
DIUMENGE 15 DE MAIG DE 2022
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Orquestra Simfònica 
de la Ràdio Sueca

Daniel Harding
director
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Palau Solterra, Torroella de Montgrí



EL CONCERT D’AVUI

Aquest programa ha estat possible gràcies
al suport de la Fundació Vila Casas

En un debut molt esperat a 
Girona, ens complau presentar 

l'Orquestra Simfònica de la Ràdio 
Sueca amb el seu mestre titular 

Daniel Harding. 

Amb una extraordinària 
qualitat instrumental, 

una marcada personalitat i el 
so personal inconfusible de 
les orquestres nòrdiques, 

la Simfònica de la Ràdio Sueca 
ens oferirà dos monuments 

del repertori: les Simfonies núm. 
2 i 4 de Brahms.



Per gaudir de la música necessitem: SILENCI 

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO

To enjoy the music we need: SILENCE

Mòbils apagats

Móviles apagados

Mobile phones switched off

Alarmes desconnectades

Alarmas desconectadas

Alarms disconnected

Moltes gràcies / Muchas gracias / Many thanks

SI US PLAU / POR FAVOR / PLEASE



PROGRAMA

COMENTA AQUEST CONCERT AMB 
#SVERIGESRADIOSSYMFONIORKESTER #HARDING #BRAHMS

Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca
Daniel Harding, director

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Simfonia núm. 2, en re major, Op. 73 (1877)

 I. Allegro non troppo

 II. Adagio non troppo

 III. Allegretto grazioso (quasi andantino)

 IV. Allegro con spirito

 
Simfonia núm. 4, en mi menor, Op. 98 (1884-85)

I. Allegro non troppo

II. Andante moderato

III. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I

 IV. Allegro energico e passionato – Più allegro

— Durada aproximada del concert: primera part 40 
minuts; pausa de 20 minuts; segona part 40 minuts



Daniel Harding
Director

Daniel Harding és director musical i artístic de l'Orquestra 
Simfònica de la Ràdio Sueca. També és director artístic 
del Festival Anima Mundi de Pisa i director guardonat de 
l'Orquestra de Cambra Mahler, amb la qual ha treballat 
durant més de 20 anys. És un dels pocs directors convi-
dats regularment a dirigir les principals orquestres del 
món, com la Filharmònica de Berlín, la Royal Concertge-
bouw i la Filharmònica de Viena. A més a més, és pilot 
d'avió qualificat. 

Reconegut director d'òpera, ha dirigit aclamades produc-
cions en el Teatre alla Scala de Milà, el Theater an der 
Wien, la Royal Opera House de Londres i els festivals de 
Salzburg i Aix-en-Provence. Ha realitzat un gran nombre 
d'enregistraments, entre elles la guanyadora del premi 
Grammy Billy Budd amb l'Orquestra Simfònica de Lon-
dres i els Concerts per a piano núm. 3 i 4 de Beethoven 
amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i Maria João 
Pires. 

El contracte de Harding com a director musical s'estén 
fins a la temporada 2024-2025. El 2019, també va acceptar 
un nou paper com a primer director artístic de l'orquestra 
amb una responsabilitat general sobre la visió artística de 
l'orquestra. Aquest paper ampliat també inclou l'oportu-
nitat de crear nous tipus de programes de concerts i ma-
neres de presentar la música clàssica de manera creativa. 

"Cada vegada és més inusual que la relació entre un direc-
tor i una orquestra no només duri més d'una dècada, sinó 
que continuï creixent", diu Daniel Harding sobre el treball 
amb l'orquestra. "També és poc freqüent que una orques-
tra del més alt nivell musical vulgui també, de forma molt 
evident, continuar creixent". 

Harding va començar tocant la trompeta, però en la seva 
adolescència es va imposar l'interès per la direcció. Als 
17 anys, va dirigir una interpretació de Pierrot Lunaire de 
Schönberg amb un conjunt d'estudiants. Això el va portar 
a treballar com a assistent de Simon Rattle a l'Orquestra 
Simfònica de la Ciutat de Birmingham durant un any. El 
temps amb Rattle i l'orquestra va acabar amb el debut 
professional de Harding, dirigint ell mateix l'orquestra. 

BIOGRAFIA



El 2002 Daniel va rebre el títol de Chevalier de l'Ordre des 
Arts et des Lettres per part del Govern francès i l’any 2017 
va ser nominat al càrrec d’Officier Arts et Lettres. El 2012 
va ser escollit membre de la Reial Acadèmia Sueca de la 
Música.



Orquestra Simfònica 
de la Ràdio Sueca

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca és coneguda a tot 
el món com una de les orquestres més versàtils d'Europa, 
amb un repertori emocionant i variat i un esforç constant 
per obrir nous camins. L'orquestra, guanyadora de múl-
tiples premis, ha estat elogiada per la seva excepcional i 
àmplia musicalitat, així com per les seves col·laboracions 
amb els compositors, directors i solistes més importants 
del món.

La seu permanent de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio 
Sueca, des de 1979, és Berwaldhallen, la sala de concerts 
de la Ràdio Sueca. A més de l'audiència a la sala, l'orques-
tra arriba a molts oients a través de la ràdio i el web i mit-
jançant la seva associació amb la UER. Diversos concerts 
es retransmeten també a Berwaldhallen Play i a la Televi-
sió Sueca, oferint al públic més oportunitats d'acostar-se 
a una de les millors orquestres del món.

"L'orquestra té una combinació única d'humilitat, sensi-
bilitat i imaginació musical", diu Daniel Harding, director 
musical de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca des 
de 2007. "Mai he tingut un concert amb l'orquestra en el 
qual no hagin tocat com si la seva vida depengués d'això!". 
L'orquestra també està orgullosa de tenir a Klaus Mäkelä 
com a principal director convidat des de 2018.

Durant la pandèmia de la COVID-19, la Simfònica de la Rà-
dio Sueca va ser una de les úniques orquestres del món 
que no va deixar de tocar. El seu enfocament innovador i 
creatiu a l'hora de fer música en aquests temps foscos va 
ajudar el seu públic a suportar la situació i fins i tot va ser 
notícia.

La primera orquestra de ràdio es va fundar l’any 1925, el 
mateix any en què el Servei de Ràdio Sueca va començar 
les seves emissions. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Su-
eca va rebre el seu nom actual el 1967. Al llarg dels anys, 
l'orquestra ha tingut diversos directors musicals distingits. 
Dos d'ells, Herbert Blomstedt i Aquesta-Pekka Salonen, 
han estat nomenats directors llorejats.

BIOGRAFIA



BIOGRAFIA



COMENTARI

Johannes Brahms,
Simfonia núm. 2,

en re major, op. 73

Fins que Arnold Schönberg no va publicar el seu es-
crit Brahms: el progressista (1947), la falsa dualitat entre 
músics conservadors (encapçalats per Brahms) i músics 
moderns (Wagner, Liszt...) va anar en boca de tothom. 
Schönberg defensa que no hi havia batalla: que tant els 
uns com els altres eren moderns, progressistes i innova-
dors, però que el públic va prendre partit pels uns o pels 
altres segons els seus gustos i que el debat va esdevenir 
més mediàtic que no pas real. L’estiu de 1877, instal·lat a 
la vora del llac Wörthersee, a la zona de Caríntia, Brahms 
es va dedicar a escriure la Segona, esperonat per l’èxit ob-
tingut amb la Simfonia núm. 1. Si recordem que per fer 
la primera va invertir més de 20 anys, podem dir que la 
segona va ser escrita en temps rècord: quatre mesos. El 
feliç i optimista estat d’ànim, l’entorn natural i les facilitats 
per treballar, van contribuir a crear una obra definida per 
Clara Schumann com “alegre i encantadora”. Amb el seu 
sentit de l’humor característic, però, Brahms va escriure a 
Simrock, el seu editor: “La simfonia que estic acabant és 
tant malenconiosa que no crec que vostè la pugui supor-
tar. Mai no havia escrit res de tan trist [...]. La partitura cal-
dria publicar-la amb una orla negra. N’està segur de voler 
gastar diners en una obra d’aquest tipus?”

En la Simfonia núm. 2 els lligams entre el romanticisme 
i el classicisme són evidents, no solament pels aspectes 
formals, sinó també els temes utilitzats, per la seva fres-
cor i per la necessitat evident d’assolir un equilibri musical 
que, segons l’autor, el moviment romàntic havia malmès 
amb els seus excessos. L’obra representa -malgrat els co-
mentaris de Brahms- una de les pàgines més fresques, 
espontànies i rialleres del compositor alemany. L’estrena 
va ser el 30 de desembre de 1877 a càrrec de l’Orquestra 
Filharmònica de Viena, sota la direcció del mestre Hans 
Richter. L’èxit va ser esclatant.

D. Puertas



COMENTARI

Johannes Brahms;
 Simfonia núm. 4,

en mi menor, op. 98

Escrita a Mürzzuschlag, una ciutat d’Estíria, a la riba del 
riu Mürz, prop del Pas del Semmering, gran centre d’es-
quí. Els dos primers moviments l’estiu de 1884 i els altres 
dos l’estiu de 1885.

Com tenia per costum, Brahms anà enviant les partitures 
dels diferents moviments, un cop els tenia acabats a les 
seves amigues Elisabeth von Herzogenberg i Clara Schu-
mann, que les esperaven impacients. A finals de setembre 
Brahms escrigué a Hans von Bülow que desitjava assajar 
la nova obra amb la seva orquestra de Meiningen, ja que 
opinava que era molt complicada i de difícil comprensió. 
A primers d’octubre envià la partitura als copistes. El 8 
d’octubre reuní una colla d’amics al saló de la casa de pia-
nos Friedrich Ehrbar i interpretà la simfonia en dos pianos 
amb el pianista Ignaz Brüll. L’acollida no fou gaire entu-
siasta i li aconsellaren diversos canvis. Brahms no els féu 
cap cas, i no tocà ni una nota.

Hans von Bülow digué, després dels primers assaigs, que 
la Simfonia era “difícil, veritablement difícil”, i tres dies 
abans de l’estrena que “la Quarta és colossal, molt origi-
nal, molt nova, d’una originalitat de bronze, i respira una 
energia inaudita de la A a la Z”. 

S’estrenà, amb gran èxit, a Meiningen el 25 d’octubre de 
1885, amb Brahms dirigint l’orquestra Meininger Hofkape-
lle i amb la partitura autògrafa. L’estrena despertà un gran 
interès en el món musical europeu: l’1 de novembre es tor-
nà a tocar a Meiningen, el 3 a Frankfurt, el 6 a Essen, el 8 
a Wuppertal, l’11 a Utrecht, el 13 a Amsterdam, el 14 a La 
Haia, el 21 a Krefeld, el 23 a Colònia, el 25 a Wiesbaden, el 
17 de gener a Viena, l’1 de febrer a Berlín, el 9 a Colònia, el 
13 a Mannheim, el 18 a Leipzig, el 5 de març a Frankfurt, el 
10 a Dresden, el 30 a Breslau, el 2 d’abril a Meiningen, el 9 
a Hamburg, el 15 a Hannover, el 10 de maig a Londres... La 
partitura autògrafa, sense signatura ni data, es conserva a 
la Biblioteca Central de Zuric.

El 4 de novembre de 1885 Brahms va enviar a l'edi-
tor Simrock les particelle de corda dels dos primers movi-
ments, i el 24 les dels altres moviments. El 18 de desembre 
les va tornar a enviar, corregides. El 5 de gener les va recla-
mar, ja que les necessitava per a l'estrena a Viena el dia 17, 
sota la direcció d'Hans Richter. Es va fer imprimir les par-
ticelle de vent el mes de juny per a les dues audicions a 



COMENTARI

Retrat de Johannes Brahms

Colònia els dies 13 i 15 dins del 63è Festival de Música de 
la Baixa Renania. Durant tot el mes de juny Brahms va en-
viar correccions a l'editor Simrock. Finalment va aparèixer 
la primera edició a l'octubre de 1866. Havia aparegut ja el 
mes de gener, però es van detectar diversos errors que 
va caldre corregir. El títol era “Quarta Simfonia / Mi me-
nor / Joahannes Brahms, Op. 98 / núm. d'edició: 8686”. 
Brahms va fer publicar també a Simrock els arranjaments 
fets en la simfonia a quatre mans i per a dos pianos (maig 
de 1886). Per a Gerhart von Westerman i Karl Schumann la 
Quarta Simfonia de Brahms té “un caràcter profundament 
seriós. Com una última reflexió sobre la vida i el destí, que 
amb tota la força i a vegades amb encès entusiasme ocul-
ta un rerefons de gran resignació humana.”.

M. Capdevila i Font

PROPER CONCERT



www.ibercameragirona.catAuditori de Girona

PROPER CONCERT

Diumenge, 05/06/2022 - 20.00 H · Sala de Cambra 

Cosmos Quartet

Webern, Quartet, op. 28
Debussy, Quartet de corda

Schumann, Quartet núm. 3, op.41/3



AMB EL SUPORT DE

AMB EL PATROCINI DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

LA TEMPORADA IBERCAMERA AGRAEIX EL SUPORT DE: 



MITJANS COL·LABORADORS

IBERCAMERA COL·LABORA AMB

LA TEMPORADA IBERCAMERA AGRAEIX EL SUPORT DE: 



PUNTS DE VENDA 
Taquilles de l’Auditori  
T. 872 08 07 09. Dimarts i dijous d’11 h. a 13 h. i una hora 
abans dels concerts.

Ibercamera 
T. 93 317 90 50. Horari: De dilluns a dijous de 9.30 h 
a 14.00 h i de 14.30 h a 18.00 h. Divendres de 9.00 h a 
14.00 h i de 14.30 h a 17.30 h. 
www.ibercameragirona.cat

Taquilles del Teatre Municipal de Girona 
Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona 
Horari: Dimecres i divendres de 13 h a 15 h.  
(Venda únicament d’entrades soltes)

IBERCAMERA 
T. 93 317 90 50 - webgirona@ibercameragirona.cat 
www.ibercameragirona.cat

AUDITORI DE GIRONA 
Pg. de la Devesa, 35 - 17001 Girona 
T. 872 08 07 09 - www.auditorigirona.org

Edició: Ibercamera S.A. 
Disseny Gràfic: Estudi Neus Pacheco 

Ibercamera és una empresa de:



www.ibercameragirona.cat – T. 93 317 90 50


