
 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN

           CONCERT A L’

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 19

Sortida de Castellar del Vallès

PREU:  30,00 Euros (tot inclòs) 

DISPOSEM DE 30 LOCALITATS QUE SERAN ADJUDICADES SEGUINT L’ORDRE 

Dies d’inscripció: els dimarts 10 i 17 de maig
 
INTÈRPRETS: 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALU
ORFEÓ CATALÀ 
Lydia Teusscher, soprano; Mihoko Fujimura, mezzosoprano
Kazushi Ono, director 
 
Programa: 
Simfonia n.2 en do menor (Resurrecció)
Durada: 70-90 minuts 
 
La Simfonia n.2 en do menor
coneguda com a Resurrecció 
mateix nom de Friedrich Gottlieb Klopstock. Va ser composta entre 1888 i 1894 i té un final 
coral. És la primera simfonia de Mahler que introdueix la veu humana i també la primera que 
fa referència explícita als lieder de 
El primer moviment representa un funeral i respon a preguntes com ara:
de la mort?>>; el segon moviment és un record dels temps feliços de la vida que es va apagant; 
el tercer moviment representa una completa pèrdua de la fe i la consider
com quelcom sense sentit; el quart moviment, un lied, és el renaixement de la fe
Déu, i retornaré a Déu>>; i el cinquè moviment, despr
les preguntes del primer, acaba amb una re
vida després del final (la resurrecció).
 
L’estrena mundial d’aquesta simfonia va ser el 13 de desembre de 1895 a Berlín dirigida pel 
mateix compositor. L ‘estrena a Catalunya va ser el 26 de febrer de 19
Catalana dirigida per Volkmar Andreae.
Va ser la simfonia preferida del papa Joan Pau II.

 
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN DE CASTELLAR

Curs 2021-2022, 3r trimestre 
 

CONCERT A L’AUDITORI DE BARCELONA
 

ivendres, 27 de maig de 2022 a les 19 h 
 

(SORTIDA A LES 17 h) 
del Vallès (carrer Balmes/cantonada ronda de Llevant)

 
t inclòs) – Import, que us serà carregat en el vostre compte de 

l’entitat bancària corresponent 
 

0 LOCALITATS QUE SERAN ADJUDICADES SEGUINT L’ORDRE 
D’INSCRIPCIÓ 

 
dimarts 10 i 17 de maig al mostrador d’atenció al soci

DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA 

Lydia Teusscher, soprano; Mihoko Fujimura, mezzosoprano 

Resurrecció) de Gustav Mahler (1860-1911) 

La Simfonia n.2 en do menor és una simfonia del compositor austríac Gustav Mahler,
 (en alemany, Auferstehung), per la musicalització de l’oda del 

rich Gottlieb Klopstock. Va ser composta entre 1888 i 1894 i té un final 
coral. És la primera simfonia de Mahler que introdueix la veu humana i també la primera que 

cia explícita als lieder de Des Knaben Wunderhorn (El corn de l’abundància
primer moviment representa un funeral i respon a preguntes com ara: <<Hi ha vida desprès 

de la mort?>>; el segon moviment és un record dels temps feliços de la vida que es va apagant; 
el tercer moviment representa una completa pèrdua de la fe i la consideració del fet de viure 
com quelcom sense sentit; el quart moviment, un lied, és el renaixement de la fe

i el cinquè moviment, després de la tornada dels dubtes del tercer i 
les preguntes del primer, acaba amb una realització de l’amor de Déu i el reconeixe

s del final (la resurrecció). 

L’estrena mundial d’aquesta simfonia va ser el 13 de desembre de 1895 a Berlín dirigida pel 
L ‘estrena a Catalunya va ser el 26 de febrer de 1910 al Palau de la Música 

Catalana dirigida per Volkmar Andreae. 
preferida del papa Joan Pau II. 

DE CASTELLAR DEL V.       
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Balmes/cantonada ronda de Llevant) 

Import, que us serà carregat en el vostre compte de 

0 LOCALITATS QUE SERAN ADJUDICADES SEGUINT L’ORDRE 

al mostrador d’atenció al soci. 

és una simfonia del compositor austríac Gustav Mahler, 
), per la musicalització de l’oda del 

rich Gottlieb Klopstock. Va ser composta entre 1888 i 1894 i té un final 
coral. És la primera simfonia de Mahler que introdueix la veu humana i també la primera que 

l’abundància). 
<<Hi ha vida desprès 

de la mort?>>; el segon moviment és un record dels temps feliços de la vida que es va apagant; 
ació del fet de viure 

com quelcom sense sentit; el quart moviment, un lied, és el renaixement de la fe: <<Jo sóc de 
s de la tornada dels dubtes del tercer i 

el reconeixement de la 

L’estrena mundial d’aquesta simfonia va ser el 13 de desembre de 1895 a Berlín dirigida pel 
10 al Palau de la Música 


