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EXTRACTE 

 La Harmoniemusik: música per a conjunt de vents al llarg dels segles XVIII i XIX és 

una recerca a través del repertori, gèneres, usos i funcions que tingué el conjunt de vents a 

la Viena clàssica i la seva influència en la música per a vents del segle XIX. A través de 

l’explicació del context social i cultural de l’època, entendrem les motivacions i les 

circumstàncies que van empènyer als compositors a escriure per a Harmoniemusik, així com 

també les relacions d’aquesta música amb l’òpera, la música militar i la música religiosa.  

 

 

EXTRACTO 

 La Harmoniemusik: música para conjunto de vientos a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX es una búsqueda a través del repertorio, géneros, usos y funciones que tuvo el 

conjunto de vientos en la Viena clásica y su influencia en la música para vientos del siglo 

XIX. A través de la explicación del contexto social y cultural de la época, entenderemos las 

motivaciones y las circunstancias que empujaron a los compositores a escribir para 

Harmoniemusik, así como también las relaciones de esta música con la ópera, la música 

militar y la música religiosa.     

 

 

ABSTRACT  

 The Harmoniemusik: music for wind ensemble throughout the eighteenth and 

nineteenth centuries is a research through the repertoire, genres, uses and functions that 

took the wind ensemble in classical Vienna and its influence on the music for winds in the 

nineteenth century. Through the explanation of the social and cultural context of the time, 

we understand the motivations and circumstances that pushed composers to write for 

Harmoniemusik, as well as the relationship of this music to the opera, military music and 

religious music. 

 



Índex 

 

1. Introducció.....………………………………………………………………………….1  

2. Cos del treball………………………………………………………………………….3 

2.1. Naixement i definició de la formació i gènere instrumental…………………………...3 

2.2. Els gèneres de la Harmoniemusik...............................................................................................6 

2.2.1. Arranjaments d’òperes, ballets i simfonies…………………………………..7 

2.2.2. Feldmusik…………………………………………………………………...9 

2.2.3. Finalmusik…………………………………………………………………10 

2.2.4. Cassació…………………………………………………………………...11 

2.2.5. Nocturn…………………………………………………………………...12 

2.2.6. Partita……………………………………………………………………..13 

2.2.7. Serenata…………………………………………………………………...15 

2.2.8. Divertimento……………………………………………………………...17 

2.3. Usos i funcions de la Harmoniemusik………………………………………………...19 

2.3.1. Usos en activitats religioses………………………………………………..19  

2.3.2. Usos en la música militar………………………………………………….20 

2.3.3. Usos en la música a l’aire lliure (Freiluftmusik)……………………………...22  

2.3.4. Usos en la Tafelmusik………………………………………………………23 

2.3.5. Exemples de concerts amb Harmoniemusik a Viena........................................... 24  

2.4. Llenguatge instrumental i sonor dins del repertori per a Harmoniemusik……………...27 

2.4.1. Les serenades 388/384a, 375 i 361/370a (Gran Partita) de Wolfgang Amadeus 

Mozart…………………………………………………………………………...27 

  



  2.4.1.1. La serenata KV.375……………………………………………....27 

  2.4.1.2. La serenata KV.388/384ª………………………………………...33 

  2.4.1.3. La serenata KV.361 (Gran Partita)………………………………..35 

 2.4.2. Octet de vent (opus 103) de Ludwig van Beethoven………………………37  

2.4.3. Altres exemples de repertori per a Harmoniemusik………………………….38  

2.5. Influències de la Harmoniemusik en la música per a vents del segle XIX..........................40 

 2.5.1. Serenata op. 44 d’Antonin Dvorák........................................................................40 

 2.5.2. Serenata op. 7 de Richard Strauss..........................................................................50 

3.1. El Concert…………………………………………………………………………..55 

 3.1.1. Apunts sobre el concert…………………………………………………....55 

 3.1.2. Preparació de les partitures………………………………………………...57 

4. Conclusions…………………………………………………………………………...62 

5. Bibliografia……………………………………………………………………………64 

6. Annexos………………………………………………………………………………66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



La Harmoniemusik: Música per a conjunt de vents al llarg dels segles XVIII i XIX 

 

1 

 

1. Introducció  

  

 Aquest treball d’investigació que clou els meus estudis de direcció d’orquestra a 

l’ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) pretén investigar i recollir informació 

sobre la música per a Harmoniemusik, nom alemany que descriu tota la música per a conjunt 

de vents escrita a la ciutat de Viena entre els anys 1760-1820; a més a més, també he cregut 

interessant veure la influencia d’aquest gènere en la música per a vents de la segona meitat 

de segle XIX. Aquest estil m’era bastant desconegut, ja que anteriorment no havia tingut 

l’oportunitat de tocar (com a flautista) o dirigir aquesta música.  

 Al ser un gènere molt relacionat amb el context cultural i social de l’època, primer 

de tot he volgut contextualitzar i explicar els diferents tipus d’usos i funcions que tenia 

aquesta música, exemplificant-ho amb textos de l’època. També he volgut analitzar les 

obres més importants d’aquest gènere i les circumstàncies per a les quals van ser escrites; la 

influencia de la Harmoniemusik en les obres del segle XIX per a vents ha estat l’últim punt 

de recerca, ja que en el concert vam interpretar la Serenata KV375 de Mozart com a 

exemple de Harmoniemusik i la serenata op.44 de Dvorák i la serenata op.7 de R.Strauss com a 

exemples de música per a conjunt de vents en el segle XIX. Finalment he escrit un capítol 

on he parlat de tota l’experiència preparant el concert i les partitures amb les que havien de 

tocar els músics.  

 Fent la recerca he consultat bàsicament llibres especialitzats i també diverses tesis 

doctorals que tracten aspectes relacionats amb la Harmoniemusik; també he utilitzat articles 

de revistes i articles trobats a la xarxa. Com que la recerca sobre la Harmoniemusik podia 

donar per desenvolupar un treball molt extens, he hagut d’acotar la cerca a tot allò que jo 

considerava més important i interessant per al meu projecte. Tot i això, no descarto 

continuar la cerca més endavant, ja que és un repertori molt interessant i que, 

personalment, encara no és del tot conegut en el nostre país.  

 Finalment, vull agrair el suport de tothom qui m’ha ajudat en aquest camí de quatre 

anys per l’ESMuC i que avui és veu plasmat amb aquest projecte final i el seu concert: al 

professor Lutz Köhler pels 4 anys d’aprenentatge de direcció d’orquestra a Barcelona i 

Berlín, al professor Manolis Vlitakis de la UDK Berlin per l’ajut en l’arranjament de la part 

de contrabaix per a la Serenata KV 375  de Mozart, al Jaume Cortacans del departament de 

producció de l’ESMuC, al Lorenzo Coppola per totes les idees i recursos per a escriure 

aquest projecte, al Xavier Blanch i al Daniel Mestre per la seva tasca com a membres del 
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tribunal, al Marius McGuinness per la seva tasca de producció amb l’Orquestra de Cambra 

del Penedès, al Jordi Montoliu pel seu suport i les seves idees, a la meva família i en especial 

a la meva companya Laia Caparó, i a tots els companys i professors que m’han ajudat al 

llarg de tots aquests quatre anys.   
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2.1. Naixement i definició de la Harmoniemusik 

 

El mot alemany Harmoniemusik té un sentit ambigú, ja que la seva traducció a 

d’altres llengües pot portar a confusió. En francès, el mot es tradueix sovint com a ensemble 

à vent, harmonie o musique d’harmonie, ja vol transmetre tot el sentit que té en alemany. En 

català el podríem traduir com a conjunt de vent, però també com a música per a conjunts de vent. 

Es per això que el terme original Harmoniemusik es acceptat en la seva forma alemanya i serà 

utilitzat en aquest text habitualment per a referir-nos al context cultural, al repertori i a la 

formació instrumental.   

Durant els anys compresos entre el 1760 i el 1830, molts aristòcrates vienesos 

tenien en el seu palau una Harmoniemusik, amb un nombre d’instrumentistes variable segons 

les corts. La principal funció d’aquests conjunts de vent era acompanyar els dinars 

(Tafelmusik). Tot i això, també era possible trobar Harmoniemusik als carrers o als albergs 

durant l’estiu. A finals del segle XVIII, el rol d’aquesta música es diversifica, i tant pot tenir 

un ús civil o militar, funcional o sense funció, públic o privat. Un conjunt de vent 

acompanyava els esdeveniments socials de Viena i tocava tant en els concerts privats o 

públics. La música militar també era interpretada per la formació tradicional de la 

Harmoniemusik (un sextet o un octet format per oboès, clarinets, trompes i fagots). La 

türkische Musik o música turca era una variant usada pels divertiments a l’aire lliure durant 

l’estiu.     

El conjunt de vent conegut més tard a Àustria sota el nom de Harmoniemusik va 

néixer a finals del segle XVII a França, durant el regnat de Lluís XIV. La creació de 

conjunts de Grans Oboès formada per un nombre variable d’oboès, va ser un model a seguir 

per a les corts alemanyes. Trobem exemples d’aquest tipus de formacions a Stuttgart 

(1680), Weissenfels (1695) i Dresden (1697). A partir d’aquí, es van afegir els fagots, amb 

un rol de baix d’acompanyament i també a inicis dels 1700 s’afegeix la trompa. No és fins a 

partir del 1720 que es comença a utilitzar la formació de sextet (dos oboès, dos trompes i 

dos fagots). El nom de grup d’oboès es segueix utilitzant a moltes corts en referència a la veu 

principal, però paral·lelament apareix el terme Harmoniemusik, com per exemple al 1745, on 

a la cort de Johann von Kronberg de Mainz trobem un conjunt de vent format per flautes, 

oboès, clarinets, fagots i trompes. Altres ciutats com Dresden, Halle o Berlin utilitzen 

també el nom de Harmoniemusik per a definir una formació instrumental homogènia que 

combina només instruments de vent.  
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La música per a vents va tenir una plaça preponderant a l’Europa central. Viena en 

va restar al marge i no va ser fins al 1725 que sota el regnat de Carles VI (1711-1740) es va 

crear un grup d’oboès amb una formació de vuit oboès i set fagots; la trompa integrava 

també el grup, però no de forma permanent. Al 1741, es va crear la Harmoniemusik de la 

cort formada per tres oboès, quatre fagots, sis trompetes, una corneta i sis trombons.  

No va ser fins a la visita de l’emperador Francesc I a la cort del príncep Carl von 

Wallerstein l’any 1764, que s’inicià el desenvolupament de la música per a vents. 

L’emperador Francesc va quedar entusiasmat amb el so de la trompa i del clarinet, i va tenir 

la idea d’ampliar el seu conjunt  amb aquests dos instruments. A més a més, volia 

diversificar la seva funció, que fins aleshores havia estat principalment militar. Així, va idear 

nous usos per al conjunt de vents, com ara acompanyar els banquets (Tafelmusik) i donar 

concerts d’estiu al jardí del palau (Freiluftmusik). Les reformes fetes per Josep II i la creació 

de l’orquestra del Burgtheater va afavorir també l’expansió de la música per a 

Harmoniemusik, ja que l’emperador va agafar vuit músics d’aquesta orquestra per a crear a 

partir del 1782 el seu propi octet de vent.  

 El repertori per a Harmoniemusik durant els anys 1760-1820 va tenir una gran 

importància dins la vida artística de Viena. Ja durant la dècada anterior al 1760, les 

partitures per a sextet i posteriorment per a octet de vent s’integren dins les esferes 

aristocràtiques i populars. La noblesa i el públic s’entusiasmen pels arranjaments d’òperes, 

ballets i simfonies interpretades per conjunts de vent. Regularment aquestes obres es 

programaven a les acadèmies, teatres i parcs, ja que aquestes formacions tenien l’avantatge 

de ser menys costoses, d’adreçar-se a tot el públic i d’acompanyar els concerts privats, les 

cerimònies oficials, la música militar, els concerts d’estiu als carrers i als jardins o 

simplement per a la diversió dels ciutadans. Això queda exemplificat en l’almanac1 dels 

teatres vienesos de l’any 1794:   

Durant els mesos d'estiu i quan el temps és bo, trobem gairebé diàriament l’interpretació de 
serenates. A diferència del que veiem a Itàlia i Espanya, on aquestes només són una veu amb un senzill 
acompanyament de guitarra, mandolina o un altre instrument semblant, a Viena trobem diferents formacions 
que toquen arranjaments d’òperes i d’altres peces específicament escrites per a l’ocasió. Les interpretacions a 
l'aire lliure són particularment nombroses en la vigília dels dies de festa (per exemple, Santa Anna). Elles 
donen fe de l’amor profund i generalitzat per la música. En qüestió de minuts, els músics estan envoltats per 
una multitud d'oients que aplaudeixen i reclamen com en el teatre un bis al finalitzar l’interpretació.   

 

                                                           
1 Geiringer, Karl. Joseph Haydn, Schott Schöne, Mainz, 1959 
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Aquest informe mostra la difusió i l'èxit d’aquesta prestigiosa música, ja que en 

descriu la funció, els llocs, les obres i els instruments, però es centra principalment en la 

recepció d’aquest tipus de música. Les composicions per a Harmoniemusik exemplifiquen el 

profund amor dels vienesos per a la música, ja que s’integren en tots els esdeveniments 

socials de la ciutat. Tot i això, aquest gènere va tenir una curta època de prosperitat.   

 La Harmoniemusik no té un altre propòsit que el d’associar la música lleugera amb 

l’alegria i el bon humor en les reunions socials. Musicalment, aquestes peces solen ser 

lleugeres, però les seves combinacions de timbres fan que se les consideri obres 

excepcionals. El nombre i l’ordre dels moviments, el títol, la forma i l’instrumentació estan 

relacionades amb l’esdeveniment, el lloc i l’elecció de qui havia encarregat la música.    

 L’almanac de 1794 també descriu una altra característica, ja que ens parla de la 

relació entre l’òpera i els instruments de vent, establint una comparació entre el concert i el 

teatre. Les partitures originals i també els arranjaments per a Harmoniemusik estableixen una 

nova relació entre els dos gèneres, ja que aquesta música s’escoltava en les sales de concert i 

en l’esfera pública o privada. Aquesta pràctica obria la possibilitat d’escoltar àries i 

fragments de simfonies al llarg de tot l’any. El repertori per a instruments de vent era un 

fenomen social i musical. L’anàlisi de les obres per a quintet, sextet i octet de vent entre els 

anys 1760 i 1820 revela un caràcter comú: la formació d’una identitat musical i l’elaboració 

d’una escriptura adaptada als instruments de vent.   

Moltes partitures de Wagenseil fins a Hummel constitueixen un laboratori de 

recerca on els músics experimenten amb la forma, els motius, el desenvolupament, la 

mescla d’estils i una interminable combinació de sons. Aquests compositors van escriure al 

llarg de la seva joventut obres per a conjunt de vent; després van transportar aquests 

coneixements en obres orquestrals.   
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2.2. Els gèneres de la Harmoniemusik  

 

El repertori per a Harmoniemusik agrupa nombrosos gèneres. Les peces 

instrumentals tenen una estructura i una instrumentació variable en funció de les 

condicions imposades, les circumstàncies i per a què han estat fetes. Per això no és rar 

trobar peces entre tres i vuit moviments tocades per conjunts formats per entre cinc o deu 

instrumentistes. La música per a Harmoniemusik no era gens restrictiva, i el repertori 

s’adaptava sempre a les exigències dels oients i dels compositors; voler definir un gènere és 

una concepció moderna que no tenia lloc a l’època clàssica. Per dir-ho d’una altra manera, 

la música de cambra i la música orquestral estaven sempre en contacte, i per això el públic 

s’acomodava fàcilment a escoltar una simfonia per a deu instruments. A més a més, una 

partitura per a Harmoniemusik podia agrupar diferents estils; per exemplificar-ho, podríem 

trobar un divertimento dividit en cinc moviments per a vuit instruments de vent, on 

escoltaríem àries d’òpera seria, melodies populars i temes específicament creats per a l’obra.  

La música per a Harmoniemusik s’imposà dins de la vida social vienesa a partir del 

1760, i el fet que molts compositors s’instal·lessin a la ciutat, va alimentar contínuament el 

repertori per a conjunt de vents.  

Durant l’última dècada del segle XVIII, els diferents gèneres de Harmoniemusik 

ocupen un espai dins de les esferes socials de la ciutat. Aquesta música oferia als 

compositors la possibilitat de guanyar-se el reconeixement i la notorietat, al mateix nivell 

que ho podia fer un compositor de simfonies. De fet, el repertori per a vents està format 

per dos grups de gèneres musicals: d’una banda pels arranjaments d’òperes, ballets i 

simfonies; i d’altra banda per les partitures escrites originalment per aquesta formació com 

les partites, nocturns, cassacions, divertiments i serenates. Un dels catàlegs de l’època2 

conté en les seves pàgines per a Harmoniemusik un mínim de 650 obres per a 45 

instrumentacions diferents; d’altres catàlegs posteriors arriben fins a 1000 entrades.  

Entre totes les obres, com podem distingir o definir exactament que és un 

divertiment, una serenata, una cassació o una partita? A l’època, els compositors, copistes i 

editors no eren gaire exactes, i els títols podien ser intercanviables: una simfonia, una sonata 

o un sextet podia ser també titulat com a divertiment o serenata; el títol s’associa més a la 

funció social que tenia cada peça. Exemples com la serenata KV361 (KV370a) de Mozart, 

                                                           
2 Maysel, Anton. Handbuch der musikalischen Litteratur (Leipzig, 1817). 
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que s’anomena també Gran Partita, els trobem en d’altres compositors com Haydn o 

Krommer. La Harmoniemusik va influir profundament la música de cambra i orquestral del 

segle XIX, com veurem en les composicions que s’analitzaran els propers capítols. 

 

2.2.1. Arranjaments d’òperes, ballets i simfonies 

 

Els arranjaments són la part més abundant i més apreciada del repertori per 

Harmoniemusik. Aquests formen un gènere a part ja que la forma, els moviments, les 

melodies, l’harmonia i la durada de les obres depenien de la peça original. Tot i això, certs 

compositors reescrivien certs fragments per a mantenir la cohesió de l’obra. Aquest 

repertori consta d’arranjaments d’òperes, ballets, simfonies i oratoris. Els més nombrosos 

són els d’òperes de compositors com Mozart, Salieri, Cimarosa, Auber i Martín i Soler 

escrits per compositors i instrumentistes de les mateixes Harmoniemusik. També trobem 

transcripcions de partitures com La Creació de Haydn per a octet de vent, d’altres simfonies 

del mateix compositor i composicions de Beethoven arranjades per a ensemble de vent com 

la 7ª i 8ª simfonia, la sonata Patètica per a piano, el septet op.20 o la seva òpera Fidelio.   

 L’òpera era predominant dins la vida musical vienesa. El Kärntnertortheater o el 

Burgtheater eren dues de les institucions musicals que proposaven cada nit la representació 

d’una nova òpera; el teatre tenia una funció social i molts dels aristòcrates anaven a l’òpera 

per a veure i ser vistos. Dins d’aquest context, només la virtuositat d’una prima donna o d’un 

primo uomo era capaç de captar l’atenció dels oients. Aquest gust per a la virtuositat el 

trobem també dins els arranjaments d’aquestes peces per a vents.    

 L’entusiasme de la gent per a l’òpera va fer que els conjunts de vent toquessin 

aquestes peces en els parcs i en els palaus; això va permetre que les òperes passessin de la 

sala de concerts a un esfera més pública i que s’escoltessin tot l’any.  

 Un arranjament podia transcriure escenes completes, l’obertura o les àries escollides 

per a l’ocasió. Normalment, tenia una durada d’una hora dividida entre deu i vint 

moviments; l’instrumentació més utilitzada era el sextet o l’octet de vent.  Malauradament 

no coneixem molts noms dels arranjadors, ja que no tenien el costum de signar la partitura 

ni de posar-hi data; igualment moltes partitures s’han perdut i d’altres segurament no han 

estat catalogades i estan encara per descobrir en les biblioteques privades de la noblesa i els 

arxius de les ciutats.   
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 Als arxius de la cort dels Habsburg trobem proves dels nombrosos concerts on un 

conjunt de Harmoniemusik3  tocava arranjaments d’òpera: el 7 de febrer de 1786, s’interpreta 

en una festa a Schönbrunn  La Grotta di Trofonio d’Antonio Salieri; el 2 de març de 1787, la 

mateixa formació tocava al Kärntnertortheater un arranjament de l’òpera Una Cosa Rara de 

Martín i Soler escrit per Johann Went. Les transcripcions d’òperes es tocaven també en 

d’altres circumstàncies com la Tafelmusik, els concerts de després de dinar, els concerts 

privats i les acadèmies semiprivades. Les òperes tocades per instruments de vent 

alimentaven la vida musical de moltes de les corts de Viena4. Un dels exemples més 

remarcables de l’ús dels conjunts de vent com a formació que interpretava òpera, el trobem 

en l’escena final “Già la mensa preparata” de l’òpera Don Giovanni (1787) de Mozart: aquí 

trobem el protagonista de l’òpera que convida els seus amics a sopar i durant la vetllada, un 

octet de vent toca fragments d’òpera de Martín Soler i del propi Mozart5.  

 La pràctica de transcriure òperes per a sextet, octet o alguna altra instrumentació, es 

va iniciar als anys 1770 paral·lelament amb el desenvolupament dels conjunts de vent. Els 

arranjadors eren sovint els mateixos músics que tocaven en les Harmoniemusik; noms com 

ara Johann Went, Josef Triebensee, Wenzel Sedlak i Georg Druschetzky.    

El públic que era afeccionat als arranjaments per a Harmoniemusik estava 

familiaritzat també amb les possibilitats dels timbres dels vents. La transcripció d’òperes era 

un negoci a través de l’edició i la venta de les partitures, que sovint s’anunciaven a través 

dels diaris vienesos i es venien per subscripció. El públic associava els conjunts de vent 

amb l’arranjament d’òperes, ja que les obres originals (partites, divertiments i serenates) 

s’editaven rarament.  

 Fins hi tot el mateix Mozart va iniciar la transcripció de la seva òpera El rapte del 

Serrall (1782) per a octet. El 20 de juliol del mateix any, el compositor va escriure al seu 

pare:  

 Ara, no és un petit treball el que m'espera. De diumenge en vuit, he d’escriure la meva òpera per a 
harmonia - altrament, un altre em superarà. I també he d’escriure una nova simfonia. Com m’ho faré! Vostè 
no pot creure com n’és de difícil transcriure l’òpera per a harmonia, una música tan adequada per a 
instruments de vent, però sense que es perdi l'efecte desitjat. Bé, és necessari que utilitzi les nits, en cas 
contrari, serà impossible, i és per a vostè, el meu estimat pare, que jo puc fer aquest sacrifici. 

 

                                                           
3 Kaiserlische königlische Harmonie Musik 
4 Liechtenstein, Esterhazy, Lobkowitz, Pachta, Clam-Gallas, Grassalkovich 
5 “Non più andrai” de les Noces de Figaro 
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 La versió havia de ser escrita per a dos oboès, dos corns anglesos, dos fagots i dos 

trompes, però finalment, no es va realitzar. La versió coneguda per a octet de vent 

convencional d’aquesta òpera va ser realitzada per Went durant el 1784.   

 Wenzel Sedlak va realitzar també l’any 1815 un arranjament de l’òpera Fidelio de 

Beethoven, només un any després de la seva estrena. Aquest arranjament afegia al 

tradicional octet un contrabaix.     

 A partir de 1820, els conjunts de vent van tenir un èxit remarcable amb els 

arranjaments d’òperes, marxes, valsos i polques. Aquesta pràctica continuà al llarg del segle 

XIX, on trobem moltes peces arranjades per a instrumentacions molt variades. Trobem 

arranjaments de moltes de les òperes de Mozart, Beethoven, Rossini o Bellini.  

 

2.2.2. Feldmusik 

 

 Aquest terme defineix un efectiu instrumental de caire militar i també un repertori 

format essencialment per marxes. Les partitures s’anomenen també Feldstücke.  

 La instrumentació, el nombre de moviments i la seva forma depenen de les 

circumstàncies i de les voluntats del compositor. A partir del 1760, trobem reculls de peces 

titulades com a Feldmusik o Feldpartita que avui anomenem partita i divertiment per a sextet 

o octet de vent. Exemples d’aquest gènere els trobem en els 23 divertimenti o Feldmusik 

escrits per Josep Haydn abans del 1770. La versió original consta d’un sextet de vent 

(parelles d’oboès, trompes i fagots). Aquesta formació era possible dins de l’orquestra 

militar de la cort. La partitura es divideix en cinc parts amb compassos binaris (rarament 

ternaris); la majoria dels moviments són curts i estan en tonalitats pròpies de les fanfàrries 

(Re M, Fa M i Si b M); finalment, les articulacions i dinàmiques eren anotades després pels 

editors. Franz Krommer va ser un dels darrers representants d’aquest gènere amb la 

composició de les marxes per a türkische Musik (op.97-100), datades l’any 1818.  

 Aquest repertori animava la vida militar i els esdeveniments de la cort, fet que 

contribuí a que durant el segle XIX molts compositors continuessin escrivint música 

militar, tot i que els grans compositors van anar disminuint la producció d’aquest gènere ja 

que el consideraven secundari per a ells.     
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2.2.3. Finalmusik 

 

 El mot Finalmusik fa referència a una obra destinada als concerts d’estiu. No va ser 

a Viena on es va desenvolupar inicialment aquest gènere, sinó a la també ciutat austríaca de 

Salzburg. Cada agost, els estudiants tocaven després de finalitzar els seus estudis. Aquesta 

serenata, coneguda amb el nom de Finalmusik, era generalment una marxa d’introducció o 

de conclusió intercalada entre els 7-9 moviments de la partitura, que comptaven amb 

moviments de minuet i simfonies. Es caracteritza per una instrumentació i una estructura 

no preestablerta, així com per la utilització de ritmes de dansa i d’harmonia pròxims a la 

música popular, obviant els fragments més dramàtics. La tonalitat de Re M dominava 

aquest gènere, molt apreciat entre els músics amateurs degut al seu caràcter lleuger.  

 L’inici d’aquesta tradició es remunta als anys 1740. Els músics es trobaven i 

desfilaven fins arribar a la residencia de l’arquebisbe. Allí tocaven la seva serenata i 

retornaven a la Kollegienplatz per tornar a interpretar la serenata davant dels professors i 

dels estudiants. Les Finalmusik també es tocaven en d’altres moments de l’any universitari i 

en d’altres festes com la dels patrons, la d’Any Nou, aniversaris, casaments o celebracions 

tradicionals; els conjunts de vent tocaven a les places, als jardins i també durant els menjars.   

 Leopold Mozart va escriure més de 30 obres dedicades a aquesta finalitat, i també el 

seu fill composà quatre serenates destinades a la Finalmusik. Aquestes serenates tenen un 

esperit de divertiment, on el geni austríac utilitza melodies folklòriques i formes molt 

simples; Mozart fill intenta conservar un equilibri entre la lleugeresa i les innovacions 

subtils per donar plaer a tothom. 

 La Finalmusik més primerenca és la K.63, dividida en set moviments i escrita l’any 

1769 de forma modesta. Una altra Finalmusik més elaborada és la KV.185 (1773), amb una 

instrumentació més rica on apareixen les trompes i les trompetes, i on diferents fragments 

dels vuit moviments tenen passatges per a violí solista. La següent és la KV.203, que 

Mozart va escriure per a celebrar el final de l’any universitari (1774); compta amb vuit 

moviments entre els quals trobem tres minuets i un andante d’una gran qualitat artística.  

Cinc anys més tard, el compositor austríac va escriure la seva darrera Finalmusik, la 

serenata en Re M KV.320 (1779); Mozart utilitza les cordes, flautes, oboès, fagots, trompes, 

trompetes i timbales per a explotar nombroses possibilitats sonores. Aquesta serenata es 

coneguda com a Posthorn, ja que en el trio del segon minuet apareix un corno di posta.  
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Tot i això, aquest tipus de música no va ocupar un lloc gaire important dins la vida 

musical vienesa. Tot i que Mozart i Haydn es van desplaçar a la cort del príncep Colloredo i 

van introduir aquest gènere, només podem deixar constància que la Finalmusik va influir en 

d’altres gèneres com els divertiments i les serenates.   

 

2.2.4. Cassació  

 

 Utilitzat sobretot en el sud d’Alemanya, Àustria i Bohèmia, aquest terme fa 

referència a una suite instrumental sense forma definida i formada per diferents peces 

curtes que va tenir el seu auge al llarg del segle XVIII. S’inicia sempre amb una marxa, i 

alterna moviments ràpids i lents; l’instrumentació pot variar entre una orquestra, un conjunt 

de música militar, un octet de vent o un instrument solista. La cassació s’interpretava a 

l’aire lliure, i en els seus inicis era una música destinada a la diversió als carrers, les places i 

els jardins públics. És per això que moltes cassacions utilitzaven els instruments de vent, ja 

que eren instruments més fàcils de desplaçar. La noblesa va encarregar música per a la seva 

pròpia diversió6 i també per a acompanyar els banquets de noces7; molts dels moviments 

eren utilitzats quan es servien els plats.  

Els principals compositors d’aquest gènere són Rosetti, Druschetsky, Dittersdorf i 

Haydn. Per exemple, Haydn escriu moltes cassacions al llarg de la seva joventut: trobem les 

cassatio a quattro per a quartet de corda, els Hob.II (1, 8, 9, 17, 20, 21, 22) coneguts avui com 

a divertimento i escrits per a conjunt de vent, i també el Hob.II:F2 (per a oboè, fagot, dues 

trompes i cordes en Fa M).  

Wolfgang Amadeus Mozart va escriure també cassacions per a respondre a la 

demanda d’obres de circumstància. La majoria d’aquestes obres van ser escrites a Salzburg 

entre els anys 1760 i 1770. Les primeres cassacions8 tenen una estructura (set moviments) i 

una instrumentació semblant (dos oboès, dos trompes i cordes).    

 La forma, els moviments curts i la instrumentació de la cassació està estretament 

lligada als divertiments. Desenvolupat entre els anys 1760 i 1800, va ser un gènere que 

representà els valors clàssics compartits entre la raó i la diversió. No obstant això, 

                                                           
6 Unterhaltungsmusik 
7 Tafelmusik 
8 KV 63, KV 99/63a 
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existeixen pocs exemples musicals ja que el públic i els compositors van anar declinant 

l’interès en aquest repertori.      

 

2.2.5. Nocturn  

 

 El mot nocturn9 fa referència a una peça que es tocava a l’aire lliure durant la nit al 

segle XVIII. Per tant, el terme indica més l’hora en que es tocava aquesta música que no la 

forma o la formació instrumental usada. Aquest gènere està relacionat amb la serenata i 

sovint tenia quatre o cinc moviments. La instrumentació era confiada als conjunts de vent. 

Heinrich Koch va definir el nocturn l’any 1802 de la següent manera:  

Nachtmusik és el nom de cada peca musical destinada a ser interpretada a la nit, a l’aire lliure o dins d’una sala. 

Normalment està formada per tres, quatre o cinc moviments, escrits en forma sonata. No obstant, no 

gaudeixen de cap caràcter concret. També es pot donar el nom de nocturn a dues, tres o quatre parts cantades 

sense acompanyament instrumental que estaven destinades als sopars de les societats de cant.  

 Els principals compositors de nocturns van ser Franz Joseph Dussek, el seu germà  

Jan Ladislav, Antonio Rosetti, Michael Haydn, Franz Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus 

Mozart.  

D’aquest últim en podem destacar el KV 286/269a per a quatre orquestres en Re M 

(on Mozart utilitza l’efecte d’ecos) i la serenata nocturna KV 239 (on Mozart ofereix de nou 

els ecos); aquestes dues composicions les va escriure a Salzburg. Ja a Viena va escriure 

altres nocturns per a vents, per a combinació mixta i també per a cordes (entre els quals el 

famós KV 525 Eine kleine Nachtmusik); també destaquen els sis nocturns (KV 346, 436, 437, 

438, 439 i 549) per a veus i trio de cornos di bassetto10.  

Podem trobar un exemple de l’herència d’aquesta música en el notturno für Harmonie 

und Janitscharenmusik (1815) de Louis Spohr. En aquesta obra per a nou instruments de vent 

i dividida en sis moviments, Spohr utilitza una gran paleta de timbres i de sonoritats; 

aquesta obra és una de les últimes d’aquest gènere al segle XIX.  

 

 

 

                                                           
9 Nachtstück o Nachtmusik 
10 Dedicats a la familia Jacquin.  
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2.2.6. Partita  

 

L’etimologia del terme partita defineix literalment una part o secció, o les veus 

dividides d’una partitura musical. Aquest gènere neix ja al segle XVI dins la música vocal i 

instrumental. El mot s’utilitza al llarg de diferents períodes per a designar una variació o 

una sèrie d’aquestes, una peça musical, una suite que combina diferents danses, … 

  En relació a la Harmoniemusik, la partita té a Viena un èxit similar a les serenates i els 

divertiments a partir del 1760. El nom podia també assenyalar la formació instrumental que 

reunia també a parts instrumentals solistes. La partita va desaparèixer abans del final del 

segle XVIII, menys per al repertori per a vents tocat a l’aire lliure. 

 La partita prové d’una evolució de la suite. A partir dels anys 1750, la partita perd el 

seu caràcter de dansa i adopta la forma sonata amb dos minuets. Segons escriu Heinrich 

Koch, aquest gènere s’adreça exclusivament als conjunts de vent. En efecte, la partita va 

establir una relació amb la Harmoniemusik i va formar part de la música de circumstància. 

Aquestes peces, anomenades Partita, Parthie, Feldpartita o Freiluftpartie, van ser creades per a 

concerts a l’aire lliure11 i també com a música de saló.        

  Els primers compositors a escriure partites per a ensemble de vents van ser Michael 

Haydn (Partita en fa major per a dos clarinets, dos trompes i fagot, 1762), Georg Christoph 

Wagenseil (Partita en do major per a flauta, arpa i baix, 1772), Franz Aspelmayr (més de 70 

partites, generalment per a dos oboès, dos trompes i fagot) i Franz Xaver Dussek (que ens 

deixà 49 partites per a Harmoniemusik).  

 F.J.Haydn també va escriure diferents partites12  per a conjunt de vents abans del 

1770. Aquestes obres són generalment per a sextet de vent (oboès, trompes, fagots) i tenen 

el número de catàleg Hob. II: 7, 12, 14, 15, 16, 20 i 23. La majoria d’aquestes composicions 

tenen una forma comuna, en cinc moviments (Allegro, Minuet, Andante, Minuet i Final). 

D’altra banda, una dotzena més d’obres d’aquest gènere li són atribuïdes: els Hob. II: 41-46 

per a octet de vent13 i els Hob. II: C12, F7.   

 Un dels compositors més prolífics de l’època va ser Georg Druschetzky, creador 

d’almenys 150 partites i serenates, instrumentades principalment per a quintet o sextet (dos 

oboès/clarinets, dos trompes i un/dos fagots), així com també per a octet (dos oboès, dos 

                                                           
11Freiluftmusik 
12 En total set, de les quals dues estan perdudes 
13 El Hob. II: 46 va ser utilitzat per Brahms per a escriure les Variacions sobre un tema de Haydn  
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clarinets, dos trompes i dos fagots). De les seves obres en destaca la brevetat dels 

moviments, ja que els Allegro tenen entre 50-70 compassos i els minuets entre 16 i 20 

compassos.  

 La majoria dels compositors vienesos van crear les partites entre els anys 1760 i 

1800. L’anàlisi d’aquest repertori demostra que la forma, el nombre i el tipus de moviments 

i d’instrumentació varien segons les circumstàncies i els desitjos dels músics. Aquestes 

peces van tenir un gran èxit entre la noblesa i també entre el públic civil.  

 En relació a la Gran Partita KV 361 (370a), el nom per a la serenata per a tretze 

instruments de Mozart no el va posar el mateix compositor, sinó que segons els estudis de 

G. de Saint-Foix14 i de D.N.Leeson15, van ser els editors Breitkopf & Härtel els que van 

titular-la així; això va ser així ja que el nombre excepcional de veus i la riquesa de la 

instrumentació tenen un rol determinant dins del títol apòcrif d’aquesta obra.     

 El mateix Beethoven va conèixer l’any 1792 a través del seu professor Haydn 

moltes de les peces per a Harmoniemusik que els compositors vienesos havien ideat. La 

influència d’aquestes peces la trobem en l’opus 103 de Beethoven, un octet  originalment 

anomenat Parthia dans un Concert i després publicat com a Grand Octuor original per l’editorial 

Artaria. El compositor de Bonn va escriure aquesta peça probablement per a acompanyar 

un sopar o una recepció de la cort de la seva ciutat. Tot i que la seva funció inicial va ser 

com a música per a Tafelmusik, la podem considerar una obra mestra dins del repertori per a 

Harmoniemusik, ja que en aquesta obra el treball de Beethoven en relació a l’experimentació 

dels diferents timbres instrumentals i el desenvolupament de les idees musicals és molt 

profund.      

 A inicis del segle XIX, la partita també va ser un forma molt utilitzada. Triebensee, 

Krommer i Hummel van crear-ne, però amb un funcionament i un ús totalment diferent a 

les creades a partir de la segona meitat del segle XVIII. Krommer va ser sense cap dubte un 

mestre en la composició per a conjunt de vent, ja que va ser durant molts anys director de 

les harmonies militars de diferents corts; en la seva producció destaquen tres partites per a 

deu instruments16 (afegint a l’octet tradicional dos contrafagots) i també nombroses partites 

per a octet17.   

                                                           
14 Le grand voyage, l'épanouissement, les dernières années  
15 Concerning Mozart's Serenade in Bb for Thirteen Instruments, K.361 
16 Op. 45 
17 Op. 57, 67, 69, 71, 76, 78 i 79.  
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 Al llarg del segle XIX, els termes suite i partita s’utilitzaren en paral·lel i sense 

diferenciació. Tot i això, aquest gènere va patir la seva decadència al mateix temps que 

minimitzava l’interès per a la música de circumstància i la Harmoniemusik.  

 

2.2.7. Serenata  

 

 La serenata (Ständchen en alemany, serenada o Serenata en italià i sérénade en francès) és 

una forma musical molt difosa a la segona meitat del segle XVIII. Es tracta d’un repertori 

lligat a l’expressió dels sentiment. D’altres gèneres contemporanis com la simfonia, la 

partita, la cassació i el divertimento tenen un lligam amb la serenata. El mot ens descriu una 

música tocada a l’exterior, generalment al vespre, i usada per a honorar una persona 

estimada o amb rang. Johann Gottfried Walther ressenya l’any 1732 l’ús d’aquest repertori: 

“La serenata és una peça musical que generalment s’interpreta durant les nits calmades i agradables”18.  

 Les serenates van ser escrites principalment a Itàlia, Àustria, Alemanya i Bohèmia. 

A Salzburg, és un gènere molt present a partir del 1730. Cada obra podia tenir fins a deu 

moviments, entre els quals trobem un allegro en forma sonata, dos moviments lents 

alternats amb dos o tres minuets i un allegro-presto com a moviment final.  

 Entre els compositors austríacs de l’època, Leopold Mozart va escriure més de 30 

peces d’aquest gènere durant la dècada del 1760. Mozart fill i Michael Haydn van escriure 

també serenates destinades a la Finalmusik.  El lligam entre la serenata per a orquestra i 

d’altres gèneres s’exemplifica amb les obres que Mozart va composar a Salzburg19, 

destinades a celebracions com  els enllaços nupcials, el final de l’any universitari o el 

carnaval.  

 A Viena, l’ús de les serenates no va ser usual fins al 1770, quan s’acostumava a 

interpretar una serenata entre les 18:00 i 21:00 (mai més tard, ja que a les 23:00 els músics 

tocaven nocturns). Les partitures vieneses acostumaven a incloure cinc moviments, on la 

instrumentació es caracteritzava per l’intercanvi i la conducció de les veus, principalment 

instruments de vents amb contrabaix (també esporàdicament dues violes). A partir de l’any 

1780, aquest gènere canvia el seu rol i també s’interpreta en concerts; això permet als 

compositors demostrar el seu talent i il·lustrar aquest gènere dins de les àries d’òpera. 

Exemples de Mozart els trobem al “Romance de Pedrillo” de l’òpera Die Entführung aus dem 

                                                           
18 Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec 
19 KV. 100, KV. 185, KV.203, KV. 204, KV. 239, KV. 250, KV. 320  
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Serail, a Don Giovanni (canzonetta “Deh vieni alla finestra”) o al Così fan tutte (acte I, escena 

2, “Secondate, aurette amiche”), on trobem una escena en un jardí on un conjunt de vents 

toca una serenata. Aquestes citacions de la vida quotidiana dins de les òperes demostren 

l’importància d’aquesta música en la societat vienesa dels anys 1780-1790.    

 De les serenates escrites exclusivament per a instruments de vent (amb l’adhesió 

habitual del contrabaix), podem destacar les obres d’Antonio Salieri, Anton Laube, Franz 

Aspelmayr o Druschetzky. 

 D’aquesta època daten també les tres serenates de Mozart (KV. 361, 375 i 388). El 

compositor es volia donar a conèixer a Viena i va posar en pràctica tota l’experiència que 

havia adquirit a Salzburg. Aquestes 3 obres exemplifiquen la principal característica 

d’aquest repertori: una estructura i una instrumentació variable en funció de les 

circumstàncies.  

La primera de les serenates va ser la KV. 375 (375a) en mi b Major escrita 

originalment per a sextet (dos clarinets, dos trompes i dos fagots) durant la tardor de 1781; 

al juliol de l’any següent hi afegeix els oboès, que s’integren perfectament dins del conjunt 

per a formar la versió final per a octet. Mozart parla en una carta d’aquells dies d’una 

Nachtmusik20 (nocturn), però la partitura no té més canvis que l’afegit dels oboès.  

En ordre cronològic, la segona de les serenates és la KV. 388 en do menor, creada 

l’estiu del 1782. Destaca per la seva tonalitat, les modulacions i el treball temàtic, i es  

considera una obra cabdal dins de la seva producció per a música de cambra. Cinc anys més 

tard, Mozart va arranjar aquesta serenata per a quintet de cordes21. 

 El gènere de la serenata va tenir el seu punt culminant durant la dècada de 1780. Un 

dels motius d’aquest èxit també recau en part als músics, ja que tots els que servien a la cort 

tenien interès per a la música variada; per als compositors, aquest repertori els permet tenir 

una estabilitat financera i mostrar el seu talent en aquestes creacions.  

 Al final del segle XVIII, la serenata va tendir a dividir-se en dos grups. Les 

partitures destinades als concerts a l’aire lliure conserven en part un funcionament i un rol 

tradicional; aquesta música tocada per una formació reduïda estava enfocada al divertiment 

dels oients. D’altra banda, la serenata per a orquestra té un influencia cada vegada més 

important dins de la música orquestral i en grans conjunts de vents i de cordes; tot i que 

                                                           
20 En referencia a la KV375 
21 KV. 406 
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moltes obres de Triebensee, Beethoven, Hummel, Kreutzer i Schubert no es titulen 

serenata, són hereves d’aquesta tradició.   

 Al partir del segle XIX, les serenates per conjunt de vents o per a formació mixta 

van tenir un desenvolupament important. Exemples d’això en serien les composicions de 

Max Reger (opus 77a i 141ª), i les serenates de Brahms, Dvorák, Txaikovski, Sibelius i 

Strauss. Especialment interessants per al nostre estudi són la serenata op.44 en Re menor 

d’A.Dvorák i la Serenata per a instruments de vent op.7 de Richard Strauss.  

 

2.2.8. Divertimento 

 

 El divertimento és sense cap dubte el gènere més representatiu de la música de 

circumstància, però sovint el seu estudi està subjecte a la confusió, ja que la diferència amb 

d’altres gèneres (cassació, nocturn, partita, serenata) és poc perceptible. L’ús, la forma i 

l’instrumentació no tenen unes regles preestablertes. El divertimento és principalment un 

gènere clàssic, ja que el seu desenvolupament es va concentrar a la segona meitat del segle 

XVIII a Viena; entre els anys 1760 i 1780 trobem nombroses obres per a Harmoniemusik o 

per a formacions mixtes titulades com a divertimento. Contràriament al nocturn, el 

divertimento es tocava en els concerts a l’aire lliure durant el dia (mai a la nit).  

  Parlant específicament dels divertiments per a Harmoniemusik, els compositors 

utilitzen inicialment l’oboè i després el clarinet com a veu principal; les trompes aporten un 

suport harmònic, i després amb l’ajut de les vàlvules, també toquen parts melòdiques i 

virtuoses; el fagot i el contrafagot tocaven la part del basso, tot i que el violoncel i el 

contrabaix també eren acceptats en certes ocasions (com farà Mozart en la seva KV. 361).    

 Els compositors més representatius dins d’aquest gènere van ser Georg Christoph 

Wagenseil (utilitzant instruments com el corn anglès, el corno da caccia i el fortepiano), Michael 

Haydn (combinant instruments de vent esporàdicament amb instruments de corda), Joseph 

Haydn (com a exemple trobem els Hob II: 40-46 per a octet de vent) i W.A.Mozart 

(combinant inicialment vent i cordes).  

Dins del catàleg exclusivament per a Harmoniemusik  de Mozart22, en podem 

destacar els divertimenti KV. 166 i KV. 186 (159b) per a dos oboès, dos clarinets, dos corns 

anglesos, dos trompes, dos fagots; els KV. 213, 240, 252, 253 i 270 per dos oboès, dos 

                                                           
22 Aquí només parlarem de les obres autèntiques i no de les perdudes 
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trompes i dos fagots; i els cinc divertiments dins del KV. 439b per a trio de cornos di bassetto, 

dels quals el mateix Mozart en va fer un arranjament per a dos clarinets i fagot.   
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2.3. Usos i funcions de la Harmoniemusik 

 

 La música per a Harmoniemusik tenia principalment tres funcions durant la segona 

meitat  del segle XVIII a Viena: donar concerts d’estiu a l’aire lliure, la Tafelmusik i tot un 

repertori de circumstància destinat a aniversaris, casaments, celebracions i que era 

encarregat per les corts aristocràtiques. Tot i això, les biografies, correspondències, diaris i 

programes de concerts de l’època ens mencionen també d’altres usos d’aquesta formació 

instrumental: trobem Harmoniemusik en activitats religioses, militars, en la música a l’aire 

lliure (Freiluftmusik) i en la Tafelmusik.   

 

2.3.1. Usos en activitats religioses  

 

 Una de les funcions menys coneguda dels conjunts de vent consistia en tocar en les 

celebracions religioses, els oratoris i els oficis donats dins les corts. La formació habitual 

d’octet era ampliada sovint per trompetes, trombons i instruments de percussió. Aquesta 

també podia tocar abans o després de la cerimònia religiosa a l’exterior de l’edifici, o 

acompanyar un seguici fúnebre.       

 Es difícil d’establir quin tipus de repertori tocaven en aquestes celebracions, ja que 

no hi ha pròpiament un gènere establert. Possiblement s’usava la Harmoniemusik per a 

respondre el tutti de l’orquestra o per acompanyar els cantants durant l’ofici; aprofundint en 

aquest punt, trobem moltes misses, rèquiems i Te deum que inclouen una formació 

d’instruments de vent.  

 Un exemple d’aquest ús en serien les composicions religioses de Michael Haydn. A 

la primera versió de la missa Deutsches Hochamt (MH 560), ell utilitza un formació de quartet 

vocal, dos flautes, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots, dos trompetes, 

timbales i orgue; d’altres exemples en serien la Heiligen Messe, la Missa Sancti Hieronymi o 

l’Offertorium, Timete Dominum. Dins de la producció de Mozart, podem relacionar la funció 

religiosa de la Harmoniemusik amb el Rèquiem KV. 626, amb una instrumentació rica amb 

instruments de vent (dos corno di bassetto, dos fagots, dos trompetes, tres trombons, 

timbales, orgue i cordes).  

També Franz Joseph Haydn va utilitzar la Harmoniemusik en la seva música religiosa; 

especialment destaquen la Harmoniemesse (Hob.XXII:14), on el títol ja denota l’utilització 
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dels instruments de vent, i la Missa in tempore belli o Paukenmesse (Hob. XXII : 22). En 

aquestes obres, Haydn utilitza tota l’orquestra disponible a la cort d’Esterházy.  

 Una altra funció religiosa de les Harmoniemusik era acompanyar les processons. 

Aquest repertori comprèn marxes fúnebres i Trauermusik23, on la forma, les tonalitats, les 

melodies, les harmonies i les sonoritats s’adaptaven a les circumstàncies i a les voluntats de 

la família del difunt. Exemples d’aquesta música en són les Harmonie-Stücke für den 

Frohnleichnams-Umgang de Franz Krommer (1829).  

Fins hi tot Franz Schubert va dedicar una part de la seva producció a les marxes 

fúnebres i a la Trauermusik, totes elles instrumentades per a Harmoniemusik. En destaquen el 

nonet D79 Eine kleine Trauermusik per a dos clarinets, dos trompes, dos fagots, contrafagot i 

dos trombons; el 5è moviment del Stabat Mater D383 per a vuit veus, dos flautes, dos 

oboès, dos trompes, tres fagots i tres trombons; i la Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der 

Deutsche Messe D872 per a cor, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos trompetes, tres 

trombons, timbales i orgue.    

  

2.3.2. Usos en la música militar  

 

La relació entre la Harmoniemusik i la música militar es remunta a principis del segle 

XVIII. Una de les formacions més comunes era el Grup d’Oboès ja esmentat, que s’usava a 

França durant les campanyes militars en les cerimònies i també per a l’entreteniment de 

l’exèrcit. La Feldmusik també inclou sovint instruments de metall (trompetes i trombons) i 

de percussió. Aquestes formacions s’ampliaven fins a formar veritables orquestres militars 

al llarg de la segona meitat del segle XVIII i del segle XIX.  

 Els conjunts de vent (flautes, oboès, clarinets i fagots) s’usaven generalment per a la 

música de caça i batalla, i la cavalleria utilitzava els instruments de metall a causa del seu 

timbre més potent. La música d’infanteria també utilitza la Harmoniemusik. A la dècada de 

1780 trobem ensembles com el conjunt del príncep de Liechtenstein i d’altres en tot el 

territori de l’imperi. Johann Ferdinand Schönfeld ens descriu les funcions dels conjunts de 

vent dins de les activitats militars de la següent manera24: “Durant el canvi de guàrdia del castell es 

toca Feldmusik. La música turca s’interpreta al vespre durant els mesos d’estiu, quan el temps ho permet. A 

més a més, tot el cos d’oficials té un conjunt de música turca per a les seves necessitats personals”.  Això 

                                                           
23 Música fúnebre 
24 Schönfeld, Johann Ferdinand. Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag.  
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exemplifica el doble propòsit de la Harmoniemusik: el militar i l'entreteniment. Aquesta 

música s’interpretava totes les nits a Viena durant el canvi de guàrdia. Els conjunts de vent 

tocaven per donar suport a les marxes, les maniobres d'un regiment, desfilades, 

inauguracions i cerimònies militars. Específicament, els conjunts d’instruments de fusta 

sovint tocaven a l’interior i els conjunts de metalls a l’exterior. Aquests usos militars van 

influir als compositors; un exemple d’això en seria la simfonia n.100 Militar de F.J.Haydn, 

on trobem clares referències a tot aquest tipus de música.    

Les guerres napoleòniques d’inicis del segle XIX van accentuar l’ús dels conjunts de 

vent a Viena, i la Harmoniemusik va traduir les orientacions polítiques dels seus ciutadans. 

Aquí trobem exemples de tot aquest repertori:  

 

Mozart: 3 marxes (KV. 408 / 1-3), 1782,  dos flautes/oboès, dos trompes, dos trompetes, 

timbales i cordes.  

Haydn : Marxa Regimento de Marshall (Hob. Band 3, p. 315), dos oboès. dos trompes, dos 

fagots. 

Marxa per al príncep de Gales (Hob. VIII : 3), dos clarinets, dos trompes, dos fagots, 

trompeta i serpentó. 

Marxa (Hob. VIII: 6) en mi b M, 1793, dos clarinets, dos trompes, dos fagots.  

Dos marxes escrites per Sir Henry Harpur Bart, 1794, dos clarinets, dos trompes, dos 

fagots, trompeta i serpentó.  

Salieri : 

Marxa en do M, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots, dos trompetes i 

contrafagot.   

Vanhal : 

Quatre marxes per a dos clarinets, dos trompes i dos fagots.   

Dos marxes en do major, dos flautes, dos clarinets, dos trompes, dos fagots, dos 

trompetes, serpentó i percussió.  

Vuit marxes per a türkische Musik, 1803, orquestra militar. 

Beethoven : 

Marxa dels Granaders (WoO 29, Hess 87), 1797-1798, dos oboès, dos clarinets i dos fagots.   

Marsch für die böhmische Landwehr (WoO 18, Hess 6-7), 1809, piccolo, dos flautes, tres 

clarinets, dos trompes, dos fagots, contrafagot, dos trompetes i percussió.   
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Marxa en fa major (WoO 19, Hess 8-9), 1810, piccolo, dos flautes, dos clarinets, dos 

trompes, dos fagots, contrafagot, dos trompetes i percussió.   

Marxa en do major (WoO 20), 1810, piccolo, dos flautes, dos clarinets, dos trompes, dos 

fagots, contrafagot, dos trompetes i percussió.   

Marxa en re major (WoO 24), 1816, piccolo, flauta, dos oboès, clarinet (F), quatre clarinets 

(C), quatre trompes, percussió. 

Krommer : 

Sis marxes, opus 31, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots, contrafagot i 

trompeta.   

Dotze marxes, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots i contrafagot.   

Tres marxes, opus 60, dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots, contrafagot i 

trompeta.   

Hummel : 

Tres grans marxes militars escrites per a sa Altesa Imperial el Gran Duc Nicolau de Rússia 

per flauta (F), dos flautes (C), dos oboès, clarinet (F), dos clarinets, dos corno di bassetto, dos 

trompes, dos fagots, dos trompetes, tres trombons, dos tubes i percussió.   

 

Els compositors escriuen més marxes a l’inici del segle XIX, ja que es veuen 

influenciats per les batalles entre França i Àustria, ja que anteriorment l’interès per aquest 

tipus de música era menor. Parlant de la instrumentació, inicialment s’usaven sextets o 

octets ampliats amb una trompeta, però més endavant les bandes militars van estar 

formades per un màxim de 20 músics.   

 

2.3.3. Usos en la música a l’aire lliure (Freiluftmusik)                                          

 

Un dels rols tradicionals de la Harmoniemusik consistia en donar concerts a l’exterior. 

El terme no defineix tant el gènere o la formació instrumental, sinó el lloc i l’època de l’any 

on s’interpretava aquesta música. Aquesta pràctica s’origina a l’època barroca, on els 

ensembles de vent tocaven en els jardins dels castells, a les processons i durant els focs 

d’artifici. Els instruments de vent s’adaptaven més als concerts a l’aire lliure perquè es 

podien desplaçar sense cap problema i també perquè no es veien tan afectats pels canvis 
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meteorològics com els instruments de corda; tot i això, no tocaven durant els mesos 

d’hivern.   

 La Freiluftmusik s’interpretava principalment en tres ocasions: els concerts privats de 

la noblesa, les festivitats oficials i els concerts donats per els conjunts de vent. Després de 

l’època barroca, les Harmoniemusik s’usaven en les grans reunions de gent com en 

recepcions de reis, prínceps i ambaixadors, les commemoracions i les diversions de la 

noblesa. Un exemple d’això el trobem en les paraules de Mary Delany: “Dimecres passat vaig 

estar tota la nit amb la senyoreta Harriot Harley a l'aigua. Estàvem en vaixell pel riu a Richmond i estàvem tot 

el temps acompanyats per un segon vaixell on viatjaven els músics, un conjunt de tres oboès, dos fagots, 

flauta i trompeta”. Aquesta descripció ens recorda també la funció de les Water Music que 

Händel va escriure l’any 1717.  

La Freiluftmusik inclou arranjaments d'òperes, serenates i nocturns que 

acompanyaven passejades, refrescs, aperitius i entreteniments d’aristòcrates. En general, 

començaven a partir de les quatre de la tarda als jardins del palau, i sovint eren 

interpretades per un octet. Exemples els trobem en les interpretacions de la K.K.Harmonie 

Musik a Laxenburg i al palau de Schönbrunn, els concerts a l’aire lliure que oferia el teatre 

de Rechnungen i les interpretacions regulars (cada diumenge, dimarts i dijous a les sis de la 

tarda) de la Harmoniemusik del príncep de Liechtenstein.      

És important remarcar que a partir de la Freilufmusik els ciutadans coneixien tota la 

nova música que és creava, sobretot amb els nombrosos arranjaments d’òperes que es 

tocaven habitualment en aquests concerts. Un exemple d’això el trobem en les paraules de 

Franz Gräfer, músic amateur que participava en els concerts matinals de diumenge al 

Augarten a inicis del 1800: “Una agradable música ha estat tocada per 20 instrumentistes de vent; hom 

anomena aquesta formació Harmonie. Ells han tocat simfonies, extractes d’òpera i peces clàssiques de grans 

mestres com Gluck, Händel i Mozart”.   

 

2.3.4. Usos en la Tafelmusik 

  

La Tafelmusik és la funció més important de la Harmoniemusik però també és la 

menys coneguda perquè és la menys documentada. El terme prové de l’alemany Tafel (taula) 

o tafeln (menjar, celebrar). Al segle XVII i XVIII els compositors utilitzaven aquest nom per 

a descriure una música escrita per a un banquet.  
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 La gran majoria dels compositors austríacs va dedicar una part de la seva producció 

a aquest ús. A partir de la passió dels nobles per l’òpera, els compositors arrangen 

fragments operístics per a Harmoniemusik. La Tafelmusik és sobretot un fenomen aristocràtic, 

però el trobem també en les esferes religioses i en les residències.  

Quins instruments utilitzen els compositors per aquestes obres? A part d’escriure 

per a instruments de corda, també treuen profit de la família dels vents. L’oboè, la trompa i 

el fagot ocupen una plaça important, ja que són instruments que van evolucionar al llarg de 

la segona meitat del segle XVIII. La flauta s’incorpora en certes partitures per enriquir-ne la 

sonoritat i el clarinet s’integra al conjunt a partir del 1760. Pocs instruments de metall (amb 

l’excepció de la trompa) o de percussió són usats, ja sigui pel seu timbre o pel seu rol 

essencialment militar.  

 En aquestes Tafelmusik els oïdors podien escoltar bàsicament arranjaments d’òpera 

com  Il Matrimonio secreto de Cimarosa, L’arbore di Diana i Una Cosa Rara de Martín i Soler o 

Die Zauberflöte de Mozart, així com també l’octet op.103 i el Rondino de Beethoven 

 

2.3.5. Exemples de concerts amb Harmoniemusik a Viena durant el 

període 1760-1820  

 

Per constatar les funcions i els usos de la Harmoniemusik, em sembla útil presentar 

una llista de concerts per a vents i conjunts de vents que van tenir lloc a Viena entre els 

anys 1760-1820. No és un llista completa, sinó només una mostra de tota l’activitat 

concertística:  

 

- 6 d’octubre de 1761. Palau d’Esterhazy. Tafelmusik i concert després de dinar. Conjunt 

de vent de la cort i clarinet tocat per Oginsky.  

- A partir de 1771. Kärntnerthortheater i Burgtheater, Tonkünstler Societät. Concerts per a 

flauta, oboè, clarinet, trompa i fagot, promoció de la música de vents.   

- 9 de setembre de 1772. Viena, Alberg Carn d’or. Tafelmusik, cada migdia i vespre. 

Conjunt de vent formata per dos trompes, clarinets, oboès i fagots.  

- 21 de marc de 1773. Kärntnerthortheater, Tonkünstler Societät. Concert per a clarinet 

tocat per Anton Stadler.   
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- A partir de 1775. Obertura al públic del jardí Augarten. Nombrosos concerts al matí. 

Dotze músics (sovint amateurs), menys els vents i el contrabaix.   

- 19 d’abril de 1776. Burgtheater. Orquestra de l’òpera (Hofmusiker). Peces per a fagot 

tocades per Herr Schwarz.   

- Estiu del 1776 al 1784. Preßburg, jardí del palau de Batthyány. Concerts de Freilufmusik i 

Harmoniemusik. 

- Estiu de 1779. Prater de Viena. Focs d’artifici acompanyats per una Harmoniemusik, 

organitzats per Josep II. Serenata amb 31 instruments de vent, interpretada pels més 

cèlebres músics de l’època, escrita per Karl von Ordoñez.  

- Any 1781. Viena. Música militar cada vespre. Dos clarinets, dos trompes, trompeta, dos 

fagots, trombó, trombó baix. Peces a escollir.  

- 7 de juliol de 1782. Viena, Augarten. Dotze concerts organitzats per Philipp Jakob 

Martin. Quatre serenates per a conjunt de vent.    

- 18 d’agost de 1782. Viena, Mehlgrube. Acadèmia organitzada per Philipp Jakob Martin. 

Arranjament de Entführung aus dem Serail de Mozart, tocada per una Harmoniemusik.   

- 6 i 8 de març de 1783.  Burgtheater, Tonkünstler Societät. Oratori Die Israeliten in der 

Wüste,  tocat per la k.k.Harmonie Musik i escrit per Johan Wendt.  

- Del 13 de juny al 2 de juliol de 1784.  Palau Laxenburg i Schönbrunn, concerts a l’aire 

lliure. K.k.Harmonie Musik. Serenates i arranjaments d’òperes.  

- 29 de marc de 1787. Palau de Schwarzenberg. Concert de després de dinar. Conjunt de 

vent de la cort. Una Cosa Rara de Martín i Soler.  

- 23 de novembre de 1791. Mergentheim, Baviera, cort de Francesc Maximilià. Tafelmusik i 

concert, on un octet de vent toca l’obertura Don Giovanni de Mozart.  

- Estiu de 1794. Llocs públics de Viena. Dies de festes i patrons. Serenates i arranjaments 

d’òperes per a conjunt de vent.  

- 23 de desembre de 1797.  Burgtheater, Tonkünstler Societät. Trio de Beethoven (WoO 

28) Variations sobre l’ària “La ci darem la mano” de Don Giovanni (Mozart).  Dos oboès i 

corn anglès, tocats per Czerwenka, Reuter i Tiemer.  

- 2 d’abril de 1800.  Burgtheater. Commemoració de Maria Teresa. Septet de Beethoven 

opus 20, tocat per Schnuppanzigh, Schreiber, Schindlöcker, Bähr, Nickel, 

Matuschek i Dietzel.  
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- Del 6 al 12 de juny de 1802. Pressbourg. Celebracions de Maria Teresa i Francesc II sota 

la direcció de Haydn. Harmonie del príncep Esterházy. Música popular i arranjaments 

d’òpera.  

- 25 de març de 1813.  Teatre de Viena, Acadèmia musical de la caritat. Septet escrit per 

Johann Triebensee i tocat a l’oboè pel mateix compositor, corn angles (Teimer), clarinet 

(Fridlovsky), corno di bassetto (Rittinger), trompa (Herbst), fagot (Czeta) i contrafagot.   

- 22 de juliol de 1829. Viena, Volksgarten. Concert públic, on dos clarinets, dos trompes, 

dos fagots i un contrafagot toquen valsos i peces d’Auber.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Harmoniemusik: Música per a conjunt de vents al llarg dels segles XVIII i XIX 

 

27 

 

2.4.  Llenguatge instrumental i sonor dins del repertori per a 

Harmoniemusik 

2.4.1. Les serenates 388/384a, 375 i 361/370a (Gran Partita) de 

Wolfgang Amadeus Mozart   

 

Les tres serenates per a instruments de vent són la culminació de les composicions 

per a aquesta formació de Mozart. Escrites al llarg dels anys 1781 i 1782, aquestes peces 

mostren tot el savoir faire del compositor en relació a l’ús de la forma sonata.    

La serenata és una forma amb diversos moviments que generalment s’interpretava 

els vespres a l’aire lliure. La serenata sovint consistia en un moviment amb forma sonata, 

dos moviments lents, dos minuets i un final. L’ordre dels moviments i el nombre d’aquests 

podia variar. Els divertimenti i les serenates no es van limitar als instruments de vent, ja que 

els instruments de cordes sovint es barrejaven amb els instruments de vent o amb 

formacions exclusivament per instruments de corda. Exemples d’això els trobem en les 

serenates K.185, K.203, K.204, K.239, K.250 i K.320, on Mozart combina els instruments 

de corda amb parelles de flautes, oboès, fagots, trompes, trompetes i timbals com a únic 

instrument de percussió.  

 

2.4.1.2. Serenata en mi bemoll major K 375 

 

La Serenata en Mi b Major va ser composta l'octubre de 1781 poc després de que 

Mozart es  traslladés a Viena. Mozart considerava important escriure música per a vents ja 

que així ho requeria la seva nova feina a la cort de l’emperador. Originalment va ser 

composta per a sextet sense oboès, però ràpidament en va fer una nova versió per a octet 

(dos oboès, dos clarinets, dos trompes, dos fagots), ja que era la norma dins el  domini de 

l'emperador Josep II. Roger Hellyer ens descriu la funció que tenia la Harmoniemusik a 

Viena en aquells anys:  

Abans de 1782, la  Harmoniemusik havia exercit un paper limitat en la vida musical de Viena . Era només música 
de taverna i de caire militar, i exceptuant un membre de la cort, el Príncep Schwarzenber, ningú més havia tingut cap 
interès en ella. A partir del 1782 , l'emperador va establir el seu ensemble d’Harmonie com un octet, amb un segon parell 
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d'instruments aguts més (oboès) . El seu conjunt de dos oboès, dos clarinets, dues trompes i dos fagots es va convertir en 
l'estàndard que molts altres compositors van voler seguir.  

Si bé l’arranjament per a octet K. 375 va ser molt important per a sol·licitar la feina 

a la cort, l’obra original per a sextet va ser escrita per una raó molt diferent. La següent 

carta de octubre 1781 descriu la gènesi de K. 375.5: 

A les onze de la nit em van convidar a l’audició d'una serenata interpretada per dos clarinets, dues 
trompes i dos fagots i també de la meva pròpia composició que vaig escriure per al dia de Santa Teresa. Els 
sis senyors que han interpretat la serenata són uns pobres captaires, però que toquen suficientment bé junts, 
especialment el primer clarinet i les dues trompes. Però la raó principal per la qual vaig compondre aquesta 
serenata va ser per a que Herr von Strack, que va allà cada dia, pogués escoltar una mica de la meva 
composició i per això la vaig escriure tan acuradament. S'ha guanyat un gran aplaudiment i durant la nit de 
Santa Teresa es van dur a terme tres interpretacions en tres llocs diferents. Doncs bé, aquests músics van 
demanar si podia deixar la porta del carrer oberta, i després de col·locar-se al centre del pati, just quan jo 
estava a punt de despullar-me per anar a dormir, van tocar per sorpresa meva els primers acords de la 
serenata en Mi b M.   

En la carta de Mozart al seu pare, el geni austríac comenta que l’ instrumentació  

usada va ser la formada per dos clarinets, dos trompes i dos fagots. Potser els clarinets 

estaven simplement substituint els oboès, o Mozart ja estava en procés de reescriure la 

K.375 per a harmonia completa.  

Moltes de les característiques presents a la K.361 tornen a aparèixer a la K.375. Tot 

i això, el desenvolupament en la K.375 és molt més curt (només 24 compassos), en 

comparació amb els aproximadament 100 compassos de desenvolupament que té la K.361. 

També és destacable els motius i patrons que utilitza el Mozart en la seva música per a 

vents. Els cromatismes descendents apareixen en els punts cadencials (exemples en els 

compassos 23-24, 65-66 i 89-91). Les seqüències, que normalment  juguen un paper 

important en els desenvolupaments, en la K.375 Mozart les utilitza a la conclusió de 

l’exposició (c.76-80) i la reexposició (c.198-201). Una nova característica que trobem en la 

K.375 i que no apareix a la K.361 (Gran Partita) és el gran contrast en els temes secundaris, 

ja que en la serenata en mi b M el tema secundari (c.38) modula a la dominant menor (si b 

menor); aquesta part en menor té un color molt fosc, que contrasta amb el tema secundari 

II (c.49), molt més viu i brillant.  

Un altre aspecte molt important és l’ús del silenci, especialment els silencis amb 

calderons, que aporten un nou element de dramatisme en la música mozartiana per a vents. 

En la K.375 s’utilitza aquest recurs en els punts de connexió entre les diferents àrees 

temàtiques; un dels punts forts de Mozart sempre van ser les connexions entre les grans 

seccions. El cromatisme es utilitzat normalment amb poca instrumentació i la pausa amb la 

fermata incrementa la tensió. Aquest aspecte contribueix a elevar la Serenata en do m 
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(K.388), on aquest recurs s’exemplifica encara millor, com a un dels punts culminants de la 

forma sonata. La serenata K.375 s’inicia amb uns acords en mi b M que recorden també 

l’inici de la Simfonia Concertant K.364.  

 

FORMA I ANÀLISI DE LA SERENATA KV375 DE W.A.MOZART 

1r moviment 

Estructura Compassos Tonalitat 

A (Exposició) 1-88 
 

 

Tema primari  1-24 Mi b M 

Transició 25-37 Mi b M 

Tema secundari I 38-48 Si b m 

Tema secundari II 49-66 Si b M 

Tema de tancament  Si b M 

B (Desenvolupament) 89-112 secció modulant 

Transició 89-92  

Tema primari (durant 5 cc.) 93-101  

Tema secundari I 102-112  

A (Reexposició) 113-210  

Tema primari 113-136 Mi b M 

Transició 137-150  

Tema secundari I 151-171 Mi b M 

Tema secundari II 172-188 Mi b M 

Tema de tancament 189-210 Mi b M 

Coda 211-238  

Transició (igual que en el 
desenvolupament) 

211-216  

Tema primari (durant 5 cc.) 
elaborat 

217-231 Mi b M 

Tema secundari I   232-238 Mi b M 

 

Tema inicial (clarinet) 
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Tema transició (c.25) 

 

Tema secundari I (clarinet)  

 

Motiu de tres notes repetides  

 

 

 

 

2n moviment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiu inicial (clarinet) 

 

 

Estructura  Compassos Tonalitat 

Minuet Secció A 1-8 Mi b M 

Secció B 9-20 Si b M 

Secció A  21-28 Mi b M 

Trio Part A 1-12 Do m 

Part B  13-29 Mi b M, secció modulant 

Part A 30-45 Do m 
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3r moviment 

Estructura Compassos Tonalitat 

Part A 1-16 Mi b M 

Transició I 

(seqüències) 

17-26 Si b M 

Part B 27-38 Si b M 

Transició II 39-48 Si b M, secció modulant 

Part A (reexposició) 49-59 Mi b M 

Transició I 60-73 Mi b M 

Transició II 74-83 Mi b M 

Coda 84-90 Mi b M 

 

Motiu inicial (clarinet)  

 

Motiu inicial (oboè, continuació solo clarinet) 

 

Part B (oboè) 
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4art moviment 

Estructura Compassos Tonalitat 

Minuet Part A  1-12 Mi b M, Si b M 

Transició  13-21 Fa m, Si b M 

Part A 22-33 Mi b M 

Trio 1-16 La b M 

 

Tema Inicial (clarinet) 

 

 

 

 

5è moviment 

Estructura Compassos Tonalitat 

RONDÓ Part A 1-16 Mi b M 

Part B (b1,b2) 17-57 Si b M 

Part A 58-73 Mi b M 

Part C 

(c1,c2,b1,b2,c3)   

74-163 secció 

modulant 

Part A 164-217 Mi b M 

 

Tema inicial (Rondó) 
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Tema inicial de la fuga (part C, oboè) 

 

 

 

 

2.4.1.2. Serenata en do menor, K.388 

 

Mentre que la K.361 i la K.375 són serenates pensant en la forma com estan 

organitzades, la K.388 és de fet una partita; seguint l’estructura simfònica, la K.388 és 

l’única simfonia per a vents escrita per Mozart.  

El 1782 va ser un dels anys més desafiants de la vida de Mozart. Després d’establir-

se a Viena com a compositor i de mudar-se a un nou apartament, també durant aquest any 

va finalitzar tots els preparatius per al casament amb Constanze Webers (tot i els 

impediments inicials per part del pare d’aquesta) i va donar els retocs finals a la seva òpera 

El rapte del Serrall. A més a més, Leopold Mozart va demanar al seu fill la composició d’una 

nova simfonia en un període breu de temps, que va acabar essent la simfonia n.35 en Re M, 

K.385, Haffner.  

Un dels fets més destacats de la serenata K.388 és que Mozart utilitza per primera 

vegada en una composició per a vents una tonalitat menor. Ja que això que això era un fet 

infreqüent, les tonalitats menors sempre es relacionen amb diferents fets de la seva vida. 

Buscant en totes les obres de Mozart, trobem exemples que connecten amb els moments 

més importants de la seva vida: la mort del seu pare l’any 1787, quan estava composant 

l’òpera “Don Giovanni”(re menor és la tonalitat principal de l’òpera); també trobem la 

simfonia n.40 en sol menor (K.550), escrita en una situació similar a aquesta serenata en do 

m. Cap al final de la seva vida (1790).  

Tot i aquests problemes ocorreguts durant l’any 1782, Mozart va combinar tots els 

elements per a fer de la Serenata en do menor una culminació de l’ús de la forma sonata. 

En una carta del dia 27 de juliol de 1782, el geni austríac escriu al seu pare: “Vostè estarà 

sorprès i decebut de veure que aquesta carta conté només el primer Allegro, però ha estat impossible fer res 

més per a vostè, ja què he hagut de compondre amb molta pressa una serenata per a vents. El dia 31 li enviaré 

2 minuets, l’Andante i l’últim moviment”.  
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Quan Mozart parla de l’Allegro, es refereix al primer moviment de la simfonia 

Haffner, però la carta mostra clarament la pressa amb la qual Mozart escrivia en aquells 

temps. Tot i la pressa, Mozart estava molt orgullós de la seva serenata en do menor, i ell 

mateix la va arranjar més tard per a quintet de corda (K.406).  

Clarament la forma sonata més complexa de la música per a vents de Mozart, la 

K.388 agafa idees de moltes obres prèvies per a fer una mescla entre el drama i la bellesa. 

Sense utilitzar introducció ni coda, la serenata comença el seu primer moviment Allegro 

amb un arpegi de do menor seguit d’una sèptima disminuïda (un motiu utilitzat en d’altres 

obres per a vents); de fet, la primera part té 3 diferents seccions (inici, c.10 i c.22). D’altres 

elements com els cromatismes serveixen també per a unir les diferents parts (com en el 

c.26). El 2n tema segueix la tradicional manera mozartiana de repetició de patrons 

(antecedent – conseqüent), formant una petita forma aa-bb on l’oboè i després la trompa 

són els instruments melòdics i els clarinets farceixen l’harmonia amb un baix d’Alberti.  Els 

temes de conclusió també són molt diferents: en la primera part (cc.66) trobem ritmes 

puntejats en l’oboè I, clarinet I i els fagots amb la repetició d’un pedal de corxeres per part 

dels altres instruments; en la segona part trobem un cromatisme descendent que ens 

condueix a la cadència final. En el desenvolupament, només trobem elements del tema 

principal i una part amb seqüències que condueixen a una reexposició precedida d’una 

pausa (que Mozart sempre utilitza per afegir dramatisme). 

El segon moviment és un Andante ternari en el relatiu major de la tonalitat principal 

(Mi b M), on destaca la varietat de combinacions que Mozart utilitza en l’exposició dels 

temes; exemples d’això és la combinació de clarinets i fagots a l’inici, clarinets i trompes a 

partir del compàs 16 i trompes i fagots al compàs 20. Això ens demostra el domini i la 

varietat de colors que podia trobar el compositor en l’ús de l’octet de Harmoniemusik. Del 

tema principal en destaquen els sfp en temps dèbil, molt característics de la música per a 

vents de Mozart; també poden deixar constància de l’ús de cromatismes com a enllaç entre 

les diferents seccions (compàs 92).  

Del minuet del tercer moviment en destaca la manera com està escrit. En la primera 

part (dels compassos 1 al 16), trobem un cànon idèntic entre oboès i fagots a un compàs de 

distància, que torna a aparèixer al final del minuet. I si amb aquest recurs no n’hi havia 

prou, el trio del minuet està escrit amb la tècnica del canone al rovescio o cànon a l’inversa, un 

dels pocs exemples en tota la producció de Mozart. A més, el trio només el toquen els 

instruments de doble canya (oboè i fagot), fet que en el meu parer, ve donat perquè Mozart 
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vol recordar al utilitzar aquestes estructures canòniques l’època barroca, i els instruments de 

doble canya ens transporten més a aquest estil.  

L’últim moviment és un Allegro, escrit en la forma de tema i variacions (tot i que 

Mozart no el tituli així). Trobem un tema de 16 compassos que es repeteix de forma 

variada quatre vegades. La secció central està en mi b M (relatiu major de la tonalitat 

principal), i contrasta amb la primera part. Després d’una reexposició de la part A, trobem 

un canvi de mode (passem a do M) on Mozart torna a utilitzar el tema inicial.  

       

2.4.1.3. Serenata K 361 Gran Partita 

 

Per a tots els contemporànies de Mozart, la Serenata per a 13 instruments de vent 

Gran Partita deuria ser una obra extraordinària. Fins al 1782 utilitzar dues parelles 

d’instruments aguts (oboè i clarinet) era una raresa, i utilitzar-ne tres (oboè-clarinet i corno 

di bassetto) era un fet sense precedents. Tampoc s’havien utilitzat mai dues parelles de 

trompes i un instrument greu (en aquest cas el contrabaix). La forma natural de la serenata 

era de cinc moviments, però Mozart n’afegeix dos més; també escriu els minuets d’una 

forma més solemne, ja que hi afegeix a cada un d’ells un segon trio. A més a més, la duració 

total de l’obra, uns 50 minuts, és quasi el doble que qualsevol obra de l’època. 

Indubtablement, és l’obra més important per a Harmoniemusik.  

La Serenata per a tretze instruments de Mozart va ser reconeguda immediatament 

com un fenomen musical des de la seva estrena, realitzada en un concert benèfic dedicat a 

Anton Stadler que es va celebrar al Burgtheater vienès. L’esdeveniment va ser anunciat a la 

Wienerblättchen del 23 de març de 1784 de la següent manera: “El gran dels germans Stadler, al 

servei actualment de Sa Majestat l’Emperador, celebrarà un concert musical per al seu propi benefici, en el 

qual s’oferirà, entre d’altres peces molt ben escollides, una gran peça per a vent escrita pel senyor Mozart”. 

Johann Schink va escriure un crítica de la interpretació de Stadler d’aquella vetllada: “Li dono 

les gràcies, valent virtuós! Mai havia escoltat res semblant al que vostè ha aconseguit amb el seu instrument. 

No havia pensat mai que un clarinet podia ser capaç d’imitar la veu humana com ho ha fet vostè. El seu 

instrument té un so tan suau i delicat que ningú amb cor pot resistir-s’hi, i jo el tinc, estimat Virtuós; deixi’m 

donar-li les gràcies”. Schink informa també que en el dia de l’estrena només es van interpretar 

4 dels 7 moviments; potser Stadler va pensar que la seva extensa durada no era adequada 

per aquell concert.  
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La Gran Partita s’inicia amb un moviment Largo - Molto Allegro semblant a una 

obertura d’òpera (La Flauta Màgica, Don Giovanni), on destaca en la introducció l’alternança 

entre el tutti i el solo del clarinet, com també ho fa en la segona part combinant els clarinets 

amb els fagots i els corno di bassetto amb els oboès amb les parts on toca tot el conjunt; igual 

que fa en les altres serenates per a vents, Mozart també utilitza el recurs de les fermata i de 

les pauses per a remarcar el dramatisme d’aquesta música.  

El segon moviment és el primer dels Menuetto, en aquest sense indicació de tempo, 

però amb un caràcter més solemne que el segon dels minuets (igual que fa en la serenata 

KV375); com ja hem comentat anteriorment, els minuets tenen dos trios: en aquest cas, el 

primer es interpretat només pels corno di bassetto i els clarinets en la tonalitat de Mi b M (el to 

de la subdominant, un recurs també bastant inusual), i amb el recurs de trobar molts fp que 

contrasten amb el caràcter dolç d’aquests instruments; en el segon dels trios (en Sol 

menor), Mozart omet el timbre dels clarinets però usa la resta d’instruments, destacant la 

funció del fagot amb les seves frases de tresets sttacato, que contrasta amb el caràcter més 

lligat dels cornos di bassetto  i els oboès.  

El tercer moviment és un Adagio que el podem relacionar també amb el moviment 

lent de la KV375 i també posteriorment amb els moviments de la serenata op.44 de 

Dvorák i amb el op.7 de R.Strauss. Quines característiques comunes trobem entre aquests 

moviments? L’ús generalitzat d’un acompanyament en forma d’obstinat rítmic en les veus 

centrals (en el cas de la Gran Partita les segones veus d’oboè, clarinet, corno di bassetto i el 

fagot I), una línia de baix tocada pel fagot II i el contrabaix, l’ús de les trompes I-II com a 

coixí harmònic i el diàleg de les primeres veus d’oboè, clarinet i corno di bassetto, entrellaçant-

se entre si per a formar grans línies melòdiques. Tot i tenir una durada de només 46 

compassos, aquest moviment és en la meva opinió, un dels cims de tota la producció 

mozartiana.  

El quart moviment és el segon dels minuets que trobem, aquest amb un caràcter 

molt més viu que el primer dels minuets i fent ús de tot el conjunt. Per contrastar amb 

aquest caràcter, Mozart ens escriu el primer dels dos trios en la tonalitat de si b menor 

(d’un color molt fosc), fent un canvi de mode respecte la tonalitat principal (Si b major) i 

aportant un gran dosi de dramatisme; molt lluny d’aquesta foscor, el segon trio és 

clarament un moviment de dansa en Fa major on destaca la combinació d’oboè, corno di 

bassetto i fagot (amb l’aparició esporàdica de la trompa) amb l’acompanyament rítmic de la 

resta d’instruments.  
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El cinquè moviment és una forma tripartida (Adagio, Allegretto, Adagio) poc habitual 

en la resta de les serenates per a instruments de vent. L’Adagio és una romança en compàs 

ternari en el to de Mi b M i l’Allegretto una part en 2/4 on destaca el virtuosisme de les veus 

greus (en especial el fagot I) i el contrastat tonal (ja que està en do menor). Vull destacar la 

relació d’aquest moviment amb la música concertística (trobem molts concerts per a 

instruments solistes on un dels moviments es titula Romance) i la música vocal, ja que 

l’enllaç entre les diferents parts és una petita cadència del clarinet, a la manera de les àries 

d’òpera.  

El sisè moviment també és una forma que no trobem en les altres serenates per a 

vent: un tema amb variacions. Aquesta no era una forma desconeguda per a Mozart, ja que 

l’havia utilitzat anteriorment en obres per a piano en la música de cambra. En aquest cas 

trobem el tema i sis variacions, cada una amb una característica, un recurs, una 

instrumentació, una tonalitat, un caràcter, i un color especial. 

L’últim dels moviments és un Finale (Molto Allegro) breu en forma rondó, amb un 

caràcter alla turca igual que el final de la KV375.  

La Gran Partita és el punt culminant de la música per a Harmoniemusik, ja que cap 

obra anterior a aquesta havia usat una instrumentació semblant, una combinació de timbres 

igual, uns recursos i un llenguatge per als instruments de vent tan desenvolupat, ni amb una 

durada tan llarga. Aquesta obra és un repte per a qualsevol músic que vulgui interpretar-la.   

 

2.4.2. Octet (op.103) de Beethoven 

 

 Beethoven va conèixer la Harmoniemusik l’any 1792, quan va viatjar per segona 

vegada a Viena per a estudiar amb F.J.Haydn. La difusió de les peces per a instruments de 

vent (duos, sextets i octets) va impressionar al jove compositor, que també va observar el 

lloc que ocupava aquesta música dins de les esferes socials de la capital; a més a més, la 

Harmoniemusik també li oferia la possibilitat de donar-se a  conèixer com a compositor i de 

guanyar-se la vida. Al llarg de l’última dècada del segle XVIII, un compositor de divertimenti 

tenia el mateix reconeixement i la mateixa notorietat que un compositor de simfonies. El 

primer exemple de Harmoniemusik de Beethoven és el seu opus 103, una Tafelmusik amb 
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forma sonata que va ser originalment titulada com a Parthia dans un Concert i després editada 

sota el títol de Grand Octuor original25.       

 El compositor desenvolupa en aquest octet les seves habilitats melòdiques, en la 

creació dels motius i en el desenvolupament de l’harmonia. Com treu profit Beethoven 

d’aquest gènere menor per a profunditzar el seu coneixement de la forma i de la sonoritat? 

Aquest octet, i sobretot l’últim moviment Finale, exemplifiquen els mètodes i solucions 

trobades pel compositor, i que després utilitzarà en d’altres formes més grans com 

simfonies, obertures, concerts i música de cambra amb instruments de vent.    

 L’octet de vent top.103 i també el Rondino WoO 25 van ser obres destinades a la 

cort de Bonn, on s’hi desenvolupava una intensa vida musical acollint una orquestra de 35 

músics (que va estrenar la primera simfonia del mateix Beethoven). La primera 

interpretació de l’op.103 va ser en un banquet al mes de desembre de 1793. Els intèrprets 

van ser els mateixos músics de la cort: Liebisch i Joseph Welsch (oboès), Meuser i 

Pachmeier (clarinets), Bamberger i Simrock (trompes) i Lilicken i Georg Welsch (fagots).  

 Formada per quatre moviments (Allegro, Andante, Menuetto, Presto), aquesta 

partitura, tot estar destinada inicialment com a Tafelmusik, és un de les obres més complexes 

escrites per Beethoven i no la podem considerar un simple divertimento, ja que aquí el 

compositor experimenta amb el llenguatge per a instruments de vent, i partir del qual més 

endavant desenvoluparà les seves formes més grans (simfonies, obertures i concerts per a 

piano).   

D’aquest octet, el mateix Beethoven en va fer un arranjament per a quintet de 

corda26 dos anys més tard.  

 

2.4.3. Altres exemples de repertori per a Harmoniemusik (Schubert, 

Mendelssohn) 

 

 El repertori per a Harmoniemusik també el trobem en compositors considerats ja 

romàntics com Schubert i Mendelssohn. Del primer, en podem destacar la seva Eine Kleine 

Trauermusik D79, una peça curta per a dos clarinets, dos fagots, contrafagot, dos trompes i 

dos trombons en la tonalitat de mi b menor, i que s’emmarca dins els usos religiosos de la 

                                                           
25 A la tardor de l’any 1830, editorial Artaria.  
26

 Op.4 
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Harmoniemusik. Un altre exemple d’aquest ús religiós en seria el cinquè moviment del Stabat 

Mater D383, on aquí acompanyen el cor només instruments de vents (dos flautes, dos 

clarinets, dos fagots, dos trompes i tres trombons); o també el Hymnus an den heiligen Geist 

D948, per a cor d’homes i amb l’acompanyament de dos oboès, dos clarinets, dos fagots, 

dos trompes, dos trompetes i tres trombons. Schubert escriu la seva Deutsche Messe D872 

per a cor mixt exclusivament amb una formació d’instruments de vent: dos oboès, dos 

clarinets, dos fagots, dos trompes, dos trompetes, tres trombons, timbales; també hi ha la 

possibilitat d’afegir-hi un contrabaix i un orgue.  Trobem també dos exemples més, però en 

aquest cas només instrumentals: els minuets D2.d per a octet i trombó i l’octet D72, del 

qual només es conserven un minuet i el Finale. 

 D’altra banda, dins de l’obra de Mendelssohn trobem també exemples de música 

per a conjunt de vents. L’exemple més clar és la seva Obertura per a Harmoniemusik op.24, 

per una formació de vents ja ampliada: piccolo, flauta, dos oboès, dos clarinets en Fa, dos 

clarinets en Do, dos corno di bassetto, dos fagots, contrafagot, quatre trompes, dos trompetes, 

tres trombons, oficleide, triangle, caixa, plats i bombo. Podríem dir que aquesta obra és el 

primer precedent de les obres per a banda simfònica que apareixeran ja a finals del segle 

XIX i al llarg de tot el segle XX. Igual que Schubert, Mendelssohn també ens escriu música 

fúnebre (Trauermusik) en el seu op. 103, per a una formació semblant a la utilitzada en el 

op.24: una flauta, dos oboès, dos clarinets en Fa, dos clarinets en Do, dos fagots, 

contrafagot, quatre trompes, dos trompetes, tres trombons i oficleide.  
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2.5. Influències de la Harmoniemusik en la música per a vents 

del segle XIX 

2.5.1. Serenata op. 44 d’Antonín Dvorák 

 
INFLUÈNCIES 

En la serenata op.44 es mescla la tradició musical txeca amb les formes clàssiques 

de la música europea del segle XVIII. La música per a banda a Bohèmia tenia molta 

tradició, ja que quan un aristòcrata no podia mantenir un orquestra sencera, comptava amb 

una ensemble de vent com a substitut. El mateix Dvorák va treballar també durant un temps 

dirigint bandes.  

Tot i ser una forma usual en el segle XVIII, els primers compositors romàntics no 

van mostrar cap interès en aquesta forma, i no va ser fins a la generació de Brahms, Dvorák 

i Txaikovski, que els creadors van mostrar interès en revisar aquesta forma i portar-la al 

present. L'obra és un homenatge a Mozart, al mateix temps que està imbuïda de l'esperit de 

la música popular txeca. Igual que Mozart, qui va escriure una de les seves serenates en do 

menor27, Dvorák va utilitza un to menor sense connotacions de foscor o tragèdia.  

Bohèmia, d’on era originari Dvorák, havia gaudit durant més d'un segle d’una gran 

tradició de serenates per a conjunt de vent, i ell coneixia l'obra del seu predecessor bohemi 

Franz Krommer28 i també de Briedrich Smetana29, el primer compositor a utilitzar melodies 

populars txeques en les seves obres. Continuant la tradició, Dvořák va idear una serenata 

per a conjunt de vents amb violoncel i contrabaix (que reforcen la línia harmònica greu), 

formada per quatre moviments inspirats en gran part pels patrons de dansa txecs.  

Dvorák no considerava contradictòries les influències txeques i vieneses, ja que 

com la majoria de txecs, considerava Mozart com un dels seus; com a exemple podem 

recordar que l’òpera Don Giovanni va ser estrenada a Praga l’any 1787   

INSTRUMENTACIÓ  

L’instrumentació està formada per dos oboès, dos clarinets en si b i la, dos fagots, 

contrafagot ad libitum, tres trompes, violoncel i contrabaix. D’aquesta instrumentació en 

                                                           
27 KV 388 (384a)  
28 1759-1831 
29 1824-1884 



La Harmoniemusik: Música per a conjunt de vents al llarg dels segles XVIII i XIX 

 

41 

 

destaca la no utilització de les flautes (com tampoc ho feien els compositors a l’època 

clàssica), l’inclusió de tres trompes i no de dues o quatre com seria habitual (possiblement 

no en va afegir quatre perquè tenia por de que tapessin les veus de les fustes), i també 

l’aportació tímbrica del violoncel, utilitzat aquí com a reforç de la línia greu i també en 

moments del tercer moviment com a instrument solista. Personalment, l’instrumentació 

comporta certs problemes d’interpretació en relació al balanç que com comentaré més 

endavant, vam haver de solucionar en els assajos previs al concert.    

SOBRE L’OBRA 

Dvorák va escriure la serenata op. 44 en poques setmanes, a principis de l’any 1878. 

Durant aquest període, Dvorák va explorar l’herència de la música popular txeca i també 

les influències de les Danses hongareses de Brahms (1860). La influència de Brahms també la 

podem trobar en l’orquestració, ja que Brahms oblida els violins en la seva Serenata en La M, 

i Dvorák omet les flautes i afegeix el cello i el contrabaix per ampliar la sonoritat greu del 

conjunt. L’obra va ser estrenada per l’orquestra de Praga al novembre de l’any 1878 sota la 

direcció del mateix compositor. Durant la resta de l'any, Dvorák va crear les Danses Eslaves 

(per a piano a quatre mans), diversos treballs per a orquestra, un conjunt de cinc cançons 

populars per a cor, dos cançons, un Capriccio per a violí i piano, i algunes obres per a piano 

de menor importància.  

Al maig de 1879, Johannes Brahms va escriure al seu amic violinista Joseph 

Joachim: “Fes una ullada a la Serenata de Dvorák per a instruments de vent, espero que la gaudeixis tant 

com jo ho faig… Seria difícil trobar una sensació més refrescant de l’abundant i encantador talent creatiu! 

Estic segur que els músics podran gaudir d’aquesta obra”. Només un any abans, Brahms havia 

recomanat la música de Dvorák al seu editor a Berlín30, qui va acceptar publicar obres 

d’aquest compositor i li va suggerir crear un conjunt de Danses Eslaves com Brahms havia 

fet amb les Danses hongareses. Un any després de la seva estrena, Hermann Krigar va escriure 

sobra l’op.44: “Quina expressió artística més ben feta, quines melodies irresistibles i progressions 

harmòniques posa a disposició dels oients Anton Dvorák”.  

En el moment de la composició, la seva fama començava a estendre’s més enllà del 

renom local i la serenata contribuí a aquesta creixent reputació, sobretot quan el crític de 

                                                           
30 Simrock 
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Budapest Max Schütz va escriure sobre l'obra a l'octubre de 1880: “Només un mestre pot 

escriure això; només un poeta amb la gràcia de Déu té aquesta inspiració”. 

ANÀLISI DE L’OBRA  

La Serenata op.44 s’ajusta a l’estructura de quatre moviments d'una simfonia 

tradicional, però el pes dramàtic és diferent. En una simfonia, els moviments més 

importants solen ser el primer i l’últim, i els moviments intermedis serveixen més aviat com 

interludis. En aquesta peça, el primer moviment té un caràcter més introductori, el segon 

expandeix el lirisme de l'obra, el tercer moviment atrau la majoria de l'atenció dramàtica i el 

Finale és optimista i té una forta influència de la música popular i inclou també una 

repetició de l’inici del primer moviment, que reforça la coherència de tota l'obra. Dvorák 

agafa la forma general de la serenada per a vents del segle XVIII, però hi fa uns quants 

canvis: només hi posa 4 moviments i també en canvia l’instrumentació. S’ha de destacar 

l’unitat en els temes de Dvorák, ja que molts comencen amb una 4ª ascendent van 

reapareixent en els diferents moviments.  

La serenata s’inicia amb un moviment titulat Moderato, quasi marcia. Aquest 

moviment es caracteritza per la seva solemnitat, que recorda a les marxes de les serenates 

de Mozart. Està escrit en re menor, però no té un caràcter fosc, i el seu aire pompós fa que 

sigui més aviat còmic, tot i que la secció B (cc.29-61) contrasta amb aquesta solemnitat i on 

destaca el lirisme dels oboès i clarinets i amb un llenguatge influenciat per la música popular 

txeca.  

Tot i que es titula Tempo di minuetto, en el segon moviment realment hi trobem dues 

danses txeques (sousedská en el minuet i furiant al trio). Aquest moviment és el més txec i es 

relaciona també amb els Länder austríacs. El Menuetto està escrit amb una extremada 

sofisticació: les frases solen ser irregulars i les harmonies són bastant extremes. L’estructura 

és ABA, amb un trio (B) en la tonalitat de la subdominant (Si b M), un Furiant que comença 

sense interrupció (amb un enllaç accellerando dels clarinets) i on trobem totes les influències 

rítmiques de la música txeca. El retorn al Menuetto arriba com un alleujament després de 

tota l’energia del trio. 

Influenciat també pels moviments lents de les serenates de Mozart, en el tercer 

moviment Andante con moto Dvorák utilitza melodies serenes i introspectives, que 

s'entrellacen deliciosament entre si, i on tots els instruments tenen el seu moment de 

lluïment. Similar al moviment lent de la Gran Partita de Mozart, trobem un obstinat rítmic 
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amb una línia harmònica del baix que serveix de coixí per a les belles melodies que crea el 

compositor txec.       

L’últim moviment és una polca lleugera Allegro que recorda els moviments ràpids de 

la música eslava i on trobem un gran virtuosisme en tots els instruments (especialment en 

dos fragments per al violoncel); s’inicia amb un tema impetuós que propulsa el moviment 

fins al final, amb l’excepció d’un interludi líric que condueix a una reexposició de la marxa 

inicial del primer moviment abans de que el tema inicial del quart moviment torni fins a 

cloure la peça.  

 

FORMA I ESTRUCTURA 

 

1r moviment (Moderato, quasi marcia) 

- Tonalitat: Re menor (final en Re Major). 

- Forma ternària.  

 

Estructura Compassos Tonalitat 

A 1-16 Re m 

A’ 17-20 La M 

A 21-28 Re m 

B1 29-34 Fa M 

B2 35-42 Fa M 

B2’ 43-49 Fa M 

B3 50-61 Transició 

A (reexposició) 62-75 Re m 

A’ 76-82 Re m 

B1 83-90 Re M 
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Tema A (oboè I)  

 

 

Tema B1 (clarinets) 

 

 

Tema A (reexposició)  

 

 

Tema B1 final (trompes) 
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2n moviment (Tempo di minuetto, Trio, tempo di minuetto) 

- Tonalitat: Minuetto (Fa Major), Trio (Si b Major).  

- Forma tripartida. 

Estructura Compassos Tonalitat 

A (Tempo de minuetto) 1-10 Fa M 

B 11-22 Do M 

A’ 23-34 Fa M  

B’ 35-54 secció modulant 

A’’ 55-58 Fa M 

Transició (motiu A/B) 59-68 Fa M 

C (Trio) 69-79 Si b M 

C’ 80-92 Si b M 

C’’ 93-104 Re m 

C’’’ i D (contrapunt) 105-120 secció modulant 

Transició 121-148 secció modulant 

C (reexposició) 149-160 Si b M 

C’’’’ 160-192 Si b M 

A (Tempo di minuetto) 193-202 Fa M 

B 203-214 Do M 

A’ 215-226 Fa M 

B’ 227-246 secció modulant 

A’’ 247-250 Fa M 

Codetta (motius A-B) 251-261 Fa M 
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Tema A (clarinets)   

      

 

Tema B (oboè I) 

 

 

Trio (clarinets) 

 

 

Contrapunt de la trompa 
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3r moviment (Andante con moto) 

- Tonalitat: La Major 

- Forma tripartida:  

 Segons la tonalitat 

 Segons les textures (acompanyament, síncopes i pedal) 

- Monotemàtica amb motius secundaris 

 Motius (S1 i S2) en La M 

 Motius com a connexió en el desenvolupament dels fragments en La Major. 

Segons la tonalitat:  

Estructura Compassos Tonalitat 

Tema P 

(Tema S1-S2, P) 

1-27 

(20-27) 

La M 

Tema P, S1-S2 28-37 Do M (desenvolupament) 

Tema P, S1-S2 38-48 Re M (desenvolupament) 

Tema S2 49-51 Fa # m (desenvolupament) 

Tema S1-S2, P 52-66 Do # m (transició) 

Tema P 

(Tema S1-S2) 

67-99 

(89-99) 

La M (reexposició) 

Coda (tema P) 100-116 La M (reexposició) 

 

Tema primari (clarinet) 
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Tema secundari 1 

 

Tema secundari 2 

 

Síncopes de les trompes 

 

 

Segons les textures:  

Estructura / textura Compassos Tonalitat 

Tema P + síncopes de les trompes 

 

1-39 

 

(20-39) 

La M 

Tema P, S1-2, desenvolupament i 

transició 

(acompanyament de semicorxeres) 

40-66 

 

(46-66) 

secció 

modulant 

Tema P + síncopes de les trompes 

(Tema S1-S2) 

67-99 

(89-99) 

La M 

Coda, Tema P + pedal harmònic 100-116 La M 
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4art moviment (Finale-Allegro molto) 

- Tonalitat: Re menor - Re Major 

- Forma Sonata Rondó 

Estructura Compassos Tonalitat 

A 1-20 Re menor 

B 21-90 secció modulant 

A’ 91-139 Fa M 

Transició / Desenvolupament 140-156 secció modulant 

A’’ 157-194 secció modulant  

Transició / Desenvolupament 195-226 Do # M, Fa # M 

C 227-252 Si M 

A (transició) 253-271 secció modulant 

D (reexposició tema A 1r moviment) 272-293 Re menor 

Coda (A) 294-377 Re Major 

 

Tema A (Uníson) 

 

Tema B  
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Tema C (clarinet) 

 

 Tema D 

 

 

2.5.2. Serenata op. 7 de Richard Strauss 

 

INTRODUCCIÓ 

 La Serenata de vent op.7 és una obra de joventut (1881), com es pot veure en el 

número d'opus. Va ser escrita durant l’estada de Strauss a la Universitat de Munic, tot i que 

la data exacta és incerta; estrenada a Dresden el 27 de Novembre de 1883, per l’orquestra 

de la cort de Dresden sota la direcció de Franz Wüllner (el mateix que va fer les estrenes a 

Munich de les òperes wagnerianes L’or del Rin i Les Valquíries), Strauss va dedicar-la al seu 

mentor i professor de composició Friedrich Wilhelm Meyer. Amb temes alegres i de forma 

relativament senzilla, és la primera peça de Strauss que va tenir una interpretació  regular. 

L’obra ràpidament va cridar l'atenció del director d'orquestra Hans von Bülow, que 

prèviament havia desestimat les habilitats de Strauss al mostra-li aquest les seves peces per a 

piano op.3: “Tenim aquí no un geni, però si un tipus amb talent”. Després de conèixer la Serenata 

op.7, Hans von Bülow va parlar de Strauss com “un home jove excepcionalment dotat, la 

personalitat més excel·lent des Brahms”, i el va convidar a ser director assistent de la seva 

orquestra de Menningen. Bullo també va demanar a Strauss una altra obra per a 

instruments de vent, que finalment va ser la suite op.4. 

En aquesta peça trobem clarament la influència de l’ensenyament del seu pare, Josef 

Strauss, que era trampista de la cort de Munic. Igual que Leopold Mozart , Franz va 
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intentar influir musicalment el seu fill, i en particular volia evitar que fos contaminat per la 

música de Wagner. Com Richard Strauss va escriure més tard, “la trinitat musical del meu pare 

era Mozart, Haydn i Beethoven”. És a dir, Franz era un classicista sense complexos i la música 

de Wagner no era del seu gust. No obstant això, Franz era un membre freqüent de 

l'Orquestra del Festival de Bayreuth que va estrenar òperes com Parsifal.  

 Considerada més endavant pel propi compositor com “la feina respectable d’un 

estudiant”, la serenata op.7 està considerada com una de les obres mestres per a conjunts de 

vent.    

 

INFLUÈNCIES PRÈVIES 

La estètica de Franz Strauss, admirador dels compositors clàssics, és evident en la 

serenata op.7. Tot i que la serenata clàssica estava formada sempre per diversos moviments 

i l’op.7 de Strauss és d’un sol moviment, podem relacionar-la amb els andantes mozartians. 

Al igual que Mozart, el disseny de la forma sonata de Strauss  no desenvolupa els temes en 

un sentit simfònic, sinó que es dedica a generar belles melodies; també Strauss utilitza la 

tonalitat de Mi b M, la mateixa que en la serenata KV.375 i en l’Adagio de la Gran Partita 

KV.361 (370a). Si parlem de l’instrumentació, la serenata op.7 compta amb una formació 

semblant a la de la serenata KV.361, només amb l’intercanvi de les flautes i el contrafagot 

per els cornos di bassetto i el contrabaix.     

 En referència a la relació entre la serenata de Mozart i Strauss, Alfred Einstein31 

deixà escrit: “la fascinació per aquestes obres emana del seu so pur. Hi ha una alternança contínua entre el 

tutti i soli, un canvi constant de noves combinacions, amb una barreja de timbres i una claredat transparent a 

la vegada…cap instrument es tractat com a solista, però cada un es distingeix”.   

INSTRUMENTACIÓ 

Escrita per a dos flautes, dos oboès, dos clarinets en si b, dos trompes en mi b, dos 

trompes en si b, dos fagots, contrafagot o tuba, aquesta obra és la primera de les quatre que 

Strauss va escriure per a conjunt de vent; després escriuria la Suite op.4 (1884), amb la 

mateixa instrumentació que la Serenata op.7;  i dues Sonates per a instruments de vent (1943-1945), 

on Strauss afegeix també una parella de cornos di bassetto. Tot i ser un treball essencialment 

                                                           
31 Musicòleg i crític musical (1880-1952) 
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d’estudiant, aquesta obra evidencia l’habilitat del compositor en l’orquestració, amb cada 

part ben delineada i on cada instrument pot ser escoltat clarament.  

SOBRE L’OBRA 

El doctor John Mangum, en un programa de mà de la Filharmònica de Los 

Angeles, ens diu això sobre la peça : 

La música en si és melòdica i lírica , amb un segon tema, precedit d'una breu transició en tonalitat menor,  on 
podem gaudir del so ric i ple dels tretze instruments de vent. El desenvolupament comença amb una cadència 
d’oboè més una sèrie de notes sostingudes tocades per les trompes i el contrafagot. Un motiu que es troba en 
els instruments greus crea un sentit d'anticipació com a final del desenvolupament i inici de la recapitulació . 
La recapitulació comença amb el que és potser el moment més evocador i bonic de la serenata, on les 
trompes toquen el primer tema amb gran calidesa, una evocació i petit homenatge al seu pare Franz Strauss. 
L'obra acaba amb la suavitat de la flauta, un gest que és una premonició en miniatura de l’escriptura 
enlluernadora de Strauss per a la veu de soprano en les seves grans òperes. 

 

 Personalment, crec que aquesta obra és un gran exemple de música romàntica per a 

instruments de vent, ja que fa un gran ús de la instrumentació (tot i ser la primera obra 

d’aquest tipus que va escriure Strauss), hi trobem una gran varietat de colors (gran moment 

la reexposició que toquen les quatre trompes, la cadència de l’oboè, el final ascendent de la 

flauta) i de mescla d’instruments (fagots amb trompes, clarinets amb fagots, flautes amb 

clarinets, trompes amb clarinets), i conté un desenvolupament melòdic que podem 

relacionar amb les seves òperes posteriors (El cavaller de la rosa, Salomé) tal i com feia el 

mateix Mozart. Després de tenir l’oportunitat de dirigir aquesta obra i anteriorment haver-

la tocat, la meva opinió és que aquesta serenata op.7 és un dels punts culminants de la 

música de per a conjunt de vents a la manera de Harmoniemusik.           
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ANÀLISI DE L’OBRA 

 

Estructura Compassos Tonalitat 

A 1 - 24 Mi b M 

Transició  25 - 30 secció modulant 

B  31 - 50 Si b M 

utilització 
d’elements de la 
part B 

51 - 80 Si b M, Mi b M 

Cadència oboè 80 - 89 secció modulant 

Desenvolupament 90 - 121 secció modulant 

Reexposició  122 - 157  Mi b M 

Coda 158 - 176 Mi b M  

 

Tema inicial (oboè) 

 

 

Tema B (clarinet) 
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Cadència (oboè) 

 

Reexposició (trompa)  
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3.1. El Concert 

3.1.1. Apunts sobre el concert 

 El concert-presentació del projecte va tenir lloc a les 19:00 hores del dissabte 12 

d’abril a l’Auditori del VINSEUM (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) a Vilafranca 

del Penedès. El concert formava part del cicle “Tast de Cambra” de l’Orquestra de Cambra 

del Penedès (www.ocpenedes.com). Durant el concert també creia oportú fer una petita 

presentació abans de cada peça, però intentant fugir de les explicacions purament 

biogràfiques, aportant i transmetent al públic assistent en quines circumstàncies, per a qui i 

perquè van ser escrites les tres obres que integraven el programa del concert (Serenata en 

mi bemoll Major de W.A.Mozart, Serenata op.7 per a instruments de vent de Richard 

Strauss, i la Serenata op. 44 en re menor d’Antonín Dvorák). Amb aquesta idea,  

l’explicació volia evitar les convencions habituals d’un concert i volia afavorir  que el públic 

pogués entendre més bé el repertori i  que es posés en situació abans d’escoltar les obres.      

 Es va iniciar el concert amb una breu explicació sobre el que eren els conjunts de 

vents a les corts vieneses primer i després a la resta d’Europa a finals del segle XVIII, i 

també quina era la funció d’aquests i la música que tocaven (especialment divertiments, 

serenates i arranjaments d’àries d’òpera). Després d’això vaig demanar als assistents que 

fessin un viatge al passat i que pensessin en un sopar a l’aire lliure en un dels nombrosos 

palaus vienesos, ple de gent de la cort i d’aristòcrates. Aquí va venir el primer fragment 

interpretat pels músics (els primers 5 cc. del 1r moviment de la serenata de Mozart), on 

s’exemplifica el caràcter solemne i d’obertura (molt semblant a la Simfonia Concertant 

K.364 del mateix autor). El següent exemple va ser un fragment amb caràcter de fanfàrria 

del mateix moviment (entre els cc. 25 i 33), on s’evidenciava la relació entre la música 

militar i la música per a conjunts de vents. L’últim exemple del 1r moviment va ser la secció 

en mode menor entre els cc. 38-47, on quedava palès el diàleg entre dos personatges (oboè 

I i clarinet I), i on es va demanar al públic posar atenció en el motiu de tres notes repetides 

que reiteradament va apareixent al llarg de tota la serenata. També com que aquest 

fragment acaba amb una semicadència i amb una sensació de misteri, es va comentar al 

públic que el desenllaç final de la historia entre aquest dos personatges, per exemple un 

home i una dona, no arribaria fins a la interpretació completa de la serenata.     

http://www.ocpenedes.com/
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El següent exemple van ser els primers 8 cc. del 2n moviment. És un minuet amb 

un caràcter més solemne, però amb dos idees ben diferents (una més extravertida i l’altre 

més introvertida). Es va exposar la idea de que en aquestes vetllades en les corts vieneses, 

era habitual que els conjunts de Harmoniemusik toquessin un minuet, i just després del sopar 

era el moment en que l’aristocràcia podia ballar però sense perdre les formes.  

Amb els exemples del 3r moviment (inici fins al c.9, entre els cc.26 i 30), es va 

exposar una historia d'amor fictícia però no per això menys probable entre dos dels 

assistents a aquesta vetllada nocturna. El 1r exemple mostra el diàleg i les mirades de 

complicitat entre aquests joves, i el 2n ja és directament un “duet d’amor” entre aquests 

joves, al igual que moltes àries de les pròpies òperes de Mozart (Les noces de Figaro, Così fan 

Tutte, La flauta màgica).  

L’exemple del 4t moviment ens mostrà un minuet amb un caràcter oposat al del 2n 

moviment. I continuant amb la nostra vetllada en el palau, era el moment on la gent 

portava alguna copa de més i ballaven ja sense tants miraments; els accents fora de lloc i les 

hemiòlies d’aquest moviment encara exposen més aquesta idea de l’inici de la festa ja sense 

guardar les formes.  

I l’últim fragment de la serenata interpretat en aquesta introducció va ser l’inici del 

Finale, que dins la nostra vetllada vienesa era ja el final de festa desenfrenat, amb un allegro 

amb un caràcter a la turca molt present sempre en la música per a Harmoniemusik.   

Després de la interpretació completa de la serenata de Mozart, va ser el torn d’afegir 

músics a l’escenari i de presentar la serenata en un sol moviment de R.Strauss. Tot i que no 

es va interpretar cap fragment, es va fer una petita introducció exposant la relació entre les 

dues serenates: utilitzen la mateixa tonalitat, la forma sonata hi és present, el propi Strauss 

està influenciat pels gustos musicals del seu pare Franz (que ensenyava al seu fill la música 

de Mozart i Haydn), i hi trobem un gran lirisme que després utilitzaran en les seves òperes 

(en el cas de Strauss, principalment en El cavaller de la rosa o Daphne). Seguidament, el públic 

va poder gaudir de la música del jove Richard Strauss.  

Arribats en aquest punt del concert, era el moment per a la darrera serenata de les 

tres proposades en el concert. Era el torn de la serenata per a instruments de vent (amb 

l’afegit del contrabaix i del violoncel) d’A.Dvorák. Igual que amb la de Strauss, Dvorák 

utilitza formes i recursos que ens recorden a Mozart, i es va fer notar al públic la relació 

entre el primer moviment (amb un caràcter de marxa) que recorda la serenata KV 375 

mozartiana, un 2n moviment Minuet-Trio on Dvorák si que utilitza elements del folklore 
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musical txec, un 3r moviment que destaca pels seus moments de gran lirisme (al igual que 

en el 3r de Mozart i en tota la serenata de Strauss) i un 4art moviment que és un Finale 

també amb molts elements de música txeca i que es relaciona també amb d’altres obres del 

mateix Dvorák com la seva Suite Txeca, les seves Danses Eslaves i la seva Serenata per a 

cordes op.22.       

 

3.1.2. Preparació de les partitures 

 

SERENATA KV 375 W.A.MOZART 

 

El procés de preparació de les particel·les era una de les tasques més importants ha 

fer abans de l’inici dels assajos, ja que al disposar només d’un assaig de 3’5 hores per a 

aquesta serenata, i amb l’afegit que els instrumentistes tocarien sense director, era de gran 

ajuda que tot estigués el més clar possible, pensant en les articulacions, dinàmiques, 

respiracions, tempos, frasejos… A més a més, al afegir-me el contrabaix, principalment 

doblant la veu del fagot II o de les trompes, calia decidir en quins moments tocava i en 

quins altres no. Aquesta és una feina que es pot fer en primera instància a casa, però on 

més clarament se’n valora la funcionalitat és en l’assaig en viu amb tota la formació. Per 

això es van canviar llocs on en un inici s’havia pensat que el contrabaix hi tocaria 

(principalment se’n va reduir la presència i es va eliminar l’ús del piscat). Tot i això, crec 

personalment que va ser un encert afegir aquest instrument a l’octet, com ja es feia a 

l’època de Mozart.  

Un altre aspecte important era decidir quines articulacions usaríem en els fragments 

més virtuosístics on Mozart no n’escriu cap (especialment per a clarinets, oboès i en menor 

mesura per als fagots); exemples d’això els trobem en el primer moviment (cc.27-32, cc.67-

73) i en l’últim moviment (cc.21-24, cc.74-113). Inicialment vaig preparar les possibles 

articulacions i les vaig escriure en la versió inicial que va ser enviada prèviament als 

instrumentistes, però no va ser fins en el moment de l’assaig on es va poder comprovar-ne 

la seva utilitat. Penso que això va ajudar també a agilitzar el treball en els assajos, ja que no 

vam perdre molt de temps en parlar d’això.  

En referència a les dinàmiques, era important marcar i anotar en quins moments era 

important que s’escoltés més una veu (per tant, era útil per a equilibrar el balanç del 
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conjunt), així com també per al fraseig. Exemples d’això els trobaríem al 1r moviment (cc. 

6-24, 75-79), en el trio del 2n moviment, en tot el 3r moviment i també en moltes parts on 

hi ha progressions del 5è moviment.  

També vaig afegir altres tipus d’anotacions com ara comes (que tant eren per a 

respirar com per a marcar llocs on era important fer una cesura per a marcar un “piano 

subito”, per exemple entre els cc. 35-36 del 1r moviment) i marques per a aspectes del 

tempo (principalment ritardandos o accelerandos, o també per a fer alguna pausa general una 

mica més llarga, per exemple en el c.37 del 1r moviment).  

En relació als diferents caràcters de l’obra, al llarg dels assajos vaig posar un especial 

èmfasi a buscar un sentit dramàtic (en el sentit teatral) i operístic a la interpretació (recordo 

en aquest sentit la relació de la Harmoniemusik amb l’òpera), intentant remarcar els diferents 

caràcters, colors i discursos presents en tota la serenata KV375. Aquest fet va quedar 

exemplificat en la presentació inicial prèvia al concert.      

L’últim aspecte important a remarcar era com interpretar les ornamentacions, 

apoggiatura, mordents i trinos que apareixen al llarg de tota la serenata. A les particel·les 

també se’ls hi va afegir lletres d’assaig (només hi constaven números de compàs), per a 

facilitar el desenvolupament dels assajos.  

Les particel·les utilitzades eren la referència 5333 de Barenreiter-Verlag, 1979 

(Kassel) i també com a partitura de consulta, la HN 9796 de G.Henle-Verlag, 2005 

(München).  

 

SERENATA OP.7 RICHARD STRAUSS 

 

Al igual que amb el Mozart, aquí també era interessant preparar les partitures abans 

de l’inici dels assajos, ja que només vam disposar d’una hora i 15 minuts per assajar aquesta 

obra.  

 Els aspectes més importants a anotar eren els ja anteriorment esmentats a la 

serenata KV375 de Mozart: articulacions, fraseig, i en menor mesura també les dinàmiques. 

En relació a les articulacions, la partitura de Strauss presenta una gran varietat d’aquestes, 

sobretot de lligadures amb staccato i de lligadures amb l’última nota curta, i que era 

important marcar en les particel·les. També s’havia de corregir alguna articulació que 

faltava en algun instrument i que probablement per un problema de l’edició no estava 

escrita.  
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 En una formació nombrosa com la que Strauss utilitza, també era molt útil anotar 

els doblatges de les veus, perquè així els músics ja sabessin amb quin instrument estaven 

tocant a l’uníson i així poguessin imaginar ja quin tipus de so necessitaven i amb quins 

problemes d’afinació es podrien trobar. Exemples d’això els podríem trobar a partir del più 

animato del compàs 31 (on trobem un doblatge clarinet I – trompa I) o a partir de la lletra 

B (doblatge flauta I – clarinet I, flauta II – clarinet II, oboè I – trompa I).  

 En relació al “tempo” i a les variacions d’aquest, era també de gran ajuda escriure a 

les particel·les quins eren els fragments on hi hauria un accelerando o stringendo, on el tempo 

seria més lent i on utilitzaríem el rubato (per exemple en el tempo I del compàs 81) i les 

referències metronòmiques de cada part.  

 Les dinàmiques estan molt anotades en la partitura de Strauss, però no per això vaig 

escriure o canviar alguna dinàmica, sobretot per intentar equilibrar algun dels moments 

“tutti” o al final (a partir de la lletra H, tot es mou entre pp i ppp). 

 La serenata està escrita originalment per a contrafagot o tuba, i amb l’afegit de dos 

compassos al final del contrabaix, però l’impossibilitat de trobar un contrafagot va fer que 

finalment la interpretéssim tota sencera amb contrabaix. 

 A les particel·les i a la partitura general només hi havia lletres d’assaig, i per això 

vaig afegir-hi números de compàs.  

 Les partitures utilitzades eren de la Universal Edition A.G.Wien.  

 

SERENATA OP.44 ANTON DVORÁK 

 La serenata per a instruments de vent, violoncel i contrabaix va ser l’obra a la qual 

vaig dedicar més temps a preparar les partitures, sobretot per la seva particular formació 

(que comporta certs problemes de balanç entre els instruments); exemples d’això en serien 

l’ús del cello, que per naturalesa queda bastant amagat amb tots els instruments de vent, així 

com també per l’ús de només de 3 trompes. Per aquest motiu, es van haver d’anotar 

diferents canvis en les dinàmiques. Exemples dels canvis anotats serien: 

1r moviment (Moderato, quasi marcia)  

- Més volum en els oboès (veu principal) i menys en la resta de veus a l’inici del 1r 

moviment (cc.1-16). 
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-  A partir de la lletra D, 3 cc. sense crescendo, i a partir del cc. 56, oboès el crescendo molt 

més tard.  

- En el c. 60 trobem un exemple del problema de balanç entre les trompes, ja que trobem 

dos motius paral·lels, però un el toquen la 1ª i la 2ª trompa, i l’altre només la 3ª trompa.  

- El cello al c. 88 ha de tocar amb més volum perquè continua una línia de dues trompes 

del c. anterior.  

2n moviment (Tempo di minueto) 

- A la lletra A, només l’oboè I està tocant el tema, i la resta d’instruments estan fent 

harmonia o un contrapunt. Tots els instruments tenen escrit mf, però l’oboè hauria de 

tocar forte. Això torna a succeir a la lletra C.   

- A partir de la lletra I fins al final del trio, s’ha d’organitzar aquest llarg diminuendo, ja que 

sinó zona massa aviat pianissimo.  

3r moviment (Andante con moto) 

- Trobar l’equilibri entre l’acompanyament obstinat de les trompes. Això fa que els 

moments en que tenen escrit forte, no sigui necessari tocar amb un gran volum (per 

exemple, c.4).  

- Totes les semicorxeres repetides a partir de la lletra D, no és necessari que siguin tan 

fortes (clarinet II, fagots, cello i contrabaix). Amb la mateixa intenció hem de tocar les 

notes llargues entre els cc. 59-66.  

- Sempre que cello i contrabaix utilitzen pizzicato, han de tocar amb més volum del que 

tenen escrit.  

4art moviment (Allegro molto) 

- A la lletra C, més volum de clarinets (mínim mf) i menys de la resta d’instruments (fagots, 

cello, trompa III).  

- Equilibrar el volum a partir de la lletra I, ja que no sempre ha de ser ff. Menys volum en 

els trinos dels clarinets i graduar les fanfàrries dels instruments de les trompes.    
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Les articulacions van ser un motiu de reflexió i de treball en la preparació de les 

partitures, ja que Dvorák ens escriu una gran varietat d’aquestes que havien de ser enteses 

igual per a tothom. Exemples d’això seria la diferencia entre accents més lleugers anotats 

amb aquest símbol (>) i els accents més pesante (^) (com podem veure en els compassos 3-4 

del primer moviment).  També en vaig afegir en llocs on haurien de ser-hi (c.65 és igual que 

el c.24). Sovint també he escrit accents en inicis de fragments ràpids lligats32 per a que fos 

més clar l’atac, així com també per a marcar les hemiòlies en forma de ritme dumka33.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Trio del 2n moviment 
33

 Ritme característic de les danses txeques 
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4. Conclusions 

 

 En aquest capítol m’agradaria expressar tot el que he viscut realitzant la recerca per 

a aquest projecte final i preparant el concert final, perquè al llarg d’aquest 6 mesos hi ha 

hagut moltes experiències que m’agradaria comentar.  

 En relació a la part escrita del treball, degut a la gran quantitat d’informació que he 

trobat (sobretot gràcies a la documentació extreta per la xarxa i als llibres de les 

biblioteques de la ESMuC, UDK Berlín i la Biblioteca Americana de Berlín), al final m’he 

centrat en allò que considerava més important i més representatiu per a explicar la 

Harmoniemusik. He volgut evitar fer un mera explicació del catàleg d’obres, i he cregut més 

interessant parlar de les funcions i els usos que tenia aquest música i la formació que 

l’integrava.  

 En la preparació del concert, van ser moltes les experiències amb els quals em vaig 

trobar. Des de intentar buscar sense èxit un contrafagot per a que pogués tocar al projecte 

(sembla que aquell dissabte tots els contrafagots de Catalunya estaven ocupats), músics que 

a última hora no podien participar en el concert i als quals vaig buscar un substitut 

d’urgència, poca predisposició de l’ESMuC per a que pogués assajar en aules adequades, ...  

A l’hora dels assajos, tal i com he comentat anteriorment, crec que va ser de gran ajuda 

preparar amb tot detall les partitures a usar pels músics, ja que això va agilitzar els assajos i 

va fer que tinguéssim temps per a poder preparar tot el repertori. Tot i això, crec que 

l’experiència dels assajos i del concert va ser molt positiva, i vam poder donar “vida” a un 

repertori poc interpretat al nostre país. Llàstima que per qüestió de pressupost i de temps, 

no vam poder interpretar al concert d’altres obres representatives com la Gran Partita, 

l’octet de Beethoven, suite op.4 de Strauss o l’octet de Stravinski, que queden pendents per 

una repetició d’aquest format de concert amb conjunt de vents.      

 En relació a la meva feina com a director, aquest projecte m’ha servit per a conèixer 

més a fons tots els recursos tècnics i interpretatius dels instruments de vent, sobretot en 

relació als diferents tipus d’articulació de cada instrument (sforzandos, accents, fp i d’altres 

exemples sobretot en la KV375 de Mozart), als diferents colors que produeixen aquests 

instruments (i la seva combinació), a l’emissió del so, al treball del balanç entre tot el 

conjunt (en els tuttis i en les seccions de solo acompanyat) i també en la producció d’un 

discurs musical buscant els contrastos (dinàmica, caràcter, articulació).  
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 També va ser molt positiva la presentació que vaig fer amb els músics prèvia al 

concert, ja que va ajudar a entendre el context musical i sobretot sociocultural de la 

Harmoniemusik i de les obres que tocàvem. Tot i que no sóc una persona amb un gran do de 

paraula i que realment no em sento dins del meu hàbitat parlant en públic, estic satisfet del 

resultat de la presentació, ja que després del concert vaig poder parlar amb part dels 

assistents (molts dels quals “no entesos”) i vaig rebre un bon feedback, ja que els va posar en 

situació i els va fer gaudir més del concert.   

      En resum, l’experiència general ha estat molt positiva, ja que m’ha servit per a 

conèixer un repertori i un gènere bastant desconegut per a mi i també per a poder aprendre 

moltes coses en quan a la preparació de les partitures, l’organització i la dinàmica en els  

assajos i la presentació d’un concert.   
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6. Annexos  

Compositors i obres per a Harmoniemusik (ordre cronològic) 

Compositor Any Obres Instrumentació 
Georg Christoph Wagenseil  1715-1777 Divertimenti 

 

Suites de peces 

2 ob, 2 ca, 2 hn, 2 fg 

2 cl, 2 hn, 2 fg, fp 

Franz Aspelmayr 1728-1786  Partites 2 ob/cl, 2 hn, 2 fg 

Franz Xaver Dussek 1731-1799 Partites 2 ob, 2hn, 2 fg 

Franz Joseph Haydn 1732-1809 Divertimenti 

(Hob.II:1-17. 20-24, 33-

38) 

Marxes (Hob.VIII: 4,6, 

7) 

 

instrumentació variable 

 

 

 

Joseph Myslivecek 1737-1781 Octets 

Quintets i cassació  

2 ob, 2 cl, 2 hn, 2 fg 

2 cl, 2 hn, fg 

Michael Haydn  1737-1806 Divertimenti (P92, 94, 

95, 96 i 98) 

Instrumentació variable 

incloent flauta i 

instruments de corda 

Johann Baptist Vanhal 1739-1813 Partites  

Divertimenti 

Türkische Musik 

2 ob, 2 cl, fg 

2 ob, 2 hn, fg 

sextet o octet 

Karl Ditter von Dittersdorf 1739-1799 Partites quintet (2 ob, 2 hn, fg) o 

sextet (2 ob, 2 hn, 2 fg) 

Wenzel Pichl 1741-1805 Partites 2 ob/cl, 2 hn, 2 fg 

Georg Druschetzky 1745-1819 100 volums de repertori 

per a Harmoniemusik 

(Biblioteca Széchényi, 

Budapest) 

instrumentació variable 

Johann Went 1745-1801 Partita i divertimenti octet 

Leopold Kozeluch 1747-1818 Partites 

 

Marxes 

2 ob, 2 cl, 2 hn, fg 

octet 

fusta-metall 

Josef Fiala 1748-1816 Partites 

Divertimenti 

formació variable 

2 ob, 2 hn, 2 fg 

Antonio Rosetti 1750-1792 Partites octet (+ flauta) 

Antonio Salieri 1750-1825 Serenates i marxes formació variable 

Franz Anton Hoffmeister 1754-1812 Partites, Harmonie i 

Variacions 

sextet o octet 

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 Divertimenti 

(KV166,186) 

(KV196e-f) 

(KV 213,240, 252, 253, 

270) 

K.361 Gran Partita 

Serenates  

(KV 375,388) 

Marxes (KV408) 

Divertimenti (KV439) 

2 ob, 2 ca, 2 cl, 2 hn, 2 fg 

 

octet 

2 ob, 2 hn, 2 fg 

 

 

octet 

vent, cordes, percussió 

3 cdb / 2 cl, cdb 

Franz Krommer 1759-1831 Serenates, partites, 

marxes i Länder 

conjunt de vents 

Franz Christoph Neubauer 1760-1795 Partites sextet, octet o fins a deu 

instruments 
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Flauta (fl), oboè (ob), corn anglès (ca), clarinet (cl), corno di bassetto (cdb), fagot (fg), contrafagot (cfg), trompa (hn), 

trompeta (tp), contrabaix (cb), pianoforte (pf)  

  

 Aquesta no és una llista completa, ja que no inclou compositors amb un catàleg 

escàs per a Harmoniemusik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Wranitzky 1761-1820 Música per al carrusel 

de Viena,  

Marxes militars 

octet 

 

conjunt de vents 

Ludwig van Beethoven 1770-1827 Parthia dans un concert 

op.103, 

Sextet op.71 

Marxes, poloneses i 

Ecossaises 

octet 

 

2 ob, 2 cl, 2 fg 

 

conjunt de vents 

Joseph Triebensee 1772-1846 Nombrosos 

arranjaments d’òperes, 

simfonies i ballets 

Partites 

octet (+ 2 tp i cfg) 

 

 

 

sextet/octet 

Wenzel Sedlak 1776-1851 Arranjaments d’òperes i 

ballets 

formació variable 

Ignaz Xaver Ritter von 

Seyfried 

1776-1841 transcripcions d‘òperes octet de vent, cb 

Sigismund Neukomm 1778-1837 Marxes orquestra militar 

Johann Nepomuk Hummel 1778-1837 Marxes militars  

 

conjunt de vents 

Franz Schubert 1797-1828 Minuets 

 

Octet 

Trauermusik 

Obres religioses 

2 fl/ob, 2 cl, 2 hn, 2 fg, tp 

2 ob, 2 cl, 2 hn, 2 fg 

fusta-metall 

fusta-metall 
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Il·lustracions 

 

Musikkapelle des Grünen Bürger Korps, pintura d‘Ignaz Pfeilhauer (1796). 
Oberösterreichisches Landesmuseum, Schlossmuseum, Linz.  

 

Programa de concert de la  Tonkünstler Societät, 16 i 17 d’abril de 1791.  
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Litografia del Kärntnertortheater 

 

 

 


