
MÚSICA
La música del Romanticisme. Segle XIX 

El Romanticisme va començar al final del segle XVIII a Alemanya i, encara que no va sorgir a 
tots els països en el mateix moment, s’estengué per tot Europa. Es va iniciar en la literatura.

La  Revolució  francesa  comporta  un  enorme  canvi  social  a  causa  de  la  desaparició  dels 
privilegis de l’aristocràcia. La llibertat i el triomf de l’individu marquen la vida en el segle XIX. En 
aquest període, després de les revolucions político-socials, s’assenten les bases del liberalisme 
i la democràcia. El Romanticisme és tot un pensament filosòfic, un concepte nou de la vida, de 
la natura i de l’ésser humà basat en els sentiments i la llibertat.

El Romanticisme  expressa el món interior i la fantasia. Aquesta nova societat s’interessa 
pels  seus orígens,  el  seu passat  històric,  els  seus mites  i  llegendes,  i  les  seves cançons 
tradicionals. A la segona meitat del segle XIX parlem de nacionalisme musical. Això propicia 
el coneixement i apropament entre els pobles. En aquest context, neix la musicologia, és a dir, 
la ciència que estudia la música, i per primera vegada en la història de la música es recuperen 
grans compositors del passat, com J.S. Bach (Barroc).

La major part del públic que assistia als espectacles musicals era burgès. Per a aquest públic 
es van construir  nous teatres i  sales de concerts.  El  1847 s’inaugura el  Gran Teatre  del 
Liceu, a Barcelona.

L’art que va saber expressar millor els sentiments d’aquesta època és la música. Però, com és 
la música del romanticisme? Sempre que escoltis una música amb...

• Gran riquesa tímbrica, com la de l’orquestra simfònica
• Una bella i apassionada melodia que segurament es va repetint
• Amb fortíssims, pianíssims sobtats, crescendo i diminuendo
• I que et sigui difícil portar la pulsació d’una manera regular...

...estàs escoltant música de l’època del romanticisme (Segle XIX)

El  violí  i  el  piano  són els  instruments  que  interpreten obres  amb un  caràcter 
sentimental  marcat  i  que  es  converteixen  en  vehicle  per  demostrar  el 
virtuosisme de l'intèrpret. En aquest segle neixen els grans virtuosos, que 
composen  i  interpreten  les  seves  pròpies  partitures,  com  Franz  LISZT 

(1811-1886)  al  piano  o  Niccoló  PAGANINI  (1782-1840)  i  Pablo  de 
SARASATE (1844-1908) al violí.

Altres compositors per a piano: Frederic CHOPIN (1810-1849), Franz SCHUBERT (1797-1828) 
i Robert SCHUMANN (1810-1856).

De l'any 1846 és la patent de la família dels saxòfons. El saxo va ser inventat pel 
belga  Adolphe  SAX,  constructor  d'instruments.  Saxo  soparanino  i  soprano  són 
estirats;  contralt,  tenor,  baríton  i  baix,  tenen  la  forma  de  pipa  de  fumar,  tan 
característica. 

Ludwig  van  BEETHOVEN  (1770-1827)  és  un 
compositor pont entre Classicisme i Romanticisme. 
Durant el classicisme, va conèixer Mozart, que era 
catorze anys més gran i no li va fer gaire cas. Més 
tard  coneix  Joseph  Haydn,  trenta  vuit  anys  més 
gran que ell, que el va invitar a estudiar amb ell a 
Viena. Allí es va instal·lar definitivament.
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Música del Romanticisme
Himne de l’alegria, Tema del IV moviment de la 9ª Simfonia de Ludwig van Beethoven. 
La Simfonia núm. 9 en re menor op. 125 és la darrera simfonia de Ludwig van Beethoven, 
acabada a principis del 1824. En ella va introduir  un concepte molt  novedós: la veu. En el 
darrer moviment d’aquesta obra hi participen solistes i gran cor, ja que hi va incorporar una part 
de l'Ode an die Freude (Oda a l'alegria) de Friedrich von Schiller. 
Aquesta música, el 1986 es va adoptar com a himne de la Unió Europea. 
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