
MÚSICA
La música del classicisme

El  1750 es donen canvis importants en la música. És a la meitat del segle XVIII. A la família 
Bach, quasi segur que hi havia discussions. Els fills devien trobar el pare Bach (Barroc) un 
músic passat de moda. Ells van adoptar els canvis que van portar a la mort del Barroc.

Com a resposta als excessos artístics de l’època barroca sorgeix un nou període anomenat 
Classicisme,  que  comprèn  des  de  la  segona  meitat  del  segle  XVIII,  1750,  fins  a 
aproximadament el 1825.

Des del punt de vista de l’estètica, la preocupació per la forma i el lluïment de l’artista, típic del 
Barroc, deixa pas a l’expressió del sentiment, de l’estat d’ànim, propi del classicisme.
“La  serva  padrona”,  òpera  de  Pergolesi  de  1733  és  una  òpera  de  canvi.  En  l'òpera,  al 
classicisme, la música passa per damunt del text. 1

Es passa del trio sonata (2 violins i baix continu amb clavecí i violoncel) al quartet de corda (2 
violins, viola i violoncel). Desapareix una eina (baix continu) i n'apareix una altra (estil galant). 
L'Estil Galant representa textures més simples, més clares. Una melodia ben acompanyada. 
Menys contrapunt (final del barroc) i més claredat (principi del classicisme). En el classicisme el 
ritme  harmònic  (canvis  d'harmonia)  és  més  lent.  L'equilibri  és  una  de  les  característiques 
d'aquesta època, amb frases de 8 o 10 compassos. L'orquestra de Manheim serà la més gran, 
amb 40 músics.

El classicisme representa la desaparició del clavicèmbal i el naixement del piano. En el seu 
origen  es  deia  “pianoforte”  perquè  es  podia  tocar  fort  i  fluix.  El  piano  va  passar  a  ser 
l'instrument preferit pels compositors durant molt temps.

El Classicisme en música és el període que en les altres arts s’anomena “neoclàssic”, és a dir, 
“nou classicisme”, pel retorn a la serietat clàssica de les formes gregues i romanes, després del 
període d’exaltació i  fantasia del barroc.  En música no parlem de neoclàssic  perquè no ha 
existit encara un període clàssic anterior.

En art, s’entén per “clàssic” aquell estat de la seva evolució en què les normes que el regeixen 
ha aconseguit  una acceptació  general  i  una estabilitat  que ningú no posa en dubte.  En la 
música  és  ara  quan  això  s’aconsegueix:  ara  es  publiquen  els  primers  mètodes  de 
composició.

En aquesta època es dóna la democratització de les arts: s'organitzen concerts i exposicions 
per al gran públic. Els músics pugen de consideració social de servents a la de professionals i 
desenvolupen un paper capdavanter en les idees liberals de la burgesia. Els músics importants 
d’aquest període són de parla alemanya:

Franz Joseph HAYDN (1732-1809) Nascut a Rohrau, Àustria, se’l considera 
el pare de la simfonia perquè porta aquesta forma musical a ser protagonista 
de la música clàssica. També a Haydn li pertoca la glòria d’haver fundat el 
quartet de cordes. Va viure a Viena des dels 8 anys, i hi mor el 31 de maig 
de 1809. És el compositor de l’himne nacional austríac.

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827) va néixer a 
Bonn,  Alemanya.  És  un músic  a cavall  entre dues 
èpoques: classicisme i romanticisme.

1 “La serva padrona”, Teatre de l'Ateneu Igualadí, diumenge 12 de desembre a les 19:00h.
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Música del classicisme
Cor d’esclaus, fragment final de “Schenelle Füsse, rascher Mut”, de l’òpera “La flauta màgica” 
(Die Zauberflöte)de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
Papageno fa sonar les campanes màgiques que li havia ofert la Reina de la Nit i la màgia 
funciona: Monòstats i els esclaus, convertits en titelles, ballen i canten al so de Papageno.

Text: Traducció:
Das klinget so herrlich, Quin so tan magnífic,
Das klinget so schön! Quin so tan bonic!
Larala la la larala!
Nie hab ich so etwas gehört und gesehen! Mai no havia sentit ni vist cosa igual!
Larala la la larala!

Wolfgang  Amadeus  MOZART (1756-1791)  va  néixer  a  Salzburg, 
Àustria. Nen prodigi que als 4 anys tocava el piano, entre els 6 i els 7 
compon gran quantitat d’obres, i malgrat només va viure 35 anys, té una 
abundant producció, prop de 800 obres.
Com a obres vocals,  té  dues obres religioses  a destacar:  “Missa de 
Coronació”  i  “Réquiem”;  aquesta  darrera  va  ser  la  seva  última 
composició i coincideix que és una missa per a difunts.
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