
MÚSICA
DEL ROMANTICISME FINS AL S.XX



La Música

ROMANTICISME



La Música Romanticisme

Autors principals

Ludwing van BEETHOVEN

Fréderic CHOPIN
Franz LISZT

Johannes BRAHMS
Robert SCHUMANN

Color tímbric
Colors que escull el compositor 

(veus i instruments)

Expressió de la subjectivitat
Inspiració en la natura i la literatura

MENDELSSOHN

Concerts per a PIANO

Concerts per a VIOLÍ

Piano esdevé l’instrument idoni

9 SIMFONIES
Composició musical per a una 

orquestra que consta de diversos 
moviments.



RomanticismeLa Música

Característiques principals

Idea Fixa
Tema recurrent o caràcter de base 

estructural.

LEITMOTIV
Melodia o seqüència tonal curta i 
característica que es va repetint al 

llarg de l’obra.

Sistema cíclic
Tècnica de construcció musical que 

utilitza una melodia per unificar 
diferents seccions o moviments 

d’una composició.

Harmonia més complexa
Ús de ccromatismes i modulacions 

en tonalitats llunyanes.



RomanticismeLa Música

Característiques principals

Augment del nombre d’instruments
Contrafagot, saxofón, el corn 

anglès,…

corn anglès

contrafagot

saxofón (1840)

https://www.youtube.com/watch?v=gMoOhCh_GUM


RomanticismeLa Música

Característiques principals

Augment dels avenços tècnics
Flauta en metall, pedals a l’arpa,… 

que proporcionaven noves 
sonoritats.

Font d’inspiració
La natura, la literatura i els mons 

llunyans en el temps i l’espai.

Piano esdevé l’instrument idoni
Habilitat d’interpretació



RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Gènere PROGRAMÀTIC

música simfònica que segueix un 
programa literari.

Poema simfònic
composició orquestral d’un sol 

moviment (preludi)

Preludi op. 28, núm. 4 de Frédéric Chopin
Per voluntat expressa, el van tocar al seu 

funeral juntament amb el Rèquiem de 
Mozart.

https://www.youtube.com/watch?v=qNDHb4fbOuE


RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Niccolò PAGANINI

Anunci d'una actuació de Paganini el 1831

Era capaç de tocar tres octaves sobre quatre 
cordes amb una única posició de la mà (12 

notes per segón) una gesta increïble fins i tot 
per als estàndards actuals. La seua flexibilitat 

va poder ser deguda a la Síndrome de 
Marfan.

24 capricci a “The Devil's 
Violinist", interpretada por 

David Garrett.

https://www.youtube.com/watch?v=CjDz-r65xUU


RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Frédéric CHOPIN

Va fer el seu primer concert públic el 24 de 
febrer de 1818 (als 8 anys) al palau de la 

família Radziwill de Varsòvia, on va tocar el 
Concert en mi menor de Vojtech Jirovec.

Chopin - La Polonesa “Heroica"
interpretada per Rubinstein

https://ca.wikipedia.org/wiki/1818
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojtech_Jirovec&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=ig-CFMaDp4w


RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Ludwig van BEETHOVEN

Considerat l'últim gran representant del 
classicisme vienès i el precursor del 

romanticisme.

Va dedicar la 3ª Simfonia a Napoleó anomenant-la 
Bonaparte degut als seus ideals de llibertat, 
igualtat i fraternitat. Quan aquest es proclama 

emperador va esborrar la dedicatòria i canvià el 
títol per Heroica.

La 3ª Simfonia és considerada l’inici del 
romanticisme musical ja que trenca amb certs 

esquemes de la simfonia clàssica.

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6kaiMN9X8


RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Schubertiade de Julius Schmid (1897)

Schuwertiades

Concerts privats i informals on 
tocava el mateix compositor.

Actualment, segueixen existint 
schubertíades que solen ser 

cicles de concerts i festivals de 
música basats en l'obra del gran 

compositor austríac.



RomanticismeLa Música

Música INSTRUMENTAL

Schuwertiades

Escena relativament íntima. El 
dibuix presenta a Schubert al 
piano, amb Johann Michael 

Vogl i un cercle d'amics que els 
envolten. La dona de la pintura 

que hi ha a la paret és, com 
havia expressat Schubert, un seu 
amor no correspost, la comtessa 

Karoline Esterházy.

Schuwertiade - Dibuix - Moritz von Schwind - 1868



RomanticismeLa Música

Música VOCAL

LIED - cançó en alemany -

Composició per a VEU i PIANO que 
conjuga la MÚSICA i la POESIA.

Franz SCHUBERT, SCHUMANN i 
BRAHMS

El gènere és conegut a França amb el nom de mélodie.

Portada de la primera edició (1810) del Dichterliebe de Robert Schumann

L'esplendor de la literatura alemanya durant el 
Classicisme i el Romanticisme va inspirar els 

compositors a posar música a la poesia



RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ITALIANA

ROSSINI Enllaça amb l’òpera còmica del S. XVIII
El Barber de Sevilla (1813)

https://www.youtube.com/watch?v=8mVfVaqGZnQ


RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ITALIANA

BELLINI

BELCANTISME
Estil melòdic que requereix d’un 

gran virtuosisme vocal.

DONIZETTI

Augment de les àries i els duos en 
les òperes

Enrico Caruso - Una Furtiva Lagrima (Elisir d`Amore)
de Donizetti -1832-

https://www.youtube.com/watch?v=t936rzOt3Zc


RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ITALIANA
Giuseppe VERDI

Verdi - Va Pensiero - Nabucco - 1842

El cor “Va pensiero” de Nabucco el 
canten els israelites a l’exili durant i 
va esdevenir un símbol de la pàtria 

italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=J5qi_4DnpKg


RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ITALIANA
Giuseppe VERDI

Rigoletto (1850) amb “La donna è mobile”

La Traviata (1853) amb “Libiamo ne’ lieti 
calici”

Període amb grans cors amb molta 
importància al timbre orquestral i al 

drama.

https://www.youtube.com/watch?v=apq0g4KE60M
https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk


RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ITALIANA

VERISME
Influit pel realisme literari d’Émile 

ZOLA, qui pretenia descriure tota la 
societat del moment sense 
excloure'n cap aspecte per 

desagradable que fos.
Volia mostrar l’entorn tal com era 

amb arguments de la vida 
quotidiana i personatges de la vida 

real.

Giacomo PUCCINI

Amb òperes com “Tosca”, “Madama 
Butterfly” o “La Bohème”

La bohème (1896) - O soave fanciulla

https://www.youtube.com/watch?v=-Dtouh3p0qc


RomanticismeLa Música

Música VOCAL

ÒPERA ALEMANYA
Richard WAGNER

Obra d’art total
Poesia + música + teatre + 

escenografia

fou dissenyada pel compositor Richard Wagner per al seu 
cicle de l’Anell del Nebilung.

TUBA 
WAGNERIANA



Romanticisme

Música VOCAL

ÒPERA ALEMANYA
Richard WAGNER

Obra d’art total
Poesia + música + teatre + 

escenografia

format per les notes fa, si, re# i sol#
ACORD

TRISTANY

La Música



Romanticisme

Música VOCAL

ÒPERA ALEMANYA

LEITMOTIV
Melodia o seqüència tonal curta i 
característica que es va repetint al 

llarg de l’obra.
Representa un personatge, un 
objecte o una idea i pot canviar 

segons el personatge estigui trist, 
enfadat,…

Richard WAGNER

La Música

https://www.youtube.com/watch?v=to_cPtEPIaM


Romanticisme

Música VOCAL

ÒPERA ALEMANYA

Producció inspirada en llegendes 
germàniques, medievals i l’amor.

L’anell del Nebilung

Richard WAGNER

L’or del Rin
La Valquíria

Siegfried
El capvespre dels déus

Mort dels déus i 
redempció de la 

humanitat

La Música

Els nazis es van apropiar de la seva 
música per enaltir les seves idees.

https://www.youtube.com/watch?v=I_hptdIhGEA


Romanticisme

Música VOCAL

ÒPERA FRANCESA

Caracter naturalista i entretingut.
GRAND OPERA

Georges BIZET

La Música

CARMEN (1875) - Ambientada a 
Espanya i propera al VERISME.

Gènere menor que combina 
fragments parlats amb cantats.

OPERETA

Temàtica frívola i humorística.

Ohio: Federal Art Project, 1939.

Nipomo, California: 
1936.



Romanticisme

EL NACIONALISME MUSICAL

Rússia
Dinamarca, Noruega i 

Suècia

La Música

Païssos escandinaus Bohèmia
Rep. Txeca

Amèrica
2ª Meitat S.XIX

Espanya Hongria
Del 1900 al 1950

Busca l’essència d’una nació a través del seu folklore (cultura popular)



Romanticisme

EL NACIONALISME MUSICAL

La vida del Tsar -1836- 

La Música

RÚSSIA

Naixement música nacionalMikhail GLINKA

Nikolai RIMSKY-KORSAKOV

Modest MÚSSORSGKI

TXAIKOVSKY El trencanous -1892- El llac dels cignes -1877-

El vals de les flors Op. 20, TH 12: No. 13, Dances of the Swans

Quadres d'una exposició -1874-

Mússorgski va compondre 
l'obra en commemoració al seu 
amic, l'artista i arquitecte Víktor 

Hartmann. (10 quadres).

https://www.youtube.com/watch?v=WtczjU85swM
https://www.youtube.com/watch?v=H-5PWCsx20E


Romanticisme

EL NACIONALISME MUSICAL

Simfonia del Nou món -1894-

La Música

BOHÈMIA

Escala pentatònica (girs pentatònics en la melodia).

Antonín DVORAK

“No he utilitzat cap d'aquestes melodies. Només he escrit temes propis, als que he 
incorporat les peculiaritats de la música índia, i des del moment en què vaig escollir 

aquests temes, els he desenvolupat amb totes les aportacions modernes pel que fa a 
ritme, harmonització, disseny contrapuntístic i colorit orquestral.”

JAWS 1975
Simfonia del Nou Mon 
A. Dvorak - 4 Allegro

Altres exemples

de coincidències 

musicals

https://www.youtube.com/watch?v=0NlYI5rVPxE
https://www.youtube.com/watch?v=lV8i-pSVMaQ
https://lamusainstrumentos.es/blog/bandas-sonoras-copiadas-clasicos/


AMÈRICA

Romanticisme

EL NACIONALISME MUSICAL

Rhapsody in Blue -1924-

La Música

George GERSHWIN

Porgy & Bess “Summertime"
1935

Ella Fitzgerald Louis Armstrong
1959

Ella Fitzgerald - Embraceable You
1959

1928

FORA D’ÈPOCA

https://www.youtube.com/watch?v=eFHdRkeEnpM
https://www.youtube.com/watch?v=RF1yQMPMEMo
https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
https://www.youtube.com/watch?v=xHAfhPrrKHA


La Música

IMPRESSIONISME



MÚSICADel Realisme al Postimpressionisme (II)

Impressionisme
T4

Nocturns Obra plenament impressionista formada 
per 3 moviments:

Nuages

(núvols)

Fêtes

(vacances)

Sirènes

(sirenes)

Fan referència a uns quadres de Whistler

Nocturn: Negre i daurat - La roda de foc (1874)

Nocturn: Negre i daurat - El cohet caient (1874)



Estil musical profundament  antiromàntic i antiwagnerià

S’inspira en la NATURA

Claude DEBUSSY La mer Obres orquestrals que 
evoquen el mar i els núvols.

Nuagesi

La mer

Influències de la música oriental
Preludi a la migdiada d'un faune (1894)

Nocturns Obra plenament impressionista formada 
per 3 moviments:

Nuages

(núvols)

Fêtes

(vacances)

Sirènes

(sirenes)

La Música Impressionisme

https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8


Iguala la disonància a la consonància
Utilitza escales exàtones, pentatòniques i escales modals

Creen una atmosfera sonora imprecisa.
preocupació per les instrumentacions i orquestracions

Maurice RAVEL Quadres d’una exposició

Orquestració de Ravel Original per a piano de Mussorgsky

Es valora el so musical per si mateix construcció dels acords segons les sensacions i els 
efectes sonors que produeixen

Línies melòdiques fragmentades
Importància del color tímbric

La Música Impressionisme

https://www.youtube.com/watch?v=Fxn0Y46Aryw
https://www.youtube.com/watch?v=QEJsxE4YkjE


La Sarsuela

La lírica espanyola es desenvolupa sota la influència de l’òpera italiana.
Intent d’aproximació a partir d’una òpera nacional.

Nou gènere de caire més popular i desvinculat de la influència italiana.
“Género chico”

Tomás BRETÓN La verbena de la paloma
Ambientades en el Madrid de l’època

La Música Impressionisme

https://www.youtube.com/watch?v=43iJZJkczDc


La Música

MODERNISME



Nacionalisme Musical
Llenguatge menys romàntic i més modern.

Felip PEDRELL

La Música Modernisme

va impulsar la recuperació del passat musical i del folklore com a 
inspiració per la creació de noves obres.

creador del nacionalisme musical i dels estudis de musicologia a 
Catalunya i a Espanya.

Tortosa, 1841 – Barcelona, 1922

estil musical influït per la música andalusa d’autors com Isaac ALBÉNIZ, 
Enric GRANADOS i Manuel DE FALLA tots ells amb estils propers a 

l’IMPRESSIONISME musical.



Nacionalisme Musical

Pau CASALS

La Música Modernisme

la seva innovació en la tècnica de l’arc i de la digitació el van convertir 
en el primer virtuós del violoncel modern, i el van posicionar com a 

instrument solista.

intèrpret, director d’orquestra, compositor i pedagog.

El Vendrell, 1876 – San Juan de 
Puerto Rico, 1973

va posar la música al servei dels ideals de pau, justícia i llibertat.

L'Estel (El Pessebre) Cor Jove de l'Orfeó Català

https://www.youtube.com/watch?v=Z4eti9DYHz0

