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LA MÚSICA DEL SEGLE XX. LES AVANTGUARDES

La música els primers anys del segle XX
Durant  els  anys  que  van  entre  el 1894  i  el  1913 es  produí  una  profunda  renovació  del 
llenguatge musical. Els músics de les primeres dècades del segle XX s’obriren cap a altres 
sonoritats, es replantejaren tot el que havien heretat del romanticisme i incorporaren nous 
temes, nous ritmes, noves influències i instruments nous.

Una de les influències més importants que ajudà a la transformació de la música va ser el jazz. 
El jazz va néixer al voltant del 1900 a Nova Orleans i fins el 1910 fou una música anònima. Fou 
el  primer  cop  que  les  capes  socials  més  desfavorides  van  ser  imitades  per  l’elit  cultural 
occidental. La cultura nord-americana s’encarregà de disseminar-lo arreu.

Durant les primeres dècades del nou segle, jazz i clàssica s’influenciaren mútuament.
STRAVINSKY i SCHÖNBERG adoptaren elements jazzístics. George GERSHWIN (1898-
1937),  Cole PORTER (1891-1964) i  Leonard BERNSTEIN (1918-1993) pretenien durant 
aquests anys fer una música popular americana per al públic de la sala de concerts.

Stravinsky         Schönberg                    Gershwin          Porter  Bernstein

Però no solament el jazz ha influït en la música dels compositors del segle XX: altres músiques 
també hi són presents. En el Romanticisme s’havia iniciat un interès important 
per les  músiques folklòriques i per a  músiques d’altres civilitzacions. Ara 
aquest interès continuà i s’intensificà.

Béla  BARTOK  i  Igor  STRAVINSKY  s’inspiraren  en  la  música  popular 
eslava (el primer és hongarès i el segon, rus) i Claude DEBUSSY fou un 
bon coneixedor de la música indonèsia, del  ragtime  i  de la música nord-
africana, de la qual va incorporar uns quants elements a la seva obra. 

        Bartok
Un  altre  fet  imprescindible  per  a  conèixer  la  música  del  segle  XX  ha  estat  l’existència 
d’avenços tecnològics que n’han permès la seva difusió arreu. L’any 1877 Edison gravava per 
primer cop amb un fonògraf amb cilindre d’estany. Uns deu anys després, el cilindre era de 
cera i també nasqué el  gramòfon, que utilitza un disc amb solcs laterals. Al cap de poc els 
discs de vinil reduïren la velocitat fins a les trenta-tres revolucions per minut. A partir de la 
Segona Guerra Mundial es descobrí el magnetòfon i la cinta magnètica. 
Amb la informàtica i la gravació digital l’evolució és molt ràpida i és difícil estar al corrent dels 
darrers  invents:  creació  del  disc  compacte,  el  format  MP3  permet  la  compressió  del  so  i 
l’emmagatzemament de fins a deu vegades el contingut d’un CD, MP4, I-pod...
La  gran revolució  és  l’accés  a  la  música  per  internet.  Des  d’un  ordinador  pots  accedir  a 
qualsevol tema musical que existeixi, s’hagi fet al teu país o bé a l’altra punta del món.

Darreres tendències
Al  segle  XX  hem pogut  apreciar  com la música es torna més difícil  per  al  gran públic.  La 
majoria dels assistents a les estrenes durant els primers anys del segle se sentien ofesos i 
violentats davant aquestes expressions que no comprenien. La violència i les pors existents en 
aquestes dècades es feien evidents també en la música.
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 Escola Anoia



Música del segle XX
Clair de lune és el tercer fragment dels quatre que integren la Suite Bergamasque (1890).
Claude DEBUSSY (1862-1918)

L’estil  de Debussy és una música carregada de matisos i  d’atmosferes 
suggeridores  que  flueix  amb suavitat  gràcies  a  una  delicada  flexibilitat 
rítmica i a unes poc definides estructures formals, de gran delicadesa i 
poesia i amb moments d’una gran intensitat.

Mai  un  autor  amb tan poca obra  havia  dut  a  terme una  revolució  tan 
important en tota la història de la música clàssica com Debussy. I més 
tenint en compte la senzillesa de les seves obres, pensades més per a un 
petit grup d’amics íntims que per a un gran escenari. La seva influència 
directa  afecta  músics  com  Scriabin,  Schönberg,  Stravinsky,  Prokofiev,  Hindemith,  Berg, 
Webern i, en general qualsevol compositor occidental posterior.

La seva importància es concreta en el fet que fou el primer a “imaginar-se” sons nous. El 
seu particular llenguatge és molt influït per la música d’altres cultures. 

La  música  de  Debussy  és  subtil,  evocadora,  creadora  d’ambients més  que  no  pas 
narradora. És bàsicament colorista. El seu estil personal ha estat descrit i emmarcat dins de 
diferents  corrents  culturals.  Debussy,  però,  rebutjà  en  tot  moment  qualsevol  d’aquestes 
etiquetes: impressionista, simbolista, exotisme.

El llegat de Debussy és el replantejament que fa de tota la música anterior i la seva originalitat 
en la creació d’un estil propi, elaborat sobre un conjunt d’influències diverses que representen 
un alè d’aire fresc en el panorama musical de començament del segle XX.
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