amb la 

brutal “entrada en escena” del caçador—de fet, a l’època de Müller, segurament més 

d’un s’ho esperava, ja hi estaven avesats a aquest tipus d’històries! 

Schubert, però, pinta aquesta sorpresa de la manera més contrastant que es pugui 

imaginar; trenca totalment amb l’esperit amb el qual ens ha portat fins aquí. Aquest 

número és tot brutalitat, escarni, còlera i alhora decepció. Tot això, expressat un cop 

més de la millor manera, amb els següents recursos musicals: 

 

 

 

 

Geschwind, Do m 

 

- Nota per síl·laba. Partícula rítmica dominant: corxeres. Ràpides, curtes (Schubert 

demana stacatto al piano) i concentrades. En tota la melodia no hi ha ni un sol silenci, 

ni una pausa per respirar: s’ha de robar temps a la negra final de cada frase. És molt 

dificultós pel cantant, ja que s’ha de mantenir la tensió en tota la peça fins al punt 

culminant, podent respirar molt poc—les frases no són precisament curtes-- i alhora 

articular perquè s’entengui el text.  
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- To greu al principi de la veu, quasi sotto voce. Podria entendre’s com un parlar entre 

dents, o per un mateix—de fet, el primer vers, interrogant, és l’únic en què el 

protagonista no parla pel caçador. Després d’això es va animant gradualment, com si 

s’anés encenent, fins que explota al final, amb un sol agut, que Fischer-Dieskau 

suggereix de cantar quasi fent un crit. 

En canvi, el piano està en registre més central gairebé tota l’estona, desplegant acords 

com una tralla: tot plegat esdevé agressiu, ratlla la violència. 

 

Aquest és l’únic poema del cicle que Schubert deixa intacte: sovint els modifica 

lleugerament (repetint paraules o frases). És també de forma estròfica, respectant les 

dues estrofes que configuren el poema. 

 

A partir d’aquest punt de la història predominen la desesperació, l’orgull, la tragèdia...  

 

 

 

 

 

15. EIFERSUCHT UND STOLZ — GELOSIA I ORGULL  

 

 

Torna el rierol. En tot el número, el protagonista parla per a ell i ens deixa veure 

aquesta gelosia i aquest orgull que el tenen corsecat. Li mena al Bach, primer, que 

renyi a la molinera i la titlla de frívola i de cap de pardals. Després, que li digui que ha 

tallat una canya per a tocar danses i cançons als nens1. Però que sobretot no li digui ni 

una paraula respecte la seva trista aflicció. Entremig parla també del caçador: diu que, 

quan torna a casa amb la presa sota el braç, cap criatura honesta gosa treure el cap per 

la finestra, excepte la molinera. 

 

                                                 
1
 Es podria establir una relació amb la idea del llaüt: el protagonista és incapaç d’expressar-se amb 

l’instrument trobadoresc i en canvi, per expressar aquesta falsa alegria utilitza una flauta, un instrument 
més popular i en aquest context, de caràcter lleuger. 
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Geschwind, Sol m 

 

Tot això ho deixa anar en una única estrofa de 12 versos. No ens estranya, doncs, que 

Schubert utilitzi una forma durchkomponierte. La composició s’adapta tant a cada 

paraula i a cada vers que es fa difícil fer una separació per fragments de la peça. Està 

clar que hi ha parts ben diferenciades, però els enllaços a vegades són tan subtils que 

no cal ni provar de tallar-los. 

 

El tipus d’acompanyament del piano que predomina en quasi tot el lied, encara que 

amb variacions, recolza aquest sentiment inscrit al títol de la cançó amb el què canta la 

melodia: 

 

 

 

 

 

 

A la mà dreta, els remolins de l’aigua a base de semicorxeres que pugen i baixen en 

espirals frenètics. A la mà esquerra, un ritme impulsiu i concentrat que per cert, podria 

tractar-se d’un ressò del ritme del número cinc i que provoca certa inquietud. 

Durant els dos primers versos la melodia sembla una síntesi d’aquests dos elements 

que inclou la part de piano: el ritme puntejat de la mà esquerra, però més accentuat: 

en forma de semicorxera, com l’aigua de la mà dreta.  

 

Així, tenim la sensació que el protagonista és a tocar del rierol parlant-li amb to 

inquisitiu. Repeteix múltiples vegades “Kehr’ um!”(“Torna!), més cridat que parlat.  

Després d’aquests crits, sembla que l’exaltació està més continguda: a la melodia, 

moltes notes repetides, la majoria en registre central-greu, com parlat. S’atura el baix 

obstinat del piano i passa a fer notes llargues enganxades, creant una sensació de 

suspensió, de que s’atura el temps, fins que arriba un tros més lliure, amb comentaris 

del piano amb ritmes puntejats quasi de caça (just quan parla del caçador)  
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i enllaça amb la represa del baix obstinat per quintes i de les semicorxeres. Ara en 

major, però no pas per optimisme, sinó per orgull.  

De nou aquest to es transforma: ara resulta desafiant. Aquest canvi de registre tan 

ràpid en només dos versos fa pensar que el protagonista està realment alterat. 

Schubert juga de nou amb el major-menor.  

La ironia dels dos últims versos es tradueix amb una frase bonica i alegre, 

acompanyada amb el mateix motiu principal però en major de nou. Schubert, però, 

decideix no acabar fidel al poema, i estripa aquesta ironia amb la crua realitat, repetint 

diverses vegades el “sag’ ihr!”(digues-li!”) mig cridat, com en “Kehr’ um!”. 

Així, podríem associar el menor del principi i el final amb la gelosia, i el major 

d’aquesta última secció amb l’orgull.  

 

Hem pogut veure l’extraordinària capacitat de Schubert en el terreny de la composició 

lineal: vesteix cada paraula i cada vers de la manera més sorprenent i alhora coherent. 

La línia és claríssima i sense sotracs, i la variabilitat de recursos, immesurable.  

 

 

 

 

 

16. DIE LIEBE FARBE — EL COLOR ESTIMAT  

 

Passada la fase de gelosia i orgull, ve l’enfonsament. El protagonista, desolat, fa un 

cant a la desesperança i a la mort. 
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Per explicar el títol del poema ens podem remetre al número tretze, Amb la cinta 

verda del llaüt. A nivell d’estructura, els dos poemes són idèntics, però a part estan 

relacionats pel simbolisme implícit del color verd: 

Com ja s’ha dit, en el número tretze el verd esdevé el color de l’esperança i de l’amor 

entre el wanderer i la molinera1. Havent aparegut el caçador, però, el color canvia de 

significat: el jove comprèn que el verd és el color del caçador, i per tant, el color 

estimat de la bella molinera.   

Així, la innocència i il·lusió amb què al número tretze repetia alegrement “ara 

m’agrada a mi el verd” o “per això ens agrada tant el verd”, ara resulta un plany 

mortífer, cada repetició de “al meu tresor li agrada molt el verd”. 

Aquest vers està acompanyat per promeses delirants de verd i de mort: parla del verd 

dels desmais, dels xiprers, dels romanins2; diu que vol que tot sigui verd, si tant li 

agrada el verd al seu tresor, vol que al voltant de la seva tomba només hi hagi herba 

verda: ni creus, ni floretes de colors. Tot verd. 

Així, sense abandonar en cap moment la senzillesa, es pot percebre la tràgica 

profunditat de la qüestió—ja ha començat el camí cap al final. 

 

 

Etwas langsam, Si m 

 

L’excepcionalitat d’aquest lied rau, un cop més, en simplicitat a través de la qual 

Schubert evoca els sentiments més dolorosos. Aquesta simplicitat l’aconsegueix amb la 

l’extraodinària transparència de l’estructura, que es pot apreciar gràficament: 

  

 

                                                 
1
 Veure p.39 

2
 És símbol de l’amor, la flor d’Afrodita, però en la literatura popular germànica també s’utilitza com a 

símbol de mort (per exemple, a Des Knaben Wunderhorn). A part, la fusta del romaní es fa servir per a la 
construcció de llaüts. 
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La veu i el baix fan un duet preciós i estan acompanyats únicament pel pedal de 

semicorxeres discretes però punyents que es repeteixen de principi a fi. Aquest Fa# (el 

cinquè grau de la tònica), en registre central, li dóna un caire obsessiu. La melodia surt 

d’aquesta nota i hi va passant a voltes, com si hi volgués trobar un punt de 

recolzament. Això ens pot fer pensar en l’estil de lieder de Winterreise: donar voltes 

sobre un mateix tema però sense moure’s de lloc; en aquest cas, el tema és el verd de 

la mort i la desesperació. 

 

El color estimat té una relació molt estreta amb El color odiós, que el segueix. Schubert 

torna a fer aquí un joc de major-menor, segurament el més notori en el conjunt del 

cicle: pel color estimat, si menor; pel color odiat, si major. La paradoxa ja és molt clara 

en el poema, de fet: en el bon color, desolació, i en mal color, orgull i falsa valentia.  

 

 

 

 

 

17. DIE BÖSE FARBE — EL COLOR ODIÓS 

 

 

Havent assimilat, doncs, que a la seva amor li agrada el verd del caçador, el verd 

esdevé un color odiós. Així doncs, el poema és un clam en contra d’aquest color: el 

protagonista, empès per la ràbia i la desesperació, diu que voldria eliminar tot el verd 

del món. Llavors, li parla, al color: li pregunta per què el mira sempre tan orgullós i 

maliciós, a ell, un pobre home blanc1? Seguidament desvia l’atenció cap a la molinera, 

per dedicar-li un últim adéu: li diu que ja es pot deslligar la cinta verda i que li doni la 

mà com a comiat. Aquest adéu podria semblar quasi heroic2, però no aconsegueix 

camuflar la feblesa: “I encara que no em busqui a mi, jo l’haig de mirar a ella”. 

                                                 
1
 El color blanc ja apareix al número 13, i representa al moliner per una qüestió d’ofici: el moliner queda 

tot enfarinat pel treball i per això se’l veu de color blanc. 
2
 Moliner com a antiheroi: molt típic en els Liederspiel de l’època. Veure p. 12. 
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Ziemlich geschwind, Si M 

 

Schubert reflexa al llarg de la peça aquesta debilitat disfressada d’heroisme. 

A nivell de composició és semblant a Gelosia i orgull: en els dos casos utilitza una 

forma durchkomponierte amb parts molt contrastants que et fan passar per diferents 

etapes de sentiment: de gelosia a orgull; de ràbia a debilitat. Si el número 15 ja era 

exaltat, aquest ho és molt més. Hi ha molts canvis sobtats i una gran quantitat de 

temes i motius diferents per la proporció de la peça. L’alteració emocional del 

personatge es fa evident ja des del primer sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schubert es val aquí com a cap altre número, dels contrastos entre major i menor. A 

part, però, acompanya aquests dos colors amb un símbol per a cada un: el major amb 

les semicorxeres ja conegudes, el segon amb acords ràpids i plegats que recorden més 

al so del caçador. 

 

Podríem destriar cada tema segons el sentiment que implica: per exemple, el motiu 

següent, que apareix en diversos punts de la cançó, va lligat amb la idea de pseudo-

heroïcitat:  
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fermesa tant en la melodia com en els acords del baix, per dir amb to de valentia que 

“M’agradaria d’anar a rondar pel món/ per tot l’ample món”. Aquesta seguretat, però, 

es desfà al tercer i quart vers de la mateixa estrofa, quan diu “Si no fossin tan,tan 

verds/ llurs boscos i llurs camps”: hi ha una desinflada automàtica només de pensar en 

el color verd, en la covardia d’enfrontar-s’hi. Aquests dos temes contrastants es 

repeteixen més endavant i es combinen amb altres temes.  

Podríem fixar-nos també en una altra secció, la que correspon a la cinquena estrofa, ja 

que contrastant de totes. Tota l’estrofa està acompanyada dels corns del caçador, que 

sonen frenèticament, molt ràpid; la sensació és que l’estigui empaitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compositor decideix alterar el text, al final de tot, posant èmfasi a l’”Adéu” i 

repetint-lo múltiples cops. 

A partir d’aquest punt, el verd desapareix del cicle. Es tanca una etapa que dóna pas a 

la següent: la més crua de totes, on la mort esdevé l’objectiu del protagonista. 

 

 

 

 

 

18. TROCKNE BLUMEN — FLORS MARCIDES  

 

Les flors que em va donar, les posaré sobre la tomba. Estan marcides de tantes 

llàgrimes i tant dolor; però quan vingui la primavera creixeran noves floretes al voltant 

de la meva tomba, i quan ella passegi per aquí, pensarà “ell sí que m’era fidel”. 

Aquest és el deliri del pobre caminant. 
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Ziemlich langsam, Mi m 

 

Els versos són els més curts, molts d’ells contenen només tres paraules, i això sembla 

que accentuï la pausa, que no lentitud—la indicació de tempo ens diu l’intenció amb 

què s’ha de cantar. L’acompanyament del piano provoca una sensació com de fatiga,  

al principi: sembla que el desconsol ompli les pauses entre acords. Per sobre, la 

melodia dibuixa intervals plorosos—sexta descendent i posterior melisma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així passen les sis primeres estrofes del poema, que configuren la primera part de la 

peça. Les dues últimes formen la segona secció, on Schubert il·lustra el somni 

primaveral de quan el protagonista s’imagina que tornen a néixer les flors: per això ve 

el major, que no deixa de sonar terriblement melancòlic, nostàlgic: és només un somni, 

un desig. 

En aquesta secció la textura s’adequa a aquesta idea a base d’una construcció molt rica 

harmònicament, quasi simfònica, que trenca amb la nuesa de la primera part. Cal 

ressaltar la línia del baix: una motiu amb aire pastoral que passa de major a menor 

constantment i condueix el conjunt in crescendo fins al punt culminant: “El maig ha 

arribat/ l’hivern se n’ha anat!” (“Der Mai ist kommen/ Der Winter ist aus!”).  

L’última estrofa es repeteix com per allargar aquesta il·lusió, i potser també per 

equilibrar les dues parts de la peça; al final de tot, però, venç la crua realitat: la mort es 

torna a fer evident quan el piano acaba torna a mi menor en sec, sense cap modulació, 

a través del motiu del baix, que descendeix progressivament fins a arribar als greus, a 

les profunditats, només amb sis compassos. 
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19. DER MÜLLER UND DER BACH — EL  MOLINER I EL RIEROL  

 

Diàleg entre el moliner i el rierol, que parla per primer cop:  

El moliner es lamenta donant tres arguments (en tres estrofes) per morir. El rierol li 

contesta intentant animar-lo i revocant-li els arguments paral·lelament en tres 

estrofes, però la resposta final del moliner és contundent: “per molt bones intencions 

que tinguis, no em convenceràs pas: no saps com de dur és patir d’amor. Només aquí 

al fons puc reposar; estimat rierol, segueix cantant.” 

Aquest final és el punt culminant de la història: el moliner decideix fondre’s amb el riu; 

decideix morir-se. 

 

 

Mässig, Sol m 

 

La música respecta les tres parts del poema:  

La primera intervenció del Müller és en sol menor, amb un acompanyament discret (de 

l’estil d’El Curiós o de Flors seques) que parteix d’un ritme com de vals sincopat. La línia 

melòdica tan expressiva s’estira i s’arronsa per sobre, lliurement però moderadament, 

tal com indica el Mässig.  

Sense necessitat de modular, intervé el Bach en mode major. 

L’acompanyament es nodreix de nou de les semicorxeres de l’aigua, a la dreta, i manté 

el ritme de la primera part a l’esquerra, durant quatre compassos: després li afegeix 

una semicorxera que uneix els compassos i li dóna un ritme de dansa—podria ser 

perfectament de vals lent. 
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Quan torna a parlar el moliner, harmonia i melodia segueixen amb la tònica de la 

primera intervenció, en to menor de nou. Les semicorxeres de l’aigua, però, no 

cedeixen. Aquest fet és sens dubte simbòlic: representa la fusió del moliner i el rierol. 

El protagonista ja està envoltat d’aigua.  

 

A l’última estrofa, hi ha un gir harmònic: els dos primers versos li serveixen al 

compositor per modular a sol major. “Ai rierol, estimat rierol/ segueix cantant” ja són 

cantats en major. Ja és dins; ja és mort. 

 

 

 

 

20. DES BACHES WIEGENLIED — CANÇÓ DE BRESSOL DEL RIEROL  

 

L’últim número del cicle. El rierol pren la paraula, o més aviat el cant, per a concloure 

la història.  

Amb to dolç i maternal, com és habitual en les cançons de bressol, s’adreça al pobre 

desafortunat i li diu que jaient aquí estarà tranquil. A la segona estrofa, invoca a la 

natura perquè s’uneixi a bressolar-lo també. Més endavant parla de la perversa 

(“böse”) molinera i de les floretes blaves que la representen, fent-les allunyar amb to 

sever. 

L’última estrofa posa el punt i final, amb un últim cant de bona nit: “Bona nit, bona 

nit!/ Fins que tot desperti,/oblida la teva joia, oblida el teu sofrir!/Surt la lluna 

plena,/S’escampa la boira,/i el cel, allà dalt, que n’és d’immens!”. Així, proclama el 

repòs definitiu, ben lluny de qualsevol felicitat o patiment. Els tres últims versos són 

del més pur estil romàntic. 

 

Mässig, Mi M 

 

La música bressola també: un únic motiu rítmic sobre un baix estable imita el balanceig 

provocat per les ones del riu. Aquest plàcid balanceig acompanya el cant durant tota la 

peça, que torna a ser estròfica.  
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L’harmonia és també molt suau: es mou entre la tònica i la subdominant, sense passar 

a penes per cap color menor. La conducció de veus ens evoca la sonoritat de les 

trompes.  

Un element curiós en la construcció és el cinquè grau de la tònica, que ressona com 

una campana: és el tercer cop que Schubert decideix disposar-lo al tiple (ho ha fet 

abans als números 2 i 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta dolçor en la música limita el to més sever amb que el rierol s’adreça a la 

molinera o a les flors blaves: no s’ha d’oblidar que és una cançó de bressol, però s’ha 

de ser conscient de la pena que duu implícita.  

 

Tragèdia acompanyada de placidesa, en aquest cas. Vestir un poema terrible amb 

música aparentment alegre, o agradable, és una de les especialitats més rellevants del 

compositor. En quantitat de lieder trobem aquesta “contradicció”, i Schubert, com cap 

altre, sap fer que aquesta fusió elevi en potència la magnitud de la tragèdia, lluny de 

rebaixar les paraules a un nivell més banal.  
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5.CONCLUSIONS I INTERPRETACIONS A PARTIR DE L’ANÀLISI 

 

 

 

5.1 SÍMBOLS I IDEES 

EXTRETS DEL TEXT I RELACIONATS AMB LA MÚSICA 

 

 

La història està narrada en primera persona, per un Jo romàntic que lliga molt amb la 

personalitat de Schubert: un caminant que busca l’amor i el troba (i l’expressa) en 

forma de dolor. El personatge principal és un Wanderer, és a dir, un caminant. Aquest 

és un subjecte molt recorrent en la literatura romàntica, i Schubert n’és el seu principal 

introductor en el gènere musical: a part de la Fantasia Wanderer per a piano, té un 

total de cinc lieder sobre Wanderer: Der Wanderer, D649, Der Wanderer and en Mond, 

D879, Wanderers Nachtlied, D768, Der Unglückliche (anomenada primera versió de 

Der Wanderer), D489 i Der Wanderer, D493 (segona versió). A més, Schubert escull 

una quantitat molt elevada de poemes que tenen per protagonista un wanderer, 

encara que no es tituli així. Un exemple, sense haver d’anar gaire lluny, seria el 

Winterreise. 

Així, és evident l’atracció del compositor per aquest arquetip. Podem fer l’associació 

de Schubert-wanderer a nivell personal i interior: Schubert no és cap “caminant real”, 

es passa tota la vida a Viena, exceptuant alguna escapada en breus períodes de temps 

per terres germàniques, però aquest caminar sí que quadra amb el viure interior del 

músic.  

 

 

La bella molinera és només una idea, un objecte emotiu més que un subjecte amb cos 

i ànima: no se sap si arriben a conversar, no queda gens clar quina relació tenen amb el 

moliner, ni com és ella realment; l’únic que se sap és que ella és l’idil·li del moliner. 
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Deu ser per tot això, que el moliner la tracta quasi sempre en tercera persona.1 

 

 

El rierol és el fil conductor de la història; és el camí i alhora l’acompanyant del 

caminant, i surt del Jo interior del protagonista:  

 

El segon número explica com el jove se sent atret pel rierol i decideix seguir-lo, ja que 

nota que el vol portar cap a algun lloc. Al número tres, efectivament, troba un molí i 

seguidament, a Agraïment al rierol el moliner es pregunta si ha estat el rierol qui l’ha 

dut fins el molí, o si ha estat ella. Ja que, com hem dit, ella no és més que un desig del 

moliner, podem pensar que el rierol representa la pròpia motivació del wanderer que 

l’empeny fins el rierol, i va del rierol al molí, del molí a la molinera i de la molinera a la 

mort. És a dir, que el camí se’l construeix ell mateix. 

 

En la majoria de poemes apareix el Bach. En tot moment el moliner el tuteja, sovint li 

fa preguntes i el tracta amb amor, però també algun cop l’increpa o el molesta. El 

tracte està condicionat per l’estat d’ànim del moliner. És el seu confident i el seu 

acompanyant, encara que el rierol no li torna resposta en cap moment. Això fa pensar 

que tot el que el moliner li diu al riu s’ho diu a ell mateix. Així, anem a parar un altre 

cop al mateix lloc: el rierol és només el símbol del seu jo interior, que és l’únic 

responsable de tota la història. 

 

En la música, el rierol apareix representat en forma de semicorxeres que imiten la 

fluïdesa i l’onejar de l’aigua. Encara que cada cop sonen diferent, es podria parlar d’un 

“leitmotiv”. 

 

 

El verd esdevé un símbol molt important a partir de Pause. Simbolitza primer l’amor i 

després la mort.  

Apareix per primera vegada en forma de cinta verda que està lligat al llaüt. Ja només 

aquesta imatge podria tractar-se d’una metàfora: el verd és el que oprimeix la 
                                                 
1
 Veure p. 33. 
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necessitat expressiva del cantant. La molinera manifesta que li agrada el verd i, 

conseqüentment, aquest esdevé símbol de l’esperança amorosa. Just després, però, 

s’associa el verd al color del caçador, i els dos números dedicats a aquest color (Die 

Liebe Farbe i Die Böse Farbe) expressen, de dues maneres ben diferents, la desgràcia 

de que el verd sigui, primer, l’estimat de la molinera, i després, l’odiat pel moliner.  

 

Com que és un símbol que es presenta en la història de diferents formes, Schubert no 

li dedica cap mena de leitmotiv, però sí que coincideix que en aquests números fa 

servir molt el recurs de jugar amb el major-menor. 

 

 

 

 

 

5.2 ASPECTES COMPOSITIUS GENERALS  

CERTS PARÀMATRES COMPOSITIUS QUE HEM POGUT OBSERVAR REPETIDAMENT, I QUE PER TANT DETERMINEN EL CONJUNT 

CÍCLIC COM A TAL 

 

 

El tractament melòdic està regit sempre per l’entonació poètica i per les 

característiques emotives de cada paraula i cada frase. En el cicle, utilitza sovint 

intervals amples: al principi, lligat amb l’alegria del caminant, ascendent; com més gran 

és la pena, intervals més descendents.  

S’ajuda del recurs nota-per-síl·laba per denotar exaltació. En canvi, per aconseguir un 

to més dòcil, fa servir dues notes lligades per una sola síl·laba. 

 

 

El joc menor-major és molt important en aquest cicle. L’utilitza moltes vegades per 

reflectir tant la complexitat i els contrastos dels sentiments com l’ambigüitat i el 

misteri. És molt propi de Schubert, encara que molts altres compositors també facin 
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servir aquesta tècnica, però Schubert l’utilitza de manera única: arriba a reflectir ironia 

amb un simple canvi de sol menor a sol major1, per exemple.  

 

 

La relació entre tonalitats és significativa sobretot per dos fets: el primer i més notori, 

és el joc entre el Si M i Si m de Böse i Liebe Farbe, lligat amb el recurs comentat just 

abans. El segon fet significatiu el podem percebre si ens fixem més en el global del 

cicle: totes les tonalitats són bastant simples—en el sentit que no hi ha cap Sol # m o 

Fa # m com els que estava utilitzant per lieder de la mateixa època—però hi ha una 

relació curiosa entre el primer i l’últim número: de Si b M a Mi M, tonalitats molt 

allunyades, que formen un tritò entre si. 

 

 

El tractament motívic és simple i contundent: ho podríem comparar amb l’escriptura 

de Müller. Com hem vist, els motius molt sovint són fàcils i senzills; donen joc i 

permeten un desenvolupament discret i coherent. També hi ha motius peculiars, però, 

que serveixen per a acompanyar idees o imatges més concretes: per exemple, el del 

llaüt del 12, o el de les trompes del caçador del 17. 

 

 

Fa servir diferents tipus de forma (estròfica, ternària, rondó...), però la gran majoria 

l’ocupen les formes estròfiques i durchkomponierte. Cultiva les dues formes per igual i 

utilitza l’una o l’altra segons les demandes de l’estructura o l’essència poètica: els 

poemes més simples, frescos, pastorals o amb un tractament narratiu lleuger demanen 

que la música es rebi d’una forma directa. Per aquest tipus de poemes, doncs utilitza la 

forma estròfica. En canvi, els poemes amb mètriques més llargues o complicades, amb 

qüestions més transcendentals i amb un tractament narratiu més dramàtic, exigeixen 

la forma durchkomponierte. 

 

 

                                                 
1
 A Eifersucht und Stolz. Veure p.42 
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6. CLOENDA 

 

 

 

Aquesta immersió a dins de La bella molinera m’ha aportat moltes coses: 

He pogut prendre consciència dels aspectes de la vida i de l’obra del compositor que 

influeixen en la composició de La bella molinera, directa o indirectament, i he mirat de 

comprendre la construcció de l’obra i obtenir-ne una visió tan global com detallada. 

En resum, doncs, podria dir que el que he fet és conèixer l’obra. 

Estic convençuda que aquest coneixement ja està afavorint, i ho seguirà fent, la meva 

interpretació de La bella molinera i de la resta de música que interpreto. És per això 

que la valoració del treball és, per mi, molt positiva. 

 

Com a cloenda, m’agradaria exposar una breu reflexió sobre els lieder de Schubert que 

he anat definint a mesura que el treball avançava, sempre paral·lelament a l’estudi 

pràctic i a totes les influències externes que he rebut: 

Schubert transforma els poemes en música de manera extraordinària: essent sempre 

fidel al text i sense abandonar en cap moment la simplicitat, assoleix un nivell de 

profunditat emocional que podem trobar ben poc sovint. És aquí on rau l’originalitat i 

la immortalitat d’aquesta música. 
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 8. ANNEXOS 

 

 

 

Enllaç a la partitura en format digital: 

 

<http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f6/IMSLP03233-Schubert_dsm_em.pdf> 

 

Es pot trobar a la pàgina web  Petrucy Music Library (<imslp.org>, anotada a la 

bibliografia). 

 

Obra poètica completa, amb traduccions de Manel Capdevila, a qui li agraeixo haver-

me-les proporcionat: 
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