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RESUM DEL PROJECTE 

 

 

Amb aquest projecte he volgut aproximar-me al repertori de cambra per violí i piano del 

compositor vienès Franz Schubert. Les tres obres escollides són poc habituals a les sales 

de concert, en part per la seva complexitat tècnica i interpretativa, i representen tres 

propostes ben contrastants en la seva trajectòria compositiva. Es tracte de la 

introspectiva Sonatina en La menor D. 385, l’eloqüent Rondó Brillant en Si menor              

D. 895 i la seva obra de maduresa, la gran Fantasia en Do Major D. 934. Gràcies a 

l’anàlisi musical i la recerca del seu context cultural i artístic, juntament amb la meva 

experiència en l’instrument, he guanyat una percepció i comprensió molt més profunda 

de les seves obres, creixent com a persona i intèrpret amb el procés. 

 

Con este proyecto he querido aproximarme al repertorio de cámara para violín y piano 

del compositor vienés Franz Schubert. Las tres obras escogidas son poco habituales en 

las salas de concierto, en parte por su complejidad técnica e interpretativa, y representan 

tres propuestas contrastantes en su trayectoria compositiva. Se trata de la introspectiva 

Sonatina en La menor D. 385, el elocuente Rondó Brillante en Si menor D. 895 y su 

obra de madureza, la gran Fantasía en Do Mayor D. 934. Gracias al análisis musical y 

la investigación de su contexto cultural y artístico, junto con mi experiencia con el 

instrumento, he adquirido una percepción y comprensión mucho más profunda de sus 

obras, creciendo como persona e intérprete a través del proceso. 

 

My intention with  this project was to get closer to the chamber music repertoire for 

violin and piano written by the Vienesse composer Franz Schubert. The three pieces 

I´ve chosen are not habitual at Concert Halls, partly because of their technical and 

interpretative demands, and represent three contrasting stages in his trajectory as a 

composer. Following: the introspective Sonatine in A minor D. 385, the eloqüent Rondo 

Brillant in B minor D. 895 and his most mature work, the great Fantasy in C Major 

D.934. Thanks to musical analysis and research on his cultural and artistic context, 

together with my experience with the instrument, I´ve gained a much more profound 

insight and understanding of his works, growing as a person and performer through the 

process. 
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I conceive the highest of melodic forms to be like the rainbow, which mounts and 

redescends without one's being able to say at any one moment: "Here, you see, it has 

returnet to fragment B, and there to fragment A". 

 

ARTHUR HONNEGER, I am a Composer (1951) 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

Tot i no parlar directament del jove compositor Franz Schubert, aquesta frase d’A. 

Honneger (a les primeres pàgines del treball), em recorda les qüestions sorgides a 

l’escoltar per primera vegada la Fantasia en Do Major, farà ja més d’un any: com pot 

ser que, de contats moments temàtics en sorgeixin sorprenents canvis anímics? Com, de 

l’exposició més senzilla d’una melodia, en resulten matisos tant increïbles i 

meravellosos que, després de segles, són encara capaços de crear aquestes profundes 

emocions, capaces de commoure’ns? Qui era Schubert? De quin geni es tractava per, en 

tants pocs anys de vida, ser capaç de mostrar-nos un llenguatge tant màgic?  

 

L’objectiu, de voler respondre totes aquestes preguntes personals (sorgides de l’escolta), 

ha estat ambiciós. Han arribat moments durant l’estudi en que creia que m’arribarien a 

superar ja que, el fet de focalitzar gran part del meu aprenentatge en un estil on les 

dificultats són tant específiques i “delicades, m’han fet desconfiar del que realment 

esperava d’aquesta música.  

Ara bé, gràcies al mètode de treball basat en aproximar-me a tots els fronts possibles 

relacionades amb les obres (des de l’anàlisi formal a l’entorn socioculturals del moment, 

passant per un conjunt de reflexions i inquietuds aparegudes en el dia a dia de l’estudi), 

ha aconseguit que la curiositat que em va moure a triar aquest tema, també em recordés 

que de tota aquesta recerca n’obtindria uns coneixements molt preuats.  

 

Aquesta part escrita del projecte l’he distribuït en les tres grans obres que interpreto. 

L’ordre presentat no es correspon al del recital final (establert cronològicament per any 

de composició), està elaborat a partir de l’estudi realitzat al llarg d’aquest any, 

començant primer per la Fantasia en Do M i acabant per la Sonatina en La m. Gràcies a 

aquest sistema, l’obra més exigent ha resultat ser la que més temps ha tingut per 
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madurar amb mi. Els coneixements adquirits des de principi de curs han pogut créixer i 

adaptar-se a les altres obres. 

Totes aquestes preses de consciència i impressions plasmades en el projecte, no són més 

que l’inici d’una recerca que m’agradaria continuar aprofundint.  És més, l’interpretació 

d’aquestes obres tan sols acaba de començar!  

 

Abans de donar pas al treball, m’agradaria expressar el meu profund agraïment a la 

meva tutora i professora Eva Graubin, tant per la seva mostra de confiança al deixar-me 

embarcar en un projecte de tant gran envergadura com també per acompanyar-me, 

després de sis llargs anys, en el creixement com a intèrpret però sobretot, com a una 

persona complerta. Al magnífic pianista David Casanova, del qual he rebut d’una 

manera totalment desinteressada gran part del coneixement exposat en aquest treball. I 

per finalitzar a tots els que durant aquest difícil any, ple d’interrogants qüestionats per 

inseguretats, m’han recolzat recordant-me que abans de voler escapar, tot projecte 

començat s’ha d’acabar. Gràcies a la meva família i a en Dani, sempre disposats a donar 

un cop de mà.  
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FANTASIA en Do Major D. 934,  op. Posth 159 

 

 

1. CONTEXT HISTÒRIC 

 

En aquest apartat tractarem de la última i potser més gran obra per violí i piano de 

Schubert.  

Composada i acabada al desembre del 1827, aquesta obra de caràcter rapsòdic va ser 

escrita per als seus amics, el pianista Karl Maria von Bocklet i el jove virtuós violinista 

Josef Slawjk. Al cap de pocs mesos, concretament el 20 de gener del 1828, es va 

estrenar en un concert privat (amb el mateix Schubert entre el públic). També es va 

interpretar l’altre obra escrita per els mateixos intèrprets un any abans, el Rondó Brillant 

en Si menor (1826).   

Ambdues obres, de gran complexitat tècnica i llarga durada, no van tenir èxit entre un 

públic acostumat a música més lleugera: d’entreteniment. La crítica va ser molt dura, tot 

i que es diu que l’execució va ser lloable per part d’uns dels millors músics de l’època.  

A continuació quatre escrits de revistes de l’època sobre el concert: 

 

- Del “THEATERZEITUNG”, 29 de gener del 1828:  

Herr Slawjk va interpretar... una Fantasia per violí i pianoforte amb Herr Karl 

Maria von Bocklet, composada per Herr Schubert... Tot el que encara li manca 

com a violinista sòlid es va fer prou evident amb aquesta Fantasia, una peça de 

musica que, es cert, pot ser gaudida com es mereix només en una habitació més 

petita i per una audiència de veritables coneixedors; tot i que encara es pot 

apreciar quan es interpretada per instrumentistes plenament capaços i, per això, 

Bocket si que es l’home adequat. 

 

- Del “SAMMLER”, 7 de febrer del 1828:  

La Fantasia... va ocupar bastant més temps del que un vienès està disposat a 

dedicar als plaers de la ment. La sala es va anar buidant, i el escriptor confessa 

que tampoc ell és capaç de dir res sobre la conclusió d’aquesta obra.  

El concert va tenir lloc al migdia. 
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- Del LEIPZIG “ALLGEMEINE MUSIKALISCHE ZEITUNG”, 2 d’abril del 

1828:  

Una nova Fantasia per pianoforte i violí, de Franz Schubert, no va aconseguir 

agradar de cap de les maneres. El veredicte que podria ser pronunciat, amb certa 

justícia, es que el nostre compositor favorit en aquest cas ha, positivament, 

“descomposat”. 

 

- Del “HARMONICON”, Londres, juliol del 1828: Una nova Fantasia per 

pianoforte i violí, de la ploma de Franz Schubert, posseeix un mèrit molt per 

sobre de l’ordre acostumat. 

 

Com es pot apreciar, aquest tipus de música no era exactament l’estil que buscava la 

societat en aquell moment. No era fàcil de comprendre ja que, al no basar-se en la 

passió, com la de Beethoven, despreocupació i lleugeresa, com la òpera italiana, i al no 

tenir una finalitat concreta (per al ball o altres ocis), al públic no li era propera. El que 

els espectadors demanaven a la música, en una nova època romàntica, era un efecte –

que per via de les arts els seus sentiments fossin calmats o excitats; distanciar-los de les 

seves vides quotidianes.  

El problema però, rau en que la música composta ja no és susceptible d’una valoració 

immediata. Gràcies a la revolució que Beethoven havia iniciat, l’artista s’emancipa de la 

societat per crear per a “l’eternitat”, sense necessitat d’atendre a un públic definit o 

limitat. Tot i que en el nostre cas, la Fantasia i el Rondó, sí que van ser escrites per a 

algú en especial (als dos virtuosos intèrprets), per a Schubert sembla que a Schubert no 

li preocupés el públic al que aniria adreçat. Motiu pel qual, a part de ser un jove 

compositor tímid i hermètic, les grans cases editorials alemanyes no van publicar les 

seves obres en vida (Breitkop & Härtle, Schott, Peters…). 

 

 

1.1 EL LIED ORIGINAL  

 

Com normalment succeeix entre els compositors, Schubert utilitza material d’una altre 

obra (en aquest cas seva) per formar el que es tracta de la melodia del “Tema amb 

variacions” de l’Andantino. Prové del lied anomenat “Sei mir gegrüßt!”, traduït al 
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català com a “Jo et saludo!”. L’obra catalogada com a D. 741, op. 20 n. 1 sobre un text 

de F. Rückert, està originalment escrita una segona major per sobre a l’adaptació en 

violí, en Si b M.  

 

A l’any en el que es va escriure la cançó, 1822, Schubert tenia vint-i-cinc anys. 

Llavors ja havia compost set simfonies, nou òperes quasi fracassades (poques d’elles 

van ser estrenades i representades més d’un parell de vegades), molta música de cambra 

i per piano sol, però sobretot un número extraordinari de lieders.  

Amb el text, extret del cicle de poemes Oestliche Rosen, del poeta Friedirich  Rückert i 

dedicat a Justina von Bruchmann, Schubert va composar aquest lied titulat “Sei mir 

gegrüßt!”. Justina era la germana del poeta i estudiant de filosofia Franz, ambdós amics 

del compositor i fills d’un dels homes més rics de Viena, el director del Wiener 

Nationalbank. Van ser un vincle important entre Schubert i el cercle de poetes i 

escriptors romàntics de la ciutat. La seva luxosa casa estava oberta a totes les 

manifestacions culturals del moment: des de lectura de noves obres literàries a les 

famoses “schubertiades”, sempre en un ambient de celebració.  

L’obra es va publicar a l’abril del 1823, per Sauer i Leidesdorf, obrint la recopilació 

dels opus 20 dedicats en la totalitat a la mateixa senyora von Bruchmann. 

 

El poeta Rückert, que més endavant va escriure les famoses Cançons a la mort 

dels nens al 1833, va pensar en aquests cinc versos com a una oració cantada per un 

amant separat prematurament de la seva estimada. Realment tot depèn de la 

interpretació, però sembla més que s’adreci a un cant de dolor de la Terra cap al més 

enllà que a una petita serenata des del balcó; El Langsam indicat dona lloc a un ampli 

ventall de tempos que poden fer que aquesta obra agafi un caire més fúnebre o més de 

vals. 

 

En quant a la morfologia del text, al final de les cinc estrofes apareix la frase 

“Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!”. Schubert ho te present en la música i, per finalitzar 

també cada estrofa, en farà d’aquesta frase dos petites cadències conclusives cap a la 

tonalitat principal del lied. A part d’aquest element repetit, la llibertat de cada estrofa és 

total.  

El clímax creixerà fins a la darrera estrofa, on apareixen les frases “Ich bin bei dir, du 

bist bei mir. Ich halte dich in dieses Arms Umschlusse” (traduït: que l’amant l’envolta 



 10 

en els seus braços, està amb ella). Aquesta dramàtica promesa la música es mostra en 

dinàmica ff dins d’una tonalitat molt llunyana, Do b M. Seguint un descens cromàtic, la 

pau tornarà en formular-se el vers “Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!”, en que el relatiu 

menor no resoldrà per donar pas a les cadències en Si b M.  

 

A continuació el text original traduït per la colombiana Mercedes Vivas:  

 

O du Entrißne mir und meinem Kusse, 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

Erreichbar nur  meinem Sehnsuchtgruße, 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

 

Du von der Hand der Liebe diesem Herzen 

Gegebne, Du von dieser Brust 

Genommne mir! Mit diesem Tränengusse 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

 

Zum Trotz der Ferne, die sich feindlich trennend 

Hat zwischen mich und dich gestellt; 

Dem Neid der Schicksalmächte zum Verdrusse 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

 

Wie du mir je im schönsten Lenz der Liebe 

Mit Gruß und Kuß entgegenkamst, 

Mit meiner Seele glühendstem Ergusse, 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

 

Ein Hauch der Liebe tilget Raum und Zeiten, 

Ich bin bei dir, du bist bei mir, 

Ich halte dich in dieses Arms Umschlusse, 

Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt! 

¡Oh, tú, que fuiste arrebatada de mi lado y mis besos, 

¡Te saludo, te beso! 

Alcanzada sólo por mis saludos anhelantes, 

¡Te saludo, te beso! 

 

Tú, concedida a este corazón de la mano del amor, 

Arrebatada de este pecho, 

Con este torrente de lágrimas, 

¡Te saludo, te beso! 

 

A pesar de la distancia que se interpone   

perversamente entre tú y yo; 

Para contrariar los celos del poder del destino, 

¡Te saludo, te beso! 

 

Al igual que tú, en la más hermosa primavera del amor, 

Venías a mí con saludos y besos, 

Con los torrentes más ardientes de mi alma, 

¡Te saludo, te beso! 

 

Un suspiro de amor borra el tiempo y el espacio, 

Estoy contigo, estás conmigo, 

Te estrecho entre mis brazos, 

¡Te saludo, te beso! 

 

 

1.2 ALTRES FANTASIES 

 

Schubert només té dues fantasies més al seu catàleg d'obres: la primera escrita al 1822, 

la Fantasia en Do per a piano comunament anomenada “Wanderer”, D.760 opus 15, i 
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una de les seves darreres grans obres, escrita al 1828, la Fantasia en Fa menor per a 

piano a quatre mans, D. 940 opus 103. Totes dues consten de quatre moviments sense 

més pausa que un calderó: Allegro con Fuoco, Adagio, Presto i Allegro en la del 

viatjant; Allegro molto moderato, Largo, Scherzo. Allegro vivace i Finale. Allegro 

molto moderato en la segona.  

 

De les dues, la que té més relació amb la de violí és la Wanderer. Ambdues 

comparteixen la tonalitat central de l’obra en Do M. El seu segon es tracta també d’un 

tema amb variacions basat en una cançó seva anomenada Der Wanderer. I, com 

succeirà a la de violi, amb cada variació es va elevant paulatinament tant la complexitat 

de la escriptura com la figuració rítmica predominant. 

Però l’idea d’una la música embrionària (concepte explicat al següent episodi 

analític, pàgina 12, sobre la Fantasia per a violí i les quatre notes dels primers acords) 

es mostra clarament en aquesta obra, en la qual el motiu del primer compàs de l’Allegro 

con Fuoco, que apareixerà tant a aquest moviment com al tema amb variacions del 

segon moviment, es desenvolupa fins a transformar-se en subjecte d’una fuga. 

 

A Schubert se l’etiqueta com a geni, artista ingenu, amb facilitat per crear de 

manera espontània, de personalitat humil, dedicat tota la seva vida al seu do, de 

memòria desbordant… Totes tres fantasies són clares mostres de com sense ser un gran 

virtuós de la tècnica del piano i rarament poder disposar-ne d’un, va ser capaç de 

composar aquestes extenses rapsòdies carregades d’una alta demanda de virtuosisme per 

part dels instrumentistes.  

 

 

2. ANÀLISI FORMAL 

 

L’estructura de la Fantasia està composada per unes seccions de sobtats retorns, de 

colors i llums contrastants, cada una amb la seva pròpia entitat:  

Andante molto: A l’inici, en Do Major. 

Allegretto: Prou desenvolupat; va movent-se per moltes tonalitats i modalitats, 

des de La menor fins a la dominant de la següent secció en La b M.  
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Andantino: Amb forma de tema amb variacions, en aquest cas tres i una 

cadència. El tema està basat en un lied del mateix Schubert. 

Tempo I: Breu reexposició de la introducció en Do M; aquesta vegada es 

mantindrà en la tonalitat inicial fins al final.  

Allegro vivace: De caràcter brillant i jovial; també desenvoluparà diferents 

canvis de tonalitat i modalitat, començant en Do M cap a La M i acabant en La m.  

Allegretto: Un sobtat retorn al tema de l’Andantino, aquesta vegada però amb un 

color i tempo diferent. La tonalitat passarà de La b M a preparar la dominant de Do M.  

Presto: Ara sí en Do M, per concloure l’obra. 

 

Alhora de numerar aquesta obra he entès cada secció com a un moviment diferent. 

D’aquesta manera el compte comença de zero a l’inici de cada una. 

 

 Andante molto 

 

Als primers quatre compassos, Schubert presenta un estil compositiu propi de la música 

alemanya, en que tot el que passa a l’inici (a l’ur) germinarà dintre de l’obra. Per 

exemple: la fuga (música pura) és una mostra de com el subjecte principal, l’element 

motívic clau presentat a l’inici de l’obra, esdevindrà el motor de l’obra fins al final.  

En els primers compassos de la Fantasia, hi remarcarem les notes de la mà esquerra “Do 

– La  – La b – Sol”. Schubert en fa d’aquestes notes els pilars que constituiran les 

tonalitats per les que es mou la Fantasia: Un Andante en Do, un Allegretto en La, un 

Andantino en La b, i la dominant en Sol, tornant-se a repetir un tempo I en Do, un 

Allegro vivace en Do i La, un  Allegretto en La b i la dominant en Sol de nou. 

 

 

 

Aquests primers quatre compassos introductoris presenten al piano en un xiuxiueig a la 

distància, misteriós; mostraran una textura coral amb semifuses. En aquest fons rítmic si 

(Figura 1) 
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afegiran cromatismes harmònics, que juntament amb la simulació de tremolos de les 

fuses, mostraran caràcter agitat. La dinàmica es mantindrà sempre a pp. 

L’esquema harmònic dels quatre primers compassos:  

 

 

           I                  II                II              V 

 

Ja amb aquest fragment, Schubert ens ha mostrat un parell d’idees musicals molt 

característiques de la seva música. La segona, i que trobarem al llarg de tota l’obra, és 

que els acords van transformant-se gràcies al mínim moviment, mantenint les veus i/o 

mitjançant moviment semi-tonals entre elles (cromatismes), de manera que els enllaços 

es suavitzen.  

 

En el compàs 5 s’afegirà el violí, fent-ho també amb un caràcter somiador i 

distant gràcies a les notes llargues i sostingudes que aniran elevant-se. Ambdós 

instruments conclouran la gran frase per tornar-la a exposar, aquesta vegada junts. 

 

Cal remarcar l’especial i extensa preparació a la dominant de l’Allegretto: primer 

el violí al compàs 28 amb la repetició de la nota “Mi”; el piano utilitzarà un acord pont 

dos compassos més endavant (II7/IV de La m) per passar a la dominant de la pròxima 

tonalitat. La tensió acabarà primer en el violí, amb una breu i arpegiada cadència; el 

piano la repetirà i allargarà fent-la arribar fins a un calderó amb la dominant de La m. 

 

 

 

(Figura 2) 

(Figura 3) 
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 Allegretto 

 

Aquesta segona secció està caracteritzada per les parts contraposades (donades per la 

forma Sonata) i la varietat del seu de ritme harmònic. L’exposició (i la reexposició) 

presentaran de dos seccions contrastades i, tant el desenvolupament com l’últim 

fragment del “moviment”, faran d’enllaç per les següents parts.  

 

En els primers 47 compassos, la textura de la primera secció de l’exposició és de 

melodia amb acompanyament. El tema està tractat en dos períodes: el primer, en to de la 

tonalitat i el següent, en el relatiu major; mostrant un pas de l’harmonia més lent. 

Després d’un calderó que deixa suspesa la música en l’aire, Schubert reprendrà el tema 

mantenint-ne l’estructura original. Aquesta vegada però, hi afegirà un treball 

contrapuntístic més elaborat, amb un cànon, mantenint les veus en les mateixes 

tessitures.   

Alegre i virtuosa esdevé la segona part en La M, on els instruments aniran alternant-se 

entre arpegis i grans salts. Després de l’anterior procés contrapuntístic, ara ens trobem 

amb una secció d’un vertiginós moviment harmònic, gràcies a les modulacions cap a la 

subdominant. 
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Després de tanta variació harmònica, Schubert mantindrà l’acord de la dominant 

durant 50 compassos (des del 95 fins el 145). Crearà un gran ritardant harmònic, una 

tensió, passant el “centre tonal” com a dominant de la represa del tema inicial en La m. 

Utilitza, com en el final de l’Andante molto, una reiteració del mateix acord de 

dominant. 

 

Per la tornada al primer tema es dibuixa un canvi de veus entre la mà dreta del 

piano i el violí (figura 4), repetint-se els mateixos recursos contrapuntístics que en 

l’anterior secció. Aquesta vegada però, la modulació cap a la segona part canviarà cap al 

relatiu major.  

 

En aquesta reexposició de la segona secció, l’episodi harmònic és encara més ambiciós: 

començant en el to del relatiu major, modularà cap al quart grau, afeblint l’anterior 

centre tonal. La sorpresa apareix quan en el compàs 220, l’harmonia s’apropa al relatiu 

del quart grau que esdevindrà subdominant del to original: 

 

  (Figura 4) 

    (Figura 5) 
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Un cop arribat a la tonalitat inicial del moviment, Schubert presenta en aquesta 

darrera secció un sistema molt comú al Barroc: les modulacions o progressions per 

cercle de quintes (La m – Mi m – Si m – Fa # m – Do # m). El treball rítmic també 

s’anirà intercanviant.  

Sis compassos després del canvi enharmònic de mi b - re # (figura 6), aquest acord 

esdevé una dominant que reiterarà per definir la tonalitat següent, La b m. Necessitarà 

50 compassos (del 264 al  314) perquè esdevingui un nucli emocional i la tensió reposi 

en la nova secció. 

 

 

 

 

 Andantino 

 

El tema càlid i lluminós del Tema amb variacions, pertany a un lied escrit al 1822 pel 

mateix compositor anomenat “Sei mir gegrüßt!”, sobre un poema de Rückert (D. 741). 

Manté del lied, el final amb el joc d’ecos produït per la doble fórmula: “Sei mir gegrüst, 

sei mir gerküsst”. Altres elements sí que variaran: la melodia i la tonalitat, una segona 

major per sobre de la versió del violí, i el tempo, langsam. 

 

(Figura 6) 
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A destacar un element colorista que ens tornem a trobar entre el primer i segon 

compàs, però que continuarà com a característica del tema principal: l’enllaç dels acords 

mitjançant distància de semitò.  

      

Un altre lloc on centrar-nos és al compàs 6, el clímax de tota la frase. L’acord 

responsable, la dominant de Fa m, no es resoldrà en la seva tònica. Aquest descendirà 

cromàticament mantenint una nota d’enllaç en el següent acord, la dominant ara sí, de la 

tonalitat principal, La b M. 

 

Després de la cançó, Schubert s’hi inspira i en forma tres variacions que en 

retenen el tema harmònic i l’estructura. Una creixent complexitat apareix entre elles: la 

rítmica per exemple, passa de semicorxeres a tresets i finalitza a fuses.  

 

Després de les variacions, la coda presenta una altre vegada el tema inicial de 

l’ Andante. Però al compàs 7, ho varia per concloure-la amb una petita cadència per part 

del violí.  

 

 Tempo I 

 

De la transició cap al Allegro vivace n’és responsable una secció on reapareix el primer 

tema de la Fantasia. Després de molts minuts de virtuosisme, torna el Do M de caire 

(Figura 7) 

(Figura 8) 
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misteriós, lent i en pp; és curiós com els dos primers compassos de la intervenció del 

violí tornen a jugar amb els cromatismes fent ambigu la modalitat del fragment 

 

Al compàs 11 apareix una novetat harmònica: a partir d’aquest acord de dominant de 

Do m (figura 10) comença una breu successió d’acords per acabar una altre vegada a la 

tonalitat major (figura 11). Apareixen alteracions totalment allunyades enllaçades 

mitjançant cromatismes i manteniment de notes.  

 

 
   IV             (7ª dis – do m) V      Si b M                        Sol (V -   Do M 
 

 

 Allegro vivace 

 

El tema inicial, primer presentat pel piano i després pels dos instruments alhora, mostra 

un nou caràcter de la mateixa tonalitat principal, un brillant i joiós Do M. 

El succeirà passatges d’arpegis que modularan cap a la subdominant, La M. Aquí 

Schubert també empara un mecanisme “diferent” en que els seus processos melòdics 

tornen a defugir de la coherència I – V, fent-ho doncs I – VI, una subdominant.  Per 

reafirmar aquesta nova tònica, després del compàs 84 (amb un acord 7a disminuïda que 

tant podria servir dominant de La m o  La M), repetirà un procés, ara sí cadencial prou 

(Figura 9) 

(Figura 10) 

(Figura 11) 
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típic: I – IV – I – V – I. No posarà al baix la fonamental de l’acord fins ha haver reiterat 

lo necessari per sentir la nova tonalitat com a centre tonal.  

 

 

Aquest fragment en La, també d’arpegis, abocarà a un La m tremolós. 

 

 Allegretto 

 

Sobtadament Schubert torna a introduir un tema que ens és conegut, el del tema amb 

variacions, també en La b M. L’acompanyament del piano serà diferent a l’inicial amb 

un desplegament dels acords, donant-li una textura més lírica i tendre.  

 

Al compàs 20 a la veu del violí, apareix en el acord-clímax d’aquest tema, un   

sol # (figura 13). Buscant-hi les cinc potes al gat podem veure que no només (i que 

després comprovem) desemboca amb una dominant de Do M, també pot ser la sensible 

de La m, una tonalitat totalment allunyada de la inicial; encara més espectacular 

anomenar-la enharmònicament La b, la mateixa nota de la fonamental de la tonalitat 

d’on prové aquest moviment!  

 

 Presto 

 

L’obra acaba en la tonalitat de la Fantasia, Do M, de la manera més conclusiva possible: 

dinàmica FF amb octaves en les 5 veus possibles des instruments, desemboquen en 

ràpides escales i arpegis fins a un encadenament cap a la tònica. 

 

(Figura 12) 

(Figura 13) 
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 En molts punts hem comprovant que en el món compositiu de Schubert hi 

despunta la importància de la melodia i els colors que li proporcionats pels 

cromatismes; els enllaços aparentment dispersos, titllats d’afegits i sense sentit, són 

l’excusa perfecta per la creació d’aquestes viatges a sonoritats tant màgiques. 

Tot i això, d’aquests viatges tonals i modals cal parar-hi atenció. Un nou canvi apareix 

en el pensament diatònic d’herència clàssica en el que tot material harmònic, dintre 

d’una determinada obra, ha de tenir una relació amb la tonalitat principal utilitzant-ne la 

regió de la dominant (i les seves dominants secundàries) per resoldre’s cap a la tònica 

corresponent. Ara bé, què passa quan els canvis harmònics es succeeixen per les 

subdominants? Apareix una renovació de nous acords possibles, harmonies impensables 

que ara poden formar part d’una obra en una tonalitat inicial totalment allunyada. 

També el que s’aconsegueix amb la subdominant és desvirtuar el marc tonal, com per 

exemple l’enllaç “I - IV” en que la tònica, abans eix principal, esdevindrà una dominant 

de la nova tonalitat. Per tant, el que ordenava tot el material harmònic intern, aquest 

marc tonal, s’anirà perdent i debilitant.  

Cal pensar que Schubert tractava els canvis d’harmonies o de centres tonals com una 

estructura en sí, i no pas com un treball tonal únic. 

 

 

3. INTERPRETACIÓ I COMPRENSIÓ  

 

Tot anàlisi de la partitura és un element indispensable alhora de tractar una obra, 

entendre el perquè del llenguatge que interpretem ajuda a no produir merament un so 

físic. Altres elements però, també son indispensables quan treballem una peça d’un 

llenguatge tant especial.  

En aquest capítol m’agradaria exposar les dificultats tècniques i interpretatives que han 

anat apareixent durant l’estudi de varis mesos amb l’instrument. També explicar quines 

son les solucions que proposo per a aquestes problemes tant específics.  

 

 El sorprenents canvis de color i, per tant, diferents estats anímics, se succeeixen 

en l’obra. Parlem de passatges envoltats en les ombres, de temes senzills d’amor, o 

melodies brillants com el Sol, càlides i generoses.  
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Els caràcters que conviuen en aquesta obra, cada un amb de contrastant personalitat i 

que per tant, cal diferenciar, es tracten de:  

L’elegància dels temes del primer Allegretto i l’ Allegro vivace. Per mostrar-la cal 

inspirar-se primer en les danses elegants de l’època: les anacruses de les seves melodies 

es tracten retenint-les, de manera que el terra del següent compàs mai cau de manera 

descuidada. Aquest aspecte tant serveix per l’element inicial de la frase com per la 

successió de dos arcs amunt: si no es pretén controlar-los (retenint), les notes perdran la 

intenció.  

La passió, ferma determinació, que apareix a la secció d’enllaç entre el primer 

l’ Allegretto i l’ Andantino (compàs 226, figura 14 a la següent pàgina). La capacitat de 

crear més dramatisme rau en l’amplada i rapidesa del vibrato.  

En la quietud solemne, de l’Andante molto, podem aprofitar un fraseig estàtic. El no 

voler crear “re” ja és una actitud a adoptar davant d’unes llargues i estàtiques notes. Ja 

que la dinàmica no varia, el vibrato resulta una gran eina al poder modular-se (de res a 

petit i concret en aquest cas) segons el moment en que es troba la frase. 

I el lirisme de la melodia de l’Andantino Schubert tenia la capacitat, com mostra en 

aquest fragment, de sorprendre’ns amb cançons senzilles desenvolupades en 

meravelloses tonades. Al tractar-se de cançons, i en especial la nostre al provenir d’un 

lied, l’instrument pensat per interpretar-les és la veu humana. Cal doncs procurar emular 

el cant alhora de tocar-la amb el nostre instrument: aquest té una limitació, el canvi 

d’arc, el qual amb un bon legato s’hauria de resoldre. Tampoc no abusar en l’ús 

portatos, que també fragmentarien la frase.  

Tots aquests caràcters també poden provocar-se, no per la melodia en sí, si no per les 

diferents sonoritats de les tonalitats: les variacions de l’Andantino transcorren dins de 

l’ambient de La b M. El color variarà segons la quantitat de bemolls de la tonalitat i, en 

aquest cas, tant la dificultat tècnica com la tensió tonal augmentaran gràcies a la 

modulació de Do b M. La dificultat tècnica rau (a part de la complexa afinació) en que 

es tracta d’una variació on, a part de la necessitat de cantar la melodia (de la que està 

basada) s’hi afegeix la importància de destacar aquests enllaços entre els diferents 

canvis harmònics, responsables dels importants canvis de color.  

 

 Un altre element a tenir present és l’ús dels signes de repetició. Com diu el gran 

pianista Alfred Brendel, “a la música de Schubert els signes de repetició són una opció, 

no una imposició”. Es tracta doncs d’una qüestió de proporcionalitat. A la Fantasia, la 
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primera doble barra de repetició apareix al tema del Andantino: en aquest cas, per seguir 

la mètrica de la frase, sí que es repetirà. Ara bé, reexposar tantes vegades les de les 

variacions no és necessari; l’obra s’allargaria massa. 

 

 Aquests elements són els principals a tenir en compte alhora d’interpretar la 

Fantasia. Podríem comentar-ne d’altres, com per exemple el fet de no tractar les notes 

repetides com a tals, però són idees presents en la interpretació general de la música (no 

tant específics per a Schubert). 

 

 

 

 

3.1 PINTURA  

 

Per concloure aquest apartat i el de la Fantasia, i en un intent per comprendre més 

l’obra treballada, he volgut relacionar la seva música al context artístic del moment.  

He escollit la pintura conjuntament amb la música, perquè per als romàntics es tracten 

d’arts més absolutes i pures, portadores del sentiment íntim. 

 

Abans de seleccionar convenientment els quadres, ha estat essencial definir 

quines impressions sorgeixen dels moviments musicals escollits: Andante molto i 

Tempo I, Andante, una variació i Allegro vivace.  

Un cop han quedat establertes, les relacions entre els fragments i la pintura no poden 

brollar “espontàniament” fins a concretar quina temàtica romàntica ha d’aparèixer als 

quadres: la naturalesa en tota la seva esplendor. Aquestes pintures inviten a la 

contemplació de l’infinit en cada un dels seus paisatges, esdevenint l’actor o productor 

d’emocions i experiències subjectives. Recordar que un aspecte característic del ser 

romàntic és “donar a les coses quotidianes un sentit elevat, als aspectes coneguts el 

prestigi del desconegut”; aquest matís poètic hi serà sempre present en aquest estil.  

(Figura 14) 
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Una raó per haver escollit aquest estil és per la gran afecció que sentia Schubert 

en vers la naturalesa. Quan no residia a Viena, la ciutat en que va viure-hi gran part de 

la seva vida, només sentia la pau de la llar a l’estar en contacte amb la natura.  

Una altre raó és com se’ns mostra la seva música als que l’escoltem: sense secrets, 

transparent, en que les grans melodies (que tantes vegades repetirà) són les 

protagonistes; amb una infinita quantitat de pinzellades de diferents colors i llums, 

recreant paisatges onírics.  

 

 

 Contemplació 

 

 

Dels moviments Andante molto i la 

recapitulació, Tempo I.  

 

En el quadre hi observem un mar fosc, en 

la calma més profunda, mentre un 

element brillant (la lluna) en sorgirà 

d’allà per anar-se elevant al cel. Hi ha un 

públic que ho observa. 

A la música podem veure com el piano és 

en el fons, responsable de crear l’ambient 

d’expectació, mentre que el violí aparei- 

 

Caspar FRIEDRICH (Alemany, 1774 – 

1840), La lluna sortint a la riba del mar 

(1822). 

xerà després, despuntant amb notes llargues cada vegada més agudes. Els mateixos 

intèrprets fem de testimonis, en aquest cas expectants per la resolució que vindrà al 

següent moviment.   
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 Gran obra d’amor i pau 

 

 

Basat en el tema de l’Andante. Tot i que 

el text del lied parla d’un tràgic comiat, 

la melodia creada per al violí no la 

relaciono amb aquesta història 

 

Dos personatges observen una catedral, 

de tonalitats clares, emmarcada dins 

d’una naturalesa amb animals domèstics.  

Aquesta pau i serenor l’evoca el tema de 

l’ Andnte, dolç i ple de vida, amb dos 

veus que exposen la mateixa melodia. 

 

John CONSTABLE (Anglès, 1776 – 1837), 

La catedral de Salisbury, vista des del jardí 

del palau arquebisbal (1823). 

 

 

 

 

 Moviment  líquid 

 

 

El moment de les tres variacions de 

l’ Andante. 

 

En el quadre s’hi diferencien dos estats 

atmosfèrics contraposats: la clara llum 

del serè dia i la negror de la tempesta. 

Un riu impassible serpenteja entre mig 

de planes i boscos. 

En les tres variacions veig com una 

dificultat, de mode major o menor, va 

provant de molestar una melodia que, tot   

 

Thomas COLE (Nord americà, 1801 – 

1848), Vista des de la muntanya Holyoke 

(1836) 

i les dificultats, sempre hi serà present. 
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 Alegria, conclusiu, blau 

 

 

El moviment anomenat Allegro vivace al 

Presto, passant pel Allegretto.  

 

Quadre amb un paisatge d’altes 

muntanyes, on els seus pics graten el cel. 

Núvols que semblen tenir intenció de 

tapar un dia en que tot brilla.  

M’agrada pensar en la melodia aguda del 

violí, de tonalitat celestial i optimista. 

Momentàniament es transformarà, La m 

– La b M, però la llum tornarà al final de  

 

Hans GUDE (Noruec, 1825 – 1903), Fra 

Hardanger, 1847  

l’obra. 
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RONDÓ BRILLANT en Si menor D. 895, op. 70 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Escrit al 1828, el Rondó Brillant és una obra que alterna una música de cambra intimista 

(amb l’innat llenguatge poètic que mostra passatges molt delicats) i amb el virtuosisme 

corresponent al seu nom “brillant” (amb diferents passatges d’alta dificultat tècnica).   

Juntament amb l’obra que va escriure el següent any, la Fantasia, es poden considerar 

obres d’encàrrec pels intèrprets von Bocklet i Slawjk, el “segon Paganini”, anomenat 

així per Chopin. 

 

 

1.1 NARRATIVA ROMÀNTICA  

 

 

 Goethe i “Les afinitats electives” 

 

Tot el mon no necessita el mateix 

que cada un consideri com ha de dur (la vida) 

que cada un consideri on ha d’estar 

i que el que està en peu vigili de no caure. 

 

Sempre en la música de Schubert hi ha estat present els textos de Goethe, escriptor de 

les anteriors línies. En un intent de comprendre la gran estima per aquest autor, vaig 

emprendre l’aventura de llegir “Les afinitats electives”, obra recomanada per la meva 

professora de violí. 

Aquesta m’ha sorprès gratament per un aspecte: en quant al tractament de les relacions, 

la promiscuïtat, la llibertat per escollir (per molt fràgils que resultin les eleccions 

sorgides), el fanatisme religiós contraproduent per l’aprenentatge del bé en els nens… 

M’ha fet reflexionar en la possibilitat de que una obra escrita fa gairebé tres-cents anys 

(1806) no condiciona que els seus pensaments resultin propers a nosaltres. Tal com 

reflexionava a l’introducció del treball, un dels motius pels quals vaig interessar-me per 
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la música de Schubert va ser perquè dintre d’aquesta encara residia la capacitat de 

sorprendre’ns amb les seves melodies pròpies d’inspiració divina.  

 

El perquè he volgut relacionar aquesta obra, clarament romàntica, amb el Rondó és pel 

clar fil narratiu que forma la peça de Schubert. A diferència de les altres peces, amb 

moviments sense aparent connexió i per tant amb imatges més definides, aquesta ha 

requerit la invenció d’una història.  

Seguint paràmetres comuns a l’època romàntica (a partir de la mateixa lectura del 

Goethe) i exposats a continuació, he volgut tenir-los presents com a imatges en música 

de Schubert.  

 

En quant al nostre personatge, ha de comptar amb les següents característiques: amb una 

forta personalitat, de grans contrastos entre l’amor, l’odi, la mort, l’esperança; inspirat i 

cultivat com a artista, mogut per l’anhel al coneixement; lliure pensador doncs, gràcies a 

la saviesa, tot i que lligat encara a una relació amb Déu. 

L’entorn en el que es mouria requereix: d’una naturalesa que no menteix, primitiva i 

“bon salvatge”, l’essència a retornar, eterna font de la vida; la senzillesa dels infants i 

els pobles, la inspiració en l’esperit popular i l’idea d’igualtat d’oportunitats; relació 

amb el sentiment exaltat romàntic amb paisatges nocturns, tenebrosos, amb una 

naturalesa desencadenant de violents episodis; escenaris exòtics o llunyans al temps, 

històrics, elements fantàstics, somnis i l’evasió al subconscient, irracionalitat, 

supersticions i llegendes.  

 

 

2. ANÀLISI FORMAL 

 

Dos moviments units entre ells formen aquesta obra en Si m: un Andante i un Allegro. 

Ambdues parts mostren un treball molt elaborat en quant als canvis harmònics. Molt 

sovint el centre tonal queda desestabilitzat mitjançant acords de 7a disminuïda , enllaços 

melòdics per cercle de terceres majors, l’ús d’escales menors melòdiques i els seus 

graus alterat. Tots aquests elements seran factors a destacar de l’anàlisi de l’obra.  
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 Andante           

 

Aquest primer moviment fa de pròleg de la següent gran part de l’obra, introduirà 

alguns fragments que ens seran familiars un cop siguin reexposats.  

Està format per dos parts de caràcter contrastat i una tercera que recapitularà la inicial.  

 

L’element reiterat de corxera amb doble punt i fusa donarà el caràcter majestuós 

i de pas, recordant a les obertures de les òperes franceses de l’època barroca. El violí 

respon a aquest motiu del piano amb dues ràpides escales ascendents, com brillants focs 

d’artifici. Fins al compàs 7 es mantindrà aquest caràcter. Romandrà en la modalitat 

menor fins al que serà l’enllaç cap a la segona part, al compàs 8. Es suavitzarà gràcies al 

cromatisme do# - do 

 

El violí exposarà aquesta resolució cap al mode Si M amb una melodia piano, de 

grans lligadures per part de l’acompanyament. L’insistent i dramàtica figura rítmica de 

corxera amb doble punt i fusa es calmarà a un sol punt (semicorxera) en aquests 

passatges més lírics.  

El gran contrast de colors i dinàmiques ve donat, a part del canvi de textura a melodia 

amb acompanyament, per l’element harmònic d’aquesta part: la resolució interrompuda 

de les dominants secundàries a 7a disminuïdes (figura 15). La funció serà d’allargar els 

passatges i, per tant, afegir-hi una tensió extra ja que no finalitzen on era esperat: per 

exemple l’enllaç del compàs 15 al 16 podria haver resolt en una cadència autèntica a la 

tonalitat del fragment (Si M) però la substitueix per un acord de 7a dis. Afegint-hi 

també enharmonies, com en el baix el fa # - sol b, la resolució esdevindrà d’una tonalitat 

molt llunyana de la que proveníem.  

 

El tema líric es torna a repetir al compàs 20; aquesta vegada però, canviant els papers 

amb la melodia a la mà esquerra del piano i el gruix de notes d’acompanyament per part 

(Figura 15) 
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del violí. Torna a utilitzar un acord de 7a dis (en comptes de resoldre a Mi) que ho 

allarga dos compassos més en relació a l’anterior tema líric fins a la resolució final, a Si 

M.  

 

Es recapitula al ritme inicial quasi marcial, doble puntejat i heroic al compàs 32, 

aquesta vegada però en mode major. Conjuntament amb una figura-ornament ja 

apareguda anteriorment al compàs 6 (figura 16), ara com una espècie de leitmotiv, 

prepararan l’Allegro amb una transició de creixent tensió que ràpidament s’esvairà en 

una p i calderó al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegro 

 

En aquest segon moviment es justifica el títol de l’obra. La forma Rondó en aquest cas, 

es presenta amb tres repeticions del “tema Rondó o tornada” en la tonalitat principal de 

Si m. S’intercalaran dos seccions contrastants, un en el relatiu major i l’altre en to del 

sisè grau. Per finalitzar, una coda espectacular i brillant variarà el mode original a 

major, trobant-hi petits fragments dels anteriors episodis com a recapitulació.  

Els “temes Rondó, B i C” en aquesta obra es mostren tant extensos que s’anomenaran 

seccions, amb els seus respectius temes contraposats. 

 

Tornada  

El “tema Rondó” o secció A el formen tres parts anacrúsiques, amb la mateixa fórmula 

melòdica de “si-do”, i una secció codal modulatòria. 

(Figura 16) 
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Comença amb un parell de forts acords, en Si m, dels dos instruments. 

Seguidament el piano farà una introducció de quatre compassos, en dinàmica piano, 

donant peu a la melodia tocada pel violí. Aquest primer tema de caràcter viu variarà 

entre el relatiu major i el de la tonalitat principal menor, que finalment quedarà 

reafirmada.  

Després d’una pausa de calderó, la segona part lírica també la iniciarà el piano 

en els quatre primers compassos, reduïda a un pianíssimo, seguit pel violí. La textura 

varia a coral o de quartet de corda on les quatre veus son rellevants. Schubert modifica 

el mode principal a Si M com també succeeix en la segona secció lírica de l’anterior 

Andante, al compàs 19. 

Prèviament introduïts per un crescendo entrem dins de la tercera secció. Aquí el 

nou tema esdevé jovial i amb accents forts casi grotescos. Des del compàs 34 al 44 

tornem a la textura de melodia amb acompanyament.  

A la quarta secció codal no apareix un “tema” ja que es tracta, com s’ha 

esmentat abans, d’una secció purament modulatòria. Vuit compassos d’escales i arpegis 

en uníson acabaran abruptament en una pausa per tornar després a la tonalitat original i 

a la fórmula anacrúsica, ara invertida, “do-si” (figura 21). L’enllaç cap al tema B del 

Rondó el conduirà una escala de 7a dis, i dominant del relatiu major. A les altres dos 

reexposicions de la “tornada” de l’obra, aquest enllaç s’adaptarà en funció del següent 

extens episodi i la seva respectiva tonalitat.  

(Figura 17) (Figura 18) (Figura 19) (Figura 20) 
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Secció B 

El tema principal d’aquesta part (del compàs 61 al 232) apareix en el primer compàs, en 

to del relatiu major -Re M. Mostra un caràcter marcat, exultant de felicitat, a mans del 

piano mentre el violí fa un pedal amb la quinta. 

El tema principal de la secció tornarà a aparèixer dos vegades més.  

Responsable de la melodia en el compàs 129, el violí variarà la tonalitat al VI rebaixat, 

Si b M. En aquest cas els acords del baix del piano menys densos en quant a notes, 

formen intervals que recorden a la sonoritat de les trompes de caça. Un com finalitzat, el 

tema reapareixerà per tercera vegada però en Re M, com l’inicial. Quatre compassos 

abans de reexposar-lo es produirà un canvi cromàtic, retornant a la tonalitat principal de 

la secció, al compàs 143. 

Acabats els passatges frenètics i de caràcter heroic apareix una nova part 

contrastada més tranquil·la. Tant el ritme com l’harmonia s’allarga amb notes de dotze 

temps (per exemple) en la part del violí. Ens trobem dins d’un diàleg entre dos estats 

d’ànims en el que, pertorbant la nova sensació de pau i calma, l’essència inicial de la 

secció torna a aparèixer al compàs 183. Aquesta, una altre vegada, cedeix davant de la 

melodia de llargues notes al compàs 190, que es perllongarà fins al compàs 213.  

L’última escala en Re M ens condueix finalment a l’enllaç cap a la “Tornada”. 

Al compàs 222 apareix la figura ornamentada introduïda a l’Andante.   

 

Tornada 

Entomem de nou el “tema Rondó” on el compositor, no afectant a la forma original, 

proposarà alguna variació en quant a l’ordre d’aparició de les escales entre el violí i el 

piano. Al final però, afegirà quatre compassos més, variant-ho en funció de la nova 

“secció C” en Sol M, VI de la tonalitat principal i relació de tercera.   

(Figura 21) 
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L’enllaç harmònic del piano (figura 22) al compàs 292 al 296 es pot comprovar com, 

per buscar tensió, el compositor utilitzarà una mateixa funció en dos acords 

“aparentment” diferents: el primer és l’acord de 7a dis que ja farà de dominant tot i no 

tenir la fonamental. El fet d’eliminar el suposat baix ajuda a percebre l’acord següent de 

manera que esdevingui més potent i amb més necessitat de resolució. 

 

 

 

Secció C 

Aquesta extensa secció en Sol M consta de dos temes confrontats: un tendre i l’altre 

més salvatge. Al compàs 418, modulant una tercera major descendent cap a Sol b M,  es 

reexposaran els diferents temes. 

Contraposat al material mètric exposat fins ara, un episodi B marcat a la negra o una 

“tornada” binària, la nova secció mostra un pols molt més lent: sí, binari però com en un 

2/1, molt eixamplat, quasi esfèric.  

A aquesta sensació “líquida”, introduïda pel senzill acompanyament del piano, 

se li afegirà el tema romàntic i dolç del violí. La figura puntejada torna a ser l’element 

temàtic recordant doncs, a la part més lírica de l’Andante.  

Els papers de protagonisme dels instrumentistes s’intercanviaran al compàs 320, encara 

en la tonalitat de Sol M. Tot seguit, a mans encara del piano, es produirà un intent de 

desenvolupar aquesta melodia amb cinc compassos afegits (332 a 336). Aquests 

tornaran enrere, com si no hagués passat res, ja que l’encarregat de desvetllar un altre 

element extret de l’Andante serà el violí al compàs 354 (figura 23) Tot i que la mètrica 

està quadruplicada, aquestes resolucions interrompudes en 7a dis. en la melodia de 

tresets per sobre estan extretes de la mateixa secció lírica del primer moviment de 

l’obra. 

(Figura 22) 
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Al compàs 364 una secció de ràpids canvis harmònics, d’escales i forts contrastos 

dinàmics, trenca amb l’anterior caràcter. Apareix un fragment on Schubert utilitza un 

cercle de terceres descendents per crear un moviment en el marc tonal (entre el compàs 

380 i 388). Més endavant, dominants en acords de 7a dis. (recordar que són acords de V 

sense el baix) no resoldran en centres tonals estables, entrellaçant-se i creant una 

“harmonia errant” fins al que a la fi, serà la nova tonalitat al compàs 408 en Do M. 

Schubert repetirà l’acord de repòs de la tònica fins a sis compassos per, cromàticament, 

variar-lo a la V de la tonalitat de la reexposició (figura 24) 

 

  

 En el mateix ordre, primer serà reexposat el tema líric en tonalitat ara de Mi b 

M. Al compàs 473 on comença la melodia extreta de l’Andante genialment, el 

compositor no la repetirà dos vegades ja que resultarà estar en la mateixa tonalitat que la 

(Figura 23) 

(Figura 24) 
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primera vegada, Sol M. Al mantenir-la igual, la següent secció més “salvatge”, també 

compartirà el canvi de mode a la mateixa tonalitat, Sol m.  

Exceptuant petits detalls (com a la Fantasia, pàgina 15, inicia els motius d’arpegis i 

acords en l’altre instrument) que no impliquen una modificació de l’harmonia i forma, 

al compàs 492 s’iniciarà una seqüència harmònica diferent; aquesta ens haurà de 

conduir a la dominant de la “tornada” en Si m. Començarà per iniciar els enllaços de 

tercera modificant-los una quinta per sobre de l’anterior fragment (en Si M en comptes 

Mi M). La gran resolució al compàs 520 mantindrà la mateixa relació de quinta en més, 

Sol M, aquesta vegada derivant-la al seu relatiu menor.  

 Ens trobem doncs, a partir del compàs 524 fins al 537, en una llarga dominant. 

Utilitzarà en el baix el mateix desplegament d’acord que la secció B i, als quatre darrers 

compassos, també el violí copiarà l’enllaç amb acords cap a la represa del “tema 

Rondó” 

 

Tornada 

Aquesta tercera i última exposició de la “tornada”, tindrà uns girs més marcats cap al 

relatiu de Si m. 

El primer tema per exemple acabarà en Re M iniciant també la segona secció en aquesta 

tonalitat; el tercer tema l’allargarà sis compassos més a l’introduir un afegit en el relatiu 

major.  

L’enllaç entre l’última secció a la gran “Coda” resultarà, gràcies a una successió 

d’harmonies relacionades a distància de tercera en que, cada compàs està format per una 

V i I del relatiu menor i el respectiu major (Re m – Fa M – La m – Do M – Mi m –    

Sol M). Finalitzarà en aquest per formar sobre la fonamental un acord de 7a dis que 

resolgui en la tonalitat de la Coda 

 

Coda 

Primera indicació de tempo des de l’inici del segon apartat de l’obra amb Piu mosso.  

Havent canviat de modalitat la tonalitat inicial, dins d’aquesta secció en Si M passaran 

com “flaix-backs de pel· lícula” una recapitulació dels grans temes que han sonat en el 

segon moviment en el compàs 618 (figura 25), el tema principal “B”; grans escales per 

part del violí i notes mantingudes del piano al compàs 638, com les que s’han utilitzat 

als finals de la “Tornada o tema Rondó” com a recurs d’enllaç; les baixades, també del 
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violí, desplegant un mateix acord sobre un acompanyament de negres amb punt i 

corxeres al piano, exacte als finals de la secció C.  

Un últim parell d’acords en uníson dels dos instruments podria recordar a l’homofonia 

creada a l’inici del mateix moviment amb també, dos forts acords. 

 

 

(Figura 25) 
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3. INTERPRTACIÓ 

 

Mantenint gran part dels paràmetres ja comentats en l’anterior secció de la Fantasia 

(pàgina _ ), caldria ampliar-ho remarcant que es tracta d’una obra llarga, reiterativa, on 

els caràcters que la formen s’han de delimitar encara més.  

 

 Schubert no solia afegir moltes indicacions a la partitura i, com podem 

comprovar en el Rondó, només apareixen tres tempos: andante, allegro i piu mosso. El 

problema rau en com volem interpretar, per exemple, la secció C (amb el seu tema 

amorós i juganer), si mantenim la mateixa velocitat que les altres parts el resultat és un 

tema passat per sobre, incapaç de mostrar rubatos i altres variacions. La solució per tant 

seria disminuir el tempo, prendre’s la llicència a favor d’una interpretació temàtica més 

elaborada. 

   

 Un altre aspecte important és la densa textura que desenvolupa 

l’acompanyament del piano en aquesta obra. Per primera vegada apareix la necessitat de 

tractar el violí com a solista orquestral. Si fem exactament les dinàmiques establertes 

per Schubert, comprovarem que en determinats moments el so no és suficient. 

Augmentant la quantitat d’arc, sent curosos alhora d’elaborar crescendos per tenir 

marge de dinàmica, tractar les melodies de les cordes del mig amb més atenció ja que el 

seu timbre no és tant brillant o profund com les altres dues (Re i La vers Mi i Sol), i per 

suposat no pretendre fer la p com a tal.  

 

 No dissoldre els diferents caràcters creats per: sforzandos i accents. Cada un gira 

en un context diferent on es requereixen mostres tant de dramatisme com concrets i 

veloços atacs d’arc. Mantenen en comú però la retenció, el fet de no “caure-hi” a sobre 

(com succeïa en els temes de caràcter elegants de la Fantasia). 

També les figures com corxeres amb punt o doble punt no haurien de transformar-se en 

tresets.  
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SONATINA en La menor D. 385, op. Posth 137 

 

 

1. CONTEXT HISTÒRIC 

 

Schubert va créixer, com molts dels grans compositors de l’època, envoltat de 

música a casa seva. Era fill d’un mestre d’escola vienesa. Casi es pot dir fill d’un músic 

perquè, a la vida d’un docent austríac, la música representava un paper molt important. 

Franz Theodor Florian Schubert, el pare, va voler que els seus fills apreciessin aquest 

art, potser més com entreteniment que com un ofici de vida. Per exemple, amb les 

“Haus-musick”, reunions de diumenge on tots els membres de la família feien música 

de cambra. D’aquesta manera Schubert va mantenir, ja molt jove, un contacte directe 

amb formacions com el quartet de corda.  

Guanyant una de les places vacants per el cor de nens de la capella imperial, Schubert 

va ingressar al Stadkonvikt al 1808. Allà va destacar tant en la interpretació del violí i la 

viola com també ampliant els seus coneixements amb Salieri. Després de la mort de la 

seva mare Elisabeth Vietz al 1812 va romandre a la institució un any més.  

Ja llavors existia una tensió amb el pare, que no podia acceptar la seva activitat 

compositiva com una perspectiva laboral viable. Aquest frec va mig esvair-se quan, al 

tornar a casa, va afegir-se com a mestre de l’escola del seu pare. Poc va durar ja que 

cada vegada centrava més el seu temps en la creació musical (segons ell, el motiu per el 

qual havia vingut al món) allunyant-se per tant de l’ensenyament. Una recomanació, a 

càrrec del seu mestre Salieri, per la direcció musical d’una escola a Laibach va ser 

rebutjada. Josef von Spaun, una gran amistat mantinguda des de l’ingrés al Stadkonvikt, 

va enviar a Goethe 34 poemes musicats per Schubert. Erlkönig o Gretchen am 

Spinnrade, grans obres mestres, van ser rebutjades pel que seria sempre el seu poeta 

preferit. Finalment marxarà de casa enfrontament amb el seu pare.  

 

A partir d’aquest moment una nova vida s’obra davant del compositor.  

D’aquesta etapa en sortiran les tres Sonatines per violí i piano en Re M, La m i Sol m. 

Ell era llavors un jove inspirat de dinou anys que havia trobat el camí per expressar 

lliurement la seva genial originalitat i descobrir el seu propi estil comunicatiu. Podrà 

dedicar-se només i exclusivament a la música ja que es deslligarà de tota distracció com 
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la seva carrera de mestre. Aquesta consagració absoluta va fer que no es molestés a 

buscar una feina regular que millorés la seva qualitat de vida, sovint sota l’ombra’l de la 

pobresa. Una vida, doncs, bohèmia.  

Sempre envoltat d’intel·lectuals que apreciaven el seu talent, el seu cercle d’amics més 

propers eren amants de les tavernes i dels ambients populars: poetes, pintors i músics de 

Viena acusats per la censura de l’època, allunyats dels salons i de les etiquetes de la 

noblesa. Aquests amics, molt generosos, van ser els responsables de que Schubert 

tingués sempre una casa i menjar. Els primers refugis, després de molts anys de 

“pelegrinatge”, van ser les cases de Franz von Schober i Johann Michael Vogl.  

Les trobades entre aquests companys suposaven per el compositor un retorn a la 

“realitat” després d’estar davant la taula de treball tota una jornada. Corria el vi, la 

cervesa i els licors entre un dens ambient de fum de tabac i fort xivarri. Fins a les dos o 

tres de la matinada es discutien sense fre temes apassionants de la filosofia, pintura… 

inclús alguna composició es pintaria sobre una taula. 

En una carta a Spaunn el 7 de desembre del 1822, Schubert comenta l’agradable vida 

que transcorre a Viena, on tres vegades per setmana fan sessions de lectura i una 

Schubertiade. Des de fa un parell d’anys les trobades musicals “Schubertiades” ja s’han 

convertit en una veritable institució. Aquestes es celebraran tant a les cases dels artistes 

com en petites excursions al camp, recreant-se en el segon cas un ambient poètic 

d’intercanvi d’arts en mig de la naturalesa. S’hi feia doncs lectura i posterior xerrada 

sobre les obres literàries, també es feia música, es ballava, es reia o plorava. Però 

reunions a l’aire lliure no només en feien els artistes sinó que, de fet, formaven un dels 

passatemps favorits per els vienesos en el període Biedermeier. Reunions en les que es 

representaven endevinalles i jocs d’improvisació sense límits, sempre sota un ideal 

d’utòpica bellesa com a justificació d’una existència lírica.  

 

En quant a les tres sonates, van quedar com a partitures manuscrites fins a la 

publicació d’Anton Diabelli al 1836. Van ser venudes pel germà del compositor, 

Ferdinand, un any després de la seva prematura mort. L’editor va canviar el nom 

original de “Sonates” per “Sonatines”, encara present. Aquest diminutiu volia donar la 

idea –errònia– de que, davant la seva aparent facilitat i al no requerir d’una tècnica 

virtuosa, aquestes sonates estaven destinades als estudiants i amateurs de la música. Una 

tècnica de pur màrqueting de l’època. 
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1.1 LÄNDLER  

 

El tercer moviment de la Sonatina recorda al caràcter marcat d’una de les danses 

populars austríaques: els ländlers.  

 

Abans del naixement de Schubert ja s’estava elaborant la visió romàntica de la música 

tradicional. Una música representativa del poble, de creació col·lectiva i anònima, 

senzilla, innocent, natural i autèntica.  

Aquest tipus de música, a mesura que prenia importància, adquiria una visió burgesa. 

En molts casos es transformaven en música de saló, música popular (que no folklòrica), 

sent-ne Viena l’epicentre de fascinació per l’exotisme de poloneses, escoceses…  

No hi ha dubte que, en les melodies i ritmes del poble o nació hi residien grans riqueses. 

Molts compositors les buscaven com a font d’inspiració però, pocs resultaven ser 

capaços d’impregnar la seva música d’aquesta autenticitat, sense caure alhora a 

l’ordinari.  

Schubert se’l considerava el “músic de música popular”. Amant de la veu de la seva 

terra, Àustria, era capaç d’escoltar cançons plenes vides i plasmar-les en obres de gran 

importància. Un exemple, fora del seu entorn però, va succeir durant les passejades 

entre la naturalesa a Zelz (que ara seria Hongria): les cançons escoltades, plenes de vida, 

es poden veure reflectides en les seves posteriors obres com els primers valsos, op 9.  

Tornant cap a Viena, els mateixos ländler són una dansa folklòrica, en compàs ternari, 

molt popular a Àustria, el sud d’Alemanya i a Suïssa.  

En els seus orígens van ser com a dansa folklòrica per parelles, ballada amb passos 

fortament trepitjats al terra. Entre finals del segle XVIII i principis del XIX, va 

començar a tenir gran popularitat a les sales de ball de l'època, i es va convertir en el 

ball de moda del moment. El ritme es va fer més veloç i elegant, com també els homes 

es van desfer dels claus de les botes amb les que solien ballar-hi.  

 

L’associació doncs d’aquest ball amb el moviment, es deu tant al marcat moviment 

ternari com en els moments que desapareix. Recorda a la figura femenina, també 

participant de l’estil. 
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1.2 ELS TEMES EN LA MÚSICA DE SCHUBERT  

 

Schubert va créixer al mateix temps que les seves obres, molt ràpid. Va arribar a una 

maduresa molt aviat (per exemple al 1815 amb el lied Erlköning), esdevenint un 

compositor, de complexes idees musicals i intel·ligència sensible.  

Dins la música hi trobem temes desenvolupats relacionats amb les seves inquietuds i 

preferències. Aquests resideixen tant en obres cantades, ja que els textos que escollirà hi 

seran presents, com per exemple obres de cambra, que prenen un caire programàtic al 

voler descriure el tema escollit (com la Truita). Tots estan relacionats entre ells però els 

presentaré individualment:  

 

El wanderer es tracta de la figura del jove solitari, l’etern viatger en busca d’un paradís 

perdut. Un home sense pàtria, sense llar, cercant el coneixement que durà a la felicitat, 

vagarejant per “naturalesa”, portador de la definició romàntica “el rodamón és l’home 

civilitzat de l’existència absoluta”. Aquest passarà per diferents estats anímics en relació 

als diferents paisatges com, per exemple, la quietud contemplativa a través de paratges 

gelats. És interessant veure com Schubert s’associava a ell, quan gairebé mai havia 

abandonat Viena, argumentant que ja de jove se sentia un estrany en el món, una ànima 

amarrada en la nostàlgia.  

Aquest tema apareix clarament en el títol de la Fantasia per a piano sol. La relació que 

podem establir però, a la de violí, és aquest continu moviment per diferents estats 

anímics, el “donar voltes” sense trobar un repòs, cercant la joiosa tonalitat de Do M, 

buscada en tota l’obra.  

 

La mort esdevé un altre tema al viure-la com un descans, una tendra reconciliació, 

germana de la nit com a element tranquil·litzador, on reposen els somnis. El nostre 

compositor sempre va viure envoltat de mort (la mare; quinze germans, deu d’ells 

morts) i dels desamors, suposadament, de dames inaccessibles. L’ambigüitat entre la 

relació d’amor i dolor forma part d’aquesta temàtica. 

 

L’aigua com a imatge sublim, l’element que ho uneix tot. Els rierols que corren són 

responsables del moviment, de la continuació i transformació, d’una invitació al viatge 

que mai hem fet… Del símbol femení, la noia pura i innocent, nua, natural. Capaç 
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també de donar vida, com a les llavors, o tot el contrari, dissoldre-la entre els elements 

com pols. Aquesta imatge de fusió amb la vida universal, una espècie de desig de la 

desaparició del jo en el cosmos, s’apoderà de Schubert al final de la seva existència.  

Amb la música per violí està present en les escales descendents de semicorxeres de 

l’ Andante de la Sonatina. 

 

 

2. ANÀLISI FORMAL  

 

La Sonatina en La menor està constituïda per quatre moviments, un Allegro moderato, 

un Andante, un Minuet – Trio i un Allegro per finalitzar. Es tracta d’una obra, a 

diferència de les anteriors Fantasia i Rondó, més breu i de moviments tancats.  

Genial relació entre les tonalitats dels moviments. L’exposició del tema Sonata de 

l’ Allegro moderato passa per les tonalitats “La m – Do M – Fa M” i la reexposició “Re 

m – Fa M – La m”. Les primeres formen un acord de Fa M, la tonalitat del segon 

moviment Andante, i les altres un Re m, casualment la tònica també de la tonalitat del 

tercer moviment. El quart, l’Allegro es manté en la mateixa tonalitat que el primer 

moviment, La m.  

 

 Allegro moderato 

 

El primer moviment, en la tonalitat principal de la Sonatina (La m), es basa en la forma 

Sonata. L’aportació personal del compositor es mostra a la reexposició on fins a la coda 

no tornarà a la tonalitat principal. 

 

A l’exposició, de l’inici fins a la doble barra de repetició (comp. 57), hi ha tres 

petites seccions contrastades entre elles:  

- El primer tema es caracteritza per una fort antagonisme entre el discurs que 

mantindran els dos instruments. El grau d’intensitat es modularà amb forts contrastos 

dinàmics, la presència o no de 7es als acords (variant-ne l’harmonia) o amb moviments 

ascendents cromàtics.  

A l’inici de l’obra, el piano introdueix el tema de manera dolça, dinàmica piano i acords 

dins de la tonalitat principal. Aquest, al compàs 10, és violentament interromput amb un 
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forte pel violí que, amb salts d’intervals de 13, reduirà el tema ja exposat a tres 

compassos i un final a l’aire. Apareix el tractament de 7es en els mateixos acords per 

afegir-hi un plus d’intensitat (figura 26). Aquest ambient recreat per dues personalitats 

contrastants esdevindrà el motor d’aquesta secció fins a arribar la única cadència 

autèntica que ens conduirà al mode major.  

 

 

- Al compàs 23 el caràcter es tranquil·litza, no hi ha salts ni grans cromatismes. També 

les melodies exposades pels dos instruments s’unifiquen, amb un clar acompanyament 

en el baix del piano. Primer però l’exposar el piano i després la repetirà el violí, 

allargant el final cap a una cadència que modularà al IV del mode major de La m (o 

directament el seu VI). És interessant l’aparició “premonitòria” de la tonalitat de la 

tercera secció dins de la segona: responsable el si b en el baix de l’acompanyament que 

faran del centre tonal de Do una dominant secundària del seu IV. 

- El final conclusiu es mostra sense sorpreses harmòniques, amb un desplegament de 

cadències autèntiques resoltes sota un ritme repetitiu amb tresets de corxera.  

 

  Després de la doble barra de repetició, en el desenvolupament, hi trobem un 

record del primer tema de l’obra en la línia lírica de la melodia i l’acompanyament 

sense terra del baix. Aquesta part hi destacarem el treball semitonal, desenvolupat com a 

recurs per evitar resolucions a la tònica alhora que s’introdueixen noves regions tonals. 

Ja al principi resulta difícil saber en quina tonalitat comença. En comptes d’establir el 

centre a Re m, allarga la resolució vuit compassos per acabar en una cadència trencada. 

Canvi a l’acord a un VI7 fent de funció de V de Mi, la tonalitat (Major i menor) en que 

s’establirà al compàs 64 (figura 27) 

(Figura 26) 
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Mitjançant cromatismes arribem al VI alterat (ús de l’escala melòdica de Mi m 

modificant el do #) que fa d’una dominant que resol al relatiu major de la seva tònica, 

La M; que a la vegada no és més que la dominant del primer tema de la reexposició. 

 

 

 

(Figura 28) 

(Figura 27) 
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La reexposició esdevindrà, a partir del compàs 78, una recapitulació on el primer 

tema no apareix en la tònica, sinó en la subdominant (una 5a en menys), Re m. 

D’aquesta manera pot elaborar exactament igual el segon tema en el mode major, Fa M. 

El darrer motiu, modulat a la tercera, està ara sí en el to inicial del moviment, variant-ne 

el mode de l’exposició.  

El moviment finalitza amb un triple piano, allargant-ne les notes fins a esvair-les.  

 

  Andante 

 

Espiritual i majestuós és el segon moviment en Fa M. Es tracta d’una peça tant de 

compàs com estructura ternària formada per dos parts (A i B) que es repetiran, variant-

ne la tonalitat, concloent en una tercera repetició de la secció A, en la mateixa tonalitat. 

 

La primera part recorda a l’Andantino de la Fantasia (veure pàg. 16): a part del 

caràcter líric semblant al lied i de l’inici anacrúsic, dels canvis d’accentuació en la 

melodia, formalment es presenta amb el sistema de la doble exposició de la mateixa 

cèl·lula, primer pel piano i després conjuntament els dos instruments; la segona frase 

també l’iniciarà el piano, seguit pel violí en uníson a la mà dreta del teclat; acabant amb 

un recordatori de la primera frase.  

A la segona part (o B), utilitzant l’anterior tonalitat com a dominant, el nou passatge 

passa de Fa M a Si b M al compàs 22. Apareix un nou element temàtic: escales 

descendents, com aigua, encarregades dels grans canvis harmònics que se ens condueix 

a una reexposició del tema A en La b M.  

 

La repetició de les dues parts comença al compàs 41. Tot i que no és exacta, la 

relació  de 5a en menys entre les tonalitats es manté: La b a Re b M. A destacar el canvi 

enharmònic que utilitza al compàs 69 per aproximar-se a la tonalitat inicial  

 

El tema es reexposa per 3 vegada el tema A en el compàs 86, aquesta vegada en 

la tonalitat inicial, on tot es mantindrà exactament igual a excepció d’una petita coda a 

partir del compàs 106.  
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  Minuet –Trio 

 

El breu Minuet en Re m mostra molts caràcters (o personatges) expressats en diferents 

registres: un greu i marcat 3/4 en fort, una resposta ascendent i aguda en piano, un final 

reconciliador més líric, un extens passatge de corxeres amb un baix harmònic, una 

secció més “juganera” dubitativa… Tanta varietat, elegantment mostrada, recorda als 

Landler, danses per homes i dones (més endavant explicat). 

En quant al joc d’harmonies, a la segona part del Minuet es modula cap al sisè grau 

rebaixat, Si b M, que retornarà a la tonalitat principal a l’entomar novament el tema 

principal. Curiosament el Trio que el succeeix també gira en torn de l’anterior tonalitat 

major. 

 

  Allegro 

 

Aquest moviment és un Rondó-Sonata sense desenvolupament: el tema “Rondó”, per 

naturalesa de la forma, es repetirà en aquest cas 3 vegades; el dir-se “Sonata” es deu a 

que els episodis contrastants, en aquest cas dos, serà el mateix reexposat exactament a 

distància de quinta. Al final del moviment hi ha una coda. 

 

El tema Rondó es mou en la tonalitat de La m, la tonalitat inicial i principal de 

l’obra. Sí que en el compàs 13 modula al relatiu major, però ràpidament al compàs 24 ja 

torna a l’anterior tonalitat.  

En quant a caràcter, aquest tema mostra un cert anhel per part de la mà dreta del piano 

(sense baixos) i la llarga frase interrompuda per pauses del violí. 

 

Al compàs 35, el primer tema de la part B mostra un Fa M serè i amable. Seguint 

la idea com en el segon moviment de l’obra (pàgina 45) el tema líric s’introduirà primer 

pel piano i després conjuntament es tornarà a repetir. Aquesta textura coral, de ritme 

harmònic lent i dinàmica piano, canviarà bruscament per un fort, ràpid i extens passatge 

de tresets de corxeres, l’element motívic clau d’aquesta segona de la part B amb qui 

compartirà un joc de sobtades dinàmiques. 

 

Es repeteix el tema Rondó (amb un petit enllaç del piano) al compàs 123.  
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Amb una diferent tonalitat, en aquest cas en el relatiu major, Do M, es reexposa 

el tema B contrastant. Al final de la part, tot i ja estar a la tonalitat original ja que es 

canvia cap al relatiu menor (exactament que en el primer tema B), efectua una cadència 

que acaba en un calderó que atura tot el llarg passatge de moviment frenètic calderó i un 

breu enllaç cap a l’última aparició del tema Rondó. 

 

El tema Rondó acaba però el compositor encara allarga el motiu nostàlgicament 

en una Coda (compàs 284). Aquesta vegada el baix és el responsable de desplegar 

l’acord mentre fa un últim diàleg amb la melodia del violí. Harmònicament sembla que 

camina entre els dos modes (fent V-IV i variant la modalitat de la a major) però acaba 

amb dos acords breus i forts en la tonalitat principal, La menor.                            

 

 

3. INTERPRETACIÓ I COMPRENSIÓ 

 

En aquesta obra, una mala elecció del tempo pot ser perjudicial per a tota la 

interpretació del moviment. En veritat, aquesta afirmació podria utilitzar-se en qualsevol 

altre obra.  

El perquè ho considero important és per l’últim Allegro. L’obra es mostra en la partitura 

amb un compàs 2/4, que pel fraseig de la melodia podria pensar-se a la blanca, i aquesta 

indicació de tempo moderat – ràpid. També en el centre ens trobem amb dos ràpids 

passatges de molt canvi harmònic. El problema apareix quan no tenim clar quin caràcter 

busca el primer tema: un anhel, la desesperació al buscar quelcom i no trobar (després 

es relaxarà en el tema major). Un cop entenem el neguit de la melodia, aquesta esdevé 

més ràpida, sense necessitat d’escoltar cada nota dels acords desplegat en la mà esquerra 

del piano. 

Prenem també com a exemple la imatge de cascades d’aigua del segon moviment, 

l’ Andante. Aquestes no sempre es mouen en passatges que mantenen la mateixa 

tonalitat, n’hi ha que requereixen d’un vibrato present a cada semicorxera per conduir la 

tensió de les modulacions. Al no tenir-ho present, el primer tema líric (i ternari) pot ser 

interpretat a la blanca en punt. Hauríem perdut el caràcter cerimonial, alhora que 

aquests passatges d’escales esdevindrien estudis de dits pels dos instruments.  
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3.1 PINTURA 

 

Tornem a desenvolupar, en aquest moviment, la mateixa idea de relacionar l’art plàstic 

amb la música (com a la Fantasia) en benefici d’una millor comprensió del text de 

Schubert. En aquesta obra però, ha estat més és més senzill seleccionar les imatges al 

tenir ja els moviments delimitats. Aquests són més curts i amb menys exposició 

temàtica que a l’anterior obra.  

 

 Força de la naturalesa 

Primer moviment, Allegro moderato. 

 

Un paisatge agrest i hivernal que encara 

no s’ha després de la boira que l’envolta. 

Tot i que es veuen com unes clarianes 

s’obren sobre la muntanya, l’ambient 

gèlid, quiet i fosc encara es manté.  

La música dibuixa un paisatge convuls 

gràcies al tema violent de l’inici del violí 

 

Caspar FRIEDRICH (Alemany, 1774 – 

1840), Boira matinal a les muntanyes (1808) 

Quelcom estripat que, entre mig hi ha un moment per la calma, retornant a un 

estaticisme dels típics abans la tempesta. I així succeeix. Aquest ambient es repeteix fins 

a finalitzar temerosament. 

 

 Solemnitat 

Segon moviment, Andante.  

 

Una panoràmica d’un paisatge d’alta 

muntanya, amb la seva cascada i prats 

extensos. Molts elements però dintre 

d’unes proporcions magnífiques. 

A la música hi trobem dos grans temes 

que poden, tranquil·lament, passejar en 

aquest paisatge mostrat. N’hi ha un de  

 

Albert BIERSTADT (Nord americà, 1830 – 

1920), Muntanyes Rocalloses (1863) 
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caràcter solemne, com un himne cerimonial, contrastat per un moviment descendent, 

recordant a l’aigua caure; també uns moviments amb grans salts per part de l’harmonia, 

venint d’una distància prudencial. 

 

 

 Dansa popular 

Tercer moviment, Minuet – Trio. 

 

Recreació festiva d’una Schubertiada al 

camp, amb el mateix Schubert (al 

centre).  

En la música potser el caràcter masculí, 

el primer en aparèixer, és més fort que 

els del dibuix. Però s’hi ha moviment, 

interacció entre dones i homes, ball… 

 

Moritz von SCHWIND (Austríac, 1804 – 

1871) , Schubertiade 

 

 

 Enyorança  

Quart moviment, Allegro.  

 

Sensació de ser petita, com la 

protagonista, davant el gran Sol. Colors 

càlids, esperançadors, però a la vegada 

nostàlgics ja que aquests s’esvairan tan 

bon punt l’astre desapareix-hi darrera les 

muntanyes. 

En la música, el primer element en 

aparèixer és la melanconia. Anhelant, 

dona pas a una secció major, estable que  

 

Caspar FRIEDRICH (Alemany, 1774 – 

1840), Dona devant de la posta de sol 

(1818) 

apareixerà com una il· lusió, esvaint-se  igual com a aparegut. Una sensació al pit, de 

melangia, s’apoderarà de nosaltres, fent-nos recordar les penes del dia anterior (com el 

mateix Schubert comentava de les seves albades).  
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CONCLUSIONS 

 

 

Un cop acabat d’escriure aquest treball em venen al cap alguns pensaments i deduccions 

que voldria comentar a continuació 

 En primer lloc dir que el tema escollit de la música de Schubert ha resultat ser 

tant o més atractiu del que m’esperava.  

Les tres obres desenvolupades en aquest treball són models que ens forcen a créixer en 

el nostre enfocament tècnic i musical envers a l’instrument.  

Personalment, aquest projecte m’ha fet descobrir noves maneres d’enfocar la 

interpretació gràcies al fet d’haver de resoldre problemes fins ara impensables: aprendre 

a mesurar les meves forces durant un concert; el poder interpretar passatges d’una 

aparent senzillesa, però de grans dificultats, amb una transparència i nitidesa, arriscant 

fins al límit la meva nuesa davant el públic. 

I tantes altres aspectes que podria continuar enumerant. La gran sort de poder començar 

a comprendre un llenguatge tant particular, on cada nota té el seu treball a darrera, on el 

dia a dia acaba resultant, com a la música de Schubert, meravellosos moments de 

creixement personal.  

 

Agrair a la persona de Franz Schubert per permetre’m gaudir de la seva figura humana i 

vital al seguir-lo en aquest projecte. Considero que gràcies a la seva música en 

particular he estat capaç de poder explorar les meves pors, inseguretats, com també 

gaudir del plaer de tocar. Un plaer que, tot i que ha costat, ara es mostra present en la 

meva interpretació. 

 

Animar a totes i tots els atrevits a conèixer aquestes obres. A que vulgueu llegir aquest 

text, un formigueig de reflexions apareguin dintre vostres. Es probable que moltes no 

estiguin reflectides en aquest full. Al cap i a la fi es tracta d’una eina més per a la nostre 

continua i apassionant recerca de la interpretació. 
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