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Extracte 
 

 

Català 

 

En les següents pàgines s’intenta mostrar la gran quantitat i qualitat de música 

hongaresa per viola del segle XX disponible, el perquè de tant material en 

comparació amb altres èpoques i el grau de coneixement que es té d’aquest 

repertori. El treball està realitzat a través de la recopilació d’informació de tots 

els aspectes en relació, i d’enquestes a estudiants de viola que permeten 

conèixer altres aspectes com el contacte d’aquests amb la música hongaresa.  

Amb la seva lectura es pot descobrir una infinitat d’obres molt desconegudes, 

de noms importants per la història de l’instrument i del poc coneixement que es 

té d’alguns d’aquests aspectes. 

 

 

Español 

 

En las siguientes páginas se intenta mostrar la gran cantidad y calidad de 

música húngara para viola del siglo XX disponible, el porqué de tanto material 

en comparación con otras épocas y el grado de conocimiento que se tiene de 

este repertorio. El trabajo está realizado a través de la recopilación de 

información de todos los aspectos en relación, y de encuestas a estudiantes de 

viola que permiten la conexión con otros aspectos como el contacto de éstos 

con la música húngara. 

Con su lectura se puede descubrir un sinfín de obras muy desconocidas, de 

nombres importantes para la historia del instrumento y del poco conocimiento 

que se tiene de algunos de estos aspectos. 

 



English 

 

In the following pages the intention is to show the quantity and quality of the 

Hungarian music for viola of the twentieth century available, why there is so 

much material as compared to other times and the knowledge we have of this 

repertoire. The work is done through the collection of information concerning all 

aspects, and surveys to viola students that allow connection with other aspects 

such as their contact with Hungarian music. 

With its reading you will discover a host of largely unknown works, of important 

names in the history of the instrument and the little knowledge we have of some 

of these issues. 
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0.  Introducció 

 

La viola és un instrument que encara ara arrossega certa “mala fama”, tot i que 

actualment ja sigui més en clau d’humor. Tots els músics coneixen o han sentit 

alguna vegada un acudit sobre violes o violistes.  

Aquest és un fet que s’origina en la pràctica inexistència de professionals 

dedicats de forma exclusiva a la viola fins gairebé al segle XX (evidentment 

amb algunes excepcions notables). Això es trasllada alhora al repertori. Per 

això, quan al segle XX comencen a sorgir grans solistes de l’instrument, es 

produeix un increment sobtat i espectacular del nombre de composicions 

escrites atorgant a la viola un important paper. És especialment remarcable el 

nombre de concerts per viola i orquestra que s’estrenen durant aquest segle, 

més encara si tenim en compte que no n’existeix cap escrit durant el XIX (i 

existeixen molt poques obres concertants). 

Durant molt de temps he anat descobrint alguns d’aquests concerts i al veure el 

protagonisme que hi tenien els compositors hongaresos, em vaig animar a 

centrar-me en aquest país. 

La figura de Bartók i el seu famós concert, interpretat per pràcticament tot 

violista en alguna moment de la seva vida i habitual d’escoltar en moltes proves 

d’orquestra, constitueix un important nucli. Però la idea del treball és 

precisament descobrir la infinitat d’altres concerts i altres tipus d’obra de la qual 

podem disposar i que ens poden permetre variar una mica el repertori. 

D’aquesta manera, el treball també pot ser un intent d’animar als estudiants de 

viola a explorar aquelles obres que van ser escrites al voltant de Bartók i 

probablement amb una important influència del gran compositor hongarès. 

Finalment, també he intentat descobrir si ja es coneix part d’aquest material per 

part dels joves violistes i quin és l’interès que aquests podrien tenir per 

estudiar-lo.  
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1. Consideracions prèvies 

 

1. 1. Hongria 

 

Hongria és un república de l’Europa central, membre de la Unió Europea des 

del 2004, i que limita al nord amb Eslovàquia i Ucraïna, a l'est i al sud-est 

amb Romania, al sud amb Sèrbia i Croàcia, i a l'oest amb Eslovènia i Àustria. 

Aquesta última característica, juntament amb el fet de tractar-se d’una nació 

mil·lenària amb uns orígens que es remunten al segle IX, la converteixen en 

una regió amb una cultura molt rica, variada i extensa. 

Una altra de les característiques que donen al país i a la seva cultura una gran 

peculiaritat dins del territori europeu és la seva llengua, l’hongarès. Aquesta no 

forma part del grup de llengües conegudes com a indo-europees, de la qual 

formen part la gran majoria de llengües parlades en el territori del vell continent. 

L’hongarès és de la família de les llengües uràliques (nombrades així per ser 

originàries de la regió dels Urals, a Àsia). 

Però el fet més curiós és que Hongria es troba envoltada de territoris on es 

parlen llengües eslaves, germàniques i romàniques, fet que la converteix en 

una espècie de illa lingüísticament parlant. Això s’explica, per la migració que 

van protagonitzar el grup conegut com a magiars, que els acabaria portant de 

les planures de l’Àsia Occidental fins a l’actual territori hongarès (segle IX) 

A partir d’aquí Hongria ha rebut moltes influències, com es normal per els molts 

conflictes bèl·lics i invasions produïdes al llarg de 10 segles, però la història del 

país no és l’objectiu del treball i per tant no les explicaré aquí. Si que crec que 

és important però, mencionar almenys algunes d’aquestes.  

A partir del segle XI, Hongria es converteix al cristianisme i durant els segles 

següents entra fortament en contacte amb el regne de Croàcia i amb l’Imperi 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Eslovàquia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ucraïna
http://ca.wikipedia.org/wiki/Romania
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sèrbia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Croàcia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eslovènia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Àustria
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Romà. Al segle XIII és envaïda pels tàrtars i més tard també protagonitza 

conflictes amb Txèquia, Àustria i els turcs.  

Moviments com el Renaixement, la reforma i la contrareforma també són 

presents en aquest país que canvia les seves fronteres i aliances en múltiples 

ocasions fins a la formació del conegut Imperi Austro-hongarès l’any 1867. 

La República Hongaresa tal com es coneix actualment no es converteix en una 

realitat fins l’any 1918, conseqüència de la Primera Guerra Mundial. 

 

 

1. 2. Cultura d’Hongria 

 

La cultura i els habitants d’aquest país comparteixen la peculiaritat de ser 

extraordinàriament diversos. Amb la breu explicació feta anteriorment de les 

característiques del país es pot entendre fàcilment el perquè d’aquest fet. 

A Hongria, hi ha gent de procedència o orígens molt diversos i barrejats que 

poden anar des de Turquia, Romania, Sèrbia, Croàcia o Eslovènia fins a 

Alemanya, Rússia o gent d’origen jueu. Això es percep no només en la seva 

cultura sinó fins i tot en la varietat en els trets físics dels seus habitants. 

Per tant, es tracta d’una nació que inclou alhora moltes altres, i que es tradueix 

en una riquesa cultural molt important a l’igual que única i especialment 

diferenciada d’altres regions dels voltants. També, com és normal, podem 

distingir diferents trets cultural segons la zona, anant des la capital, Budapest, 

fins a les fronteres est i oest del país. 

Es podria dir que la família és el centre de l’estructura social d’Hongria. És una 

societat on en general la gent és reservada però en la qual valoren molt les 

relacions personals i les tracten de mantenir especialment. El seu caràcter fort i 

extraordinari els ha permès mantenir els seus costums, tradicions i llengua tot i 

les moltes adversitats sofertes durant segles. 
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A part de en l’àmbit musical, a Hongria també han destacat grans personalitats 

de l’àmbit científic com Avram Hershko, Albert Szent-Györgyi o Ignaz 

Semmelweis, inventors com Ernő Rubik, Kálmán Tihanyi o Asboth Oszkár i 

altres personalitats del món de les arts com Tivadar Kosztka Csontváry, László 

Hudec o Harry Houdini. 

En l’àmbit de la literatura, l’idioma ha sigut durant molt de temps una barrera 

perquè grans noms nacionals es donessin a conèixer fora de les fronteres 

hongareses. Tot i així, al llarg de la història es poden destacar noms com Janus 

Pannonius, Bálint Balassi o Sebestyén Tinódi Lantos i ja més recentment, noms 

que han aconseguit donar-se a conèixer fora com Sándor Márai o Péter 

Esterházy. 

Altres manifestacions importants de la cultura hongaresa són l’art dels brodats 

tèxtils, la terrissa o els tallats en ceràmica. 

 

 

1. 3. Música hongaresa 

 

Les primeres fonts documentals que es conserven de “música hongaresa” 

escrita corresponen al segle XI, amb la introducció del cant gregorià. En aquells 

temps, el país es començava a establir a dins de la cultura europea amb la 

seva conversió al cristianisme i la important introducció del cant pla. 

Aquests primers documents corresponen tots ells a música religiosa, de 

manera que se sap poca cosa de la música secular de l’època, si bé sembla 

clar que era habitual la seva interpretació en festivals i altres esdeveniments 

populars. 

El primer instrument del que es té referència és el xiulet, el 1222. A partir 

d’aquí, van sorgint-ne de nous, fins que al segle XVI la música instrumental 

hongaresa és reconeguda a tot Europa. En aquell moment, Transilvània era el 
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centre musical del país, amb una figura destacada com era el llaütista Bálint 

Bakfark.  

Ja al segle XVII, Hongria es divideix en tres parts: una regió controlada pels 

turcs; una altra pels Habsburg; i Transilvània. Aquesta última, tot i ser una regió 

teòricament independent, també es trobava sota control dels otomans. Per tant, 

es produeix una divisió que també afectarà a l’ensenyança i interpretació de la 

música al país. A la part controlada pels Habsburg es seguirà amb la tradició 

europea mentre a la resta del territori passarà a dominar la música d’arrels 

asiàtiques (música bizantina, armènia, aràbiga o persa). 

En aquest segle, també es comencen a introduir motius genuïnament 

hongaresos a la música religiosa i s’introdueix música coral hongaresa a les 

misses. Pál Eszterházy, primer monarca dels Habsburg a Hongria i alhora 

músic, també va intentar crear un estil distintiu de música hongaresa religiosa 

usant diferents influències. Aquest intent, però, no va triomfar ja que el segle 

següent es produeix una gran influència de música de l’Europa de l’Oest.  

A partir d’aquest moment, la història que afecta a la temàtica del treball se 

centra ja exclusivament en la part hongaresa dels Habsburg, que és la que 

acabarà convertint-se, al segle XX, en la actual Hongria. 

Durant el segle XVIII, es produeix un canvi que portarà a la desaparició dels 

antics estils hongaresos i a l’aparició d’un nou estil. Paral·lelament, els 

compositors del país prefereixen apostar per músiques d’estil més europeu al 

considerar que poden assolir un major desenvolupament. Per això, combinen 

textos hongaresos amb formes alemanyes, vieneses o italianes.  

Curiosament però, la música hongaresa també tindrà influència en compositors 

d’altres països europeus. Exemples destacats podrien ser: Haydn i el seu 

Rondo all' Ongarese del Trio en Sol Major No. 1; o Beethoven, que utilitza una 

marxa Magiar en el Finale de la 3a simfonia i fórmules musicals hongareses en 

les seves obres König Stephan i Die Ruinen von Athen. 

En aquest segle destaquen els compositors János Bihari, uns dels fundadors 

del gènere musical conegut com a Verbunkos, i János Lavotta. 
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Al segle XIX, el gènere del Verbunkos és ja un símbol molt important de la 

cultura hongaresa. Durant tota aquesta època es comencen a utilitzar músiques 

folklòriques del segle XIII, i compositors tant importants com Liszt (el gran 

símbol de la música hongaresa) estudien les músiques nacionals i això es 

reflecteix en les seves composicions.  

Però aquestes influències segueixen sent principalment de les músiques 

pròpies de les classes mitges i altes. No serà fins a finals d’aquest segle i 

principis del següent, quan la música autènticament de les ètnies hongareses 

es convertirà en part fonamental de les composicions.  

El segle XIX també veu el naixement de l’òpera i operetta hongaresa, amb 

noms com Jenő Hubay i Ferenc Erkel (primer compositor a crear una òpera en 

llengua hongaresa). 

A finals de segle, però, es produeix un declivi de les tendències nacionals que 

porten a obres de menor qualitat i a una divisió entre els nacionalistes i els 

enamorats de les músiques estrangeres. A certes acadèmies s’intentava 

accentuar els elements germànics a la música del país. Tot i això, compositors 

“conservadors” com Ernő Dohnányi també van utilitzar constantment elements 

de la música folklòrica del país. 

A principis del segle XX es produeix, gràcies en major part a la irrupció de dos 

excepcionals compositors com van ser Béla Bartók i Zoltán Kodály, un altre 

gran canvi de tendència compositiva al país. 

Per primera vegada, es busca crear una música que inclogui totes les 

tradicions del país. Ambdós compositors viatgen pel territori buscant recopilar 

totes aquelles músiques que s’interpreten fins als pobles més petits. Bartók 

tenia un interès més general per la música folklòrica que no es limitava a les 

fronteres del país, mentre que Kodály es va centrar més en la música nacional 

folklòrica hongaresa. 

Aquest gran coneixement de la música nacional es va reflectir en totes les 

seves composicions posteriors i va permetre crear un estil de música molt 

pròpia del país i altament identificable. A més, aquest estil no es va limitar a 
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aquests dos compositors, sinó que es va convertir en una referència constant 

per les noves generacions de compositors hongaresos. 

A partir de la segona meitat del segle XX, els compositors comencen a fusionar 

els estils propis de composició, amb el de les avantguardes musicals del 

moment i mantenint la influència mencionada de Bartók i Kodály. 

Si bé al principi sembla que Kodály era el gran referent per els seus 

successors, Bartók s’acabarà convertint en la gran referència, fins al punt que 

actualment se’l considera com el gran emblema de la història de la música 

d’Hongria juntament amb Franz Liszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.  L’interès compositiu per la viola 

 

La viola ha estat un instrument amb molt poc reconeixement i fins i tot certa 

mala fama durant una gran part de la història (des de l’aparició dels instruments 

moderns pels voltants del segle XVI). Si bé durant el segle XVIII si que hi havia 

instrumentistes que van dedicar-se de manera important a la viola com a 

instrument solista, tals com Stamitz, Rolla o Joseph Schubert, pràcticament no 

se’n troba cap que ho fes de manera exclusiva. De totes maneres, compositors 

tant il·lustres com Mozart i Beethoven també tocaven la viola, especialment en 

música de cambra. Però la figura de virtuós de l’instrument que es trobava 

representat en molts altres instruments, especialment el violí, el violoncel i el 

piano, no hi era com a tal per la viola. Sempre es tractava de violinistes que de 

manera menys o més habitual dedicaven part del seu temps a la viola (cal 

destacar en aquest apartat les figures de Paganini i Joachim).  

Això es combinava amb el fet que en moltes orquestres, el paper de viola 

estava reservat per violinistes principiants o aficionats, i fins i tot en ocasions 

per músics de vent que per les seves condicions físiques ja no podien tocar 

aquests i els passaven a la viola. Això va ajudar a formar una opinió general, 

segons la qual la viola era un instrument que només servia per omplir 

l’harmonia (paper de farciment) però que com a tal era un instrument sense 

masses possibilitats. Aquest fet es fa particularment evident durant el segle 

XIX, en que pràcticament no trobem obres per viola solista (amb alguna 

excepció com pot ser Harold in Italy de Berlioz). La tessitura de la viola, en el 

registre tenor-alto, tampoc ajuda. Sobresortir per damunt de grans orquestres 

en un registre mig, sense un instrument de grans dimensions com és el 

violoncel, requereix d’un bon treball de composició i orquestració, i d’un gran 

intèrpret. 

Això començarà a canviar cap als últims anys del segle XIX i sobretot a 

principis del XX. En aquest moment, comencen a aparèixer els primers 

instrumentistes que decideixen dedicar-se professionalment i en exclusiva a la 

viola com a instrument solista. Les figures de Lionel Tertis i William Primrose 
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juguen un paper capdalt en aquest sentit, promovent i encarregant la 

composició de noves obres amb la viola com a protagonista. Juntament amb 

altres figures posteriors com Frederick Riddle, Pál Lukács, Rudolf Barshai o 

Lillian Fuchs (i molts d’altres que els han succeït) van contribuir a situar la viola 

com un instrument amb possibilitats solístiques equiparables als altres 

instruments. Gràcies a ells, la viola també va començar a ser un instrument 

molt més respectat i avui en dia, gran part dels violistes (especialment els més 

joves) ja han començat els seus estudis interpretatius directament amb la viola. 

Encara és molt freqüent veure violinistes tocant de manera esporàdica la viola, 

fins i tot grans solistes del violí. Però aquest fet ja no respon a una manca 

d’intèrprets o solistes de l’instrument, sinó a un interès dels propis violinistes a 

explorar el repertori de viola. 

Per aquests motius esmentats, l’interès compositiu per la viola creix de manera 

espectacular a partir del segle XX. Fins llavors, la viola està reservada com a 

instrument d’orquestra i cambra, i es troben relativament poques obres originals 

amb la viola jugant un paper protagonista (especialment entre els compositors 

de més renom). Una part important de les obres que es decideixen a escriure 

els compositors, són inspirades per un intèrpret concret, amb la idea de 

dedicar-les a aquests o bé amb la idea de interpretar-les ells mateixos, en el 

cas habitual de compositors que eren també grans intèrprets. 

D’aquesta manera s’entén aquest gran i creixent interès compositiu per la viola 

que s’estén a compositors d’arreu. Grans figures del segle XX com 

Shostakovich, Bartók, Ligeti o Hindemith escriuen obres per viola.  

En aquest “boom” compositiu podem destacar  tres nuclis especialment: 

Regne Unit: segurament es tracti del més extens i productiu ja que és el 

país d’origen dels dos grans solistes esmentats (Tertis i Primrose). Les 

seves figures van inspirar i també encarregar un gran nombre d’obres 

als compositors anglesos del moment. El resultat és un llegat de gran 

qualitat i quantitat amb nombrosos concerts per viola i orquestra 

simfònica. 
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Alemanya: en aquest cas no es tracta d’un protagonisme general dels 

compositors alemanys, sinó d’una figura en particular en forma de 

intèrpret-compositor. Evidentment parlem de Paul Hindemith, qui va 

contribuir a augmentar el repertori violístic amb nombroses obres 

pròpies, però que a la vegada va interpretar també altres estrenes com 

el famós concert de William Walton. Una altra figura a destacar per el 

seu extens nombre d’obres és Max Reger. 

Hongria: en el cas del país que centra l’interès del treball, les causes són 

d’alguna manera una barreja dels dos vistos anteriorment. D’entre la 

producció hongaresa per a viola hi podem trobar tant obres de 

compositors intèrprets de viola, com compositors que van mostrar-se 

especialment interessats en l’instrument. 
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3.  El cas hongarès 
 

 

Com ja hem comentat, l’interès dels compositors per la viola es va anar 

convertint en un fet bastant globalitzat. A mitjans del segle XX ja podem trobar 

compositors de pràcticament qualsevol nacionalitat escrivint obres per viola. 

Però com queda explicat en l’apartat anterior, el gran impuls s’inicia 

segurament al Regne Unit i té dos dels altres grans nuclis a Hongria i en la 

figura de Hindemith. 

A través de la llista d’obres per viola elaborada per aquest treball i que es 

mostra posteriorment, un es pot fer una idea del gran nombre d’obres que es 

van escriure durant el segle XX a Hongria (i que possiblement pugui ampliar-se 

encara més). Cal destacar, a més, el nombre d’obres concertants que estan 

inclosos en aquest llistat. Probablement, només al Regne Unit podríem elaborar 

una llista que igualés o, en aquest cas, superés en nombre al cas hongarès. 

 

 

3.1.  Paral·lelismes i diferències amb el cas 

anglès 

 

El gran paral·lelisme amb el cas anglès és sens dubte la figura d’un important 

solista i virtuós de l’instrument que va inspirar i promocionar la composició de 

diverses obres per viola. Parlem en aquest cas, del violista hongarès Pál 

Lukács, del que posteriorment es pot llegir una detallada biografia. 

A més, en l’àmbit de figures de la viola també és especialment destacable el 

cas del famós concert per viola i orquestra de Bartók. Una de les obres més 

rellevants del repertori de l’instrument, i la més coneguda de les que s’adjunten 

a la llista d’aquest treball, l’obra va ser encarregada per William Primrose. Per 
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tant, en aquest cas també trobem un fusió del nucli anglès amb l’hongarès 

(deixant a part que en aquella època Bartók vivia a Estats Units). 

Però deixant de banda la figura de Pál Lukács i el cas particular del concert de 

Bartók, el cert és que una gran part de les obres són senzillament una mostra 

de l’interès dels diferents compositors per incloure obres per viola dins de la 

seva producció. No tenen, per tant, cap dedicació especial ni inspiració, 

almenys explícita, en cap instrumentista concret. 

Es podria considerar que responen al prestigi creixent de la viola i al fet que el 

nombre de grans professionals de l’instrument dona més possibilitats a veure 

estrenades (i amb bones interpretacions) les obres escrites pels compositors. 

 

 

3.2.  Dos casos de violista - compositor 

 

Un altre paral·lelisme que podríem fer, en aquest cas no amb el cas anglès sinó 

amb la figura de Hindemith, és la de Odön Partos. Més endavant es pot llegir 

una biografia més detallada d’aquest violista, però es podria considerar com 

una de les figures de més pes dins del nucli hongarès, degut al seu paper com 

a virtuós de l’instrument i com a prolífic compositor. S’ha de mencionar però, 

que va viure bona part de la seva vida a Israel i que allà és considerat com un 

dels compositors nacionals de més rellevància. 

De totes maneres, la comparació amb Hindemith és inevitable. Ambdós van ser 

grans violinistes i violistes que van dedicar bona part de la seva vida a la 

composició, deixant nombroses obres per viola (tant concertants com obres de 

cambra). També van destacar com a importants solistes de l’instrument i van 

contribuir enormement al prestigi creixent de la viola arreu. 

A continuació, s’adjunta una llista d’importants virtuosos de la viola, originaris 

d’Hongria i nascuts cap a finals del segle XIX i tot el segle XX. Tots ells tenen 

segurament, en menor o major mesura, un protagonisme directe o indirecte en 
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aquest augment de les obres per l’instrument i han sigut o són els encarregats 

de donar-les a conèixer al públic. 

 

 

3.3.  Relació de violistes: 

(ordenats cronològicament per data de naixement) 

 

Szeremi, Gusztav (1877 – 1952): violinista, violista, compositor i professor a 

l’Acadèmia Franz Liszt. 

 

Serly, Tibor (1901 – 1878): violista i compositor. Autor de la primera edició 

publicada del concert de Bartók. 

 

Rózsa, Miklós (1907 – 1995): violista, pianista i compositor de molt renom dins 

de la música de cinema (especialment a Hollywood) 

 

Pártos, Ödön (1907 – 1977): violista i compositor de referència a Israel. 

 

David, Gyula (1913 – 1977): violista, compositor i director. Va ser compositor 

resident i director titular del Teatre Nacional (Budapest). 

 

Lukács, Pál (1919 – 1981): solista internacional de viola i professor a 

l’Acadèmia Franz Liszt. 
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Nemeth, Geza (1936): alumne destacat de Pál Lukács i membre del Bartók 

Quartet. 

 

Nagy, Vidor (1942): concertista. Alumne destacat de Pál Lukács i viola principal 

de la Staatsorchester Stuttgart. 

 

Bársony, László (1946): professor de viola actualment a l’Acadèmia Franz Liszt. 

 

Erdélyi, Csaba (1946): concertista i viola principal de la Indianapolis Chamber 

Orchestra. Únic violista en tota la història en guanyar el Carl Flesch Violin 

Competition (amb la viola). Autor d’una de les versions més conegudes del 

Concert de Bartók. 

 

Bársony, Peter (1975): concertista i professor de viola actualment a l’Acadèmia 

Franz Liszt. 

 

Szucs, Mate (1978): concertista i viola principal de la Berliner Philharmoniker. 

 

 

3. 4. L’Acadèmia de Música Ferenc Liszt 

 

Dins d’aquest treball, i més concretament en l’apartat del cas hongarès, s’ha de 

fer una especial i extensa atenció a l’Acadèmia de Música Ferenc Liszt de 

Budapest. Es tracta del conservatori superior o universitat de música de la 

capital d’Hongria i també allotja una important sala de concerts.  



15 

 

Constitueix el centre musical més important de tot el país i és un nexe d’unió de 

tots els noms que han anat sorgint i que es poden mencionar al llarg d’aquestes 

pàgines. Tots i cadascun dels compositors i violistes de nacionalitat hongaresa 

que estan citats en el treball van estudiar en algun moment a l’Acadèmia, i una 

part important d’ells n’ha sigut professor titular durant algun període de la seva 

vida. 

 

Història de l’Acadèmia 

 

Després de la unificació de 1.873 antigues ciutats de Pest, Buda i Óbuda i amb 

l'establiment de Budapest com la capital, la nova ciutat va passar per un ràpid 

desenvolupament i es va convertir en el centre cultural d'Hongria. Les 

institucions més importants van ser dues universitats de la capital: l'antiga 

Universitat de Ciències i la Universitat de Tecnologia i Economia. A més, 

moltes altres noves institucions d'educació superior es van establir en aquest 

moment. La necessitat d'una alta cultura musical va anar creixent dia a dia. 

Encara que l'educació musical secundària s’havia ofert des de 1840 a l'Escola 

Nacional de Música de Pest, no hi havia cap institució d'educació superior a 

Hongria en aquell moment. Naturalment, va sorgir la necessitat de la creació 

d'aquesta institució en els anys de l'aparició de la burgesia a la capital. 

Aquesta va ser l’època en què Franz Liszt va començar a passar més temps a 

la capital hongaresa. La seva presència era un element refrescant a l'escena 

musical de la ciutat, i va propiciar la visita d’artistes famosos com Delibes, 

Saint-Saëns, Sarasate i Wagner. Molts van reconèixer la importància de la seva 

presència a la ciutat, i es va considerar com una de les raons per a 

l'establiment d'una acadèmia de música. 

La tardor de 1873 Liszt es va mudar a un pis a la vora del Danubi, a la Plaça de 

Hal. L'edifici va ser llavors llogat pel Ministeri per ser la llar de l'Acadèmia de 

Música. Liszt tenia idees definides sobre l'institut i es va adonar que no podia 

trobar ni el personal professional ni la quantitat adequada de recursos financers 
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per a la realització. Va posar èmfasi en característiques artístiques generals i 

va proposar l'ensenyament de matèries que tindria un efecte estimulant en 

l'escena musical de tot el país. Conscient del petit pressupost, Erkel va 

proposar l'establiment d'un menor nombre de departaments. En la seva opinió, 

el deure principal de l'Acadèmia era fer avançar la música nacional hongaresa. 

Al final, les coses no surten com Liszt havia imaginat i planejat. Els recursos 

financers no són suficients i hi ha una escassetat de personal necessari. Per 

tant, Liszt demana que el projecte es posposi. 

Aquesta sol·licitud de Liszt no es compleix ja que el govern volia obrir la 

institució tan aviat com fos possible. El 21 maig de 1875, Liszt va ser nomenat 

president i el 2 de setembre, Ferenc Erkel va ser nomenat director de 

l'Acadèmia. El mateix dia, en un altre decret, el ministre va emetre una ordre 

perquè l'Acadèmia de Música s’obrís parcialment l'1 d'octubre i preveia la 

realització progressiva de la institució. L'Acadèmia de Música va començar a 

operar amb 5 professors i 38 estudiants, el 15 de novembre. 

La institució va funcionar a l'edifici a la Plaça Hal durant quatre anys (la casa va 

ser enderrocada durant la construcció del pont d'Elizabeth), i la tardor de 1879 

es va traslladar al seu nou edifici. Allà es va mantenir fins que el 1907 es va 

traslladar a la seva ubicació definitiva, davant de la plaça que porta el nom del 

mateix compositor, Ferenc Liszt. 

L'Acadèmia de Música Ferenc Liszt no va ser anomenada així fins el 1925. 

Inicialment va ser batejada com "Acadèmia Reial Nacional Hongaresa de 

Música", i entre 1919 i 1925 "Col·legi de Música". 
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3. 5. Biografies rellevants 

 

Pál Lukács 

(Budapest, 27 d’abril de 1919; Budapest, 22 de maig de 1981). Violista, cantant 

i pedagog hongarès. Va estudiar a l'Acadèmia Liszt de Música amb Imre 

Waldbauer (violí), 1934-39, i amb Imre Molnár (cantant) 1937-1943. Quan 

encara era un estudiant va cantar a l'oratori i va canviar de violí a la viola. Va 

ser nomenat professor de cant a l'acadèmia el 1946, i cap de la facultat de viola 

el 1947, any en que també va esdevenir viola principal de l'orquestra de l'Òpera 

Estatal d'Hongria.  

Primer hongarès en guanyar reputació internacional com a intèrpret de la viola, 

va guanyar el Concurs Internacional de Ginebra de 1948, i va anar de gira per 

Europa. Va ser admirat pel seu timbre càlid, tècnica impecable i elegant 

musicalitat dins un ampli repertori, i va aplicar l'estil de l'escola de violí 

d'Hongria a la viola. Va donar la primera representació del Concert de 

Hartmann a la Biennal de Venècia de 1958, i va inspirar una sèrie de noves 

obres de compositors hongaresos, entre ells el concert per viola i orquestra de 

Gyula David, que també va gravar. Entre 1964 i 1978 va ser professor convidat 

al Festival Internacional de Música de Weimar i era membre de la junta de 

l'Associació de Músics d'Hongria. Lukács va provocar una nova apreciació 

crítica de la viola a Hongria, i va ser un pedagog excepcional. Va editar obres 

clàssiques i modernes i va publicar un treball pedagògic, “Fekvésváltó brácsára 

gyakorlatok” ("Estudis per als canvis de posició per a la viola, Budapest, 1960). 

El 1975 va ser escollit vicerector de l'Acadèmia Liszt i es va convertir en cap de 

la facultat de cant. 
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Odön Partos 

(Budapest, 1 d’octubre de 1907; Tel-Aviv, 6 de Juliol de 1977). Compositor, 

violista i pedagog israelià d’origen hongarès. Hubay el va escoltar tocar el violí 

a l'edat de vuit anys i el va agafar com a alumne de l'Acadèmia de Música de 

Budapest, on també va estudiar composició amb Kodály. Després de graduar-

se a l'acadèmia el 1924, va ser concertino de la Lucerna Stadtsorchester 

(1924-6) i la Budapest Konzertorchester (1926-7). El 1927 es va traslladar a 

Alemanya, treballant com a solista, i el 1933 es va convertir en el primer 

violinista del Centre Cultural Jueu. A finals d'aquest any va tornar a Hongria, 

traslladant-se després a Bakú per donar classes de violí i composició al 

conservatori (1935) i tornar a Budapest com a concertino de la 

Konzertorchester (1937). Durant aquests anys com a solista a Europa, va ser 

molt actiu en la música contemporània i es va dedicar a les estrenes de 

diverses obres escrites per ell, incloent el Concert per a violí i Suite per a violí i 

piano de Kadosa. El 1938, va ser convidat per Huberman a ser el primer violista 

amb la SO de Palestina (més tard, la Israel PO), fet que el porta a traslladar-se 

a viure a Tel-Aviv. Es va quedar a l'orquestra fins el 1956, també tocant la viola 

en l'Israel Quartet (1939-1954) i apareixent com a solista a Israel i a l'estranger. 

El 1951 va ser nomenat director de l'Acadèmia de Tel Aviv de Música (més tard 

l'Acadèmia Rubin de la Universitat de Tel Aviv), i el 1961 va ser nomenat 

professor. Va viatjar habitualment com a professor i mestre, i va rebre molts 

honors, sobretot el primer lliurament del Premi Estatal d'Israel (1954). 

Partos va arribar a una Palestina impregnada de tradicions europees 

contemporànies, en particular les de Bartók i Kodály; el millor exemple del seu 

treball sota la seva influència és el Concertino per a cordes (1932). No obstant 

això, va mostrar la disposició a aclimatar-se musicalment i va agafar un interès 

particular en les músiques de les diferents comunitats jueves orientals. Aviat va 

començar a fer els arranjaments de les seves cançons populars, primer per la 

cantant palestina Bracha Zefira (Quatre Folk Songs, 1939), i a continuació, per 

a cors no acompanyats (Sis cançons, 1941). L'experiència va tenir un efecte 

cadena en les seves obres instrumentals últimes, incloent les 4 cançons 

israelianes per a instruments de corda i piano (1948), Hezionot ('Visions') per a 

flauta, piano i cordes (1957) i Maqamat per a flauta i quartet de cordes (1959 ). 
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També va utilitzar alguns elements folklòrics de les comunitats askenazis 

d'Europa de l'Est, sobretot en Yizkor ('In memoriam') per a cordes (1947), una 

obra escrita en resposta a les massacres de la Segona Guerra Mundial. En 

totes aquestes obres hi va aportar una tècnica occidental per influir en el 

material de l'Est, ja fossin melodies senceres, fragments o patrons melismàtics. 

El 1960 es va produir un canvi, amb Partos anant cap a la tècnica de 12 notes; 

el millor exemple és a Tehilim ('Salms') per a quartet de cordes o orquestra de 

cambra i Dmuyot ('Imatges') per a orquestra, els quals daten d'aquest any. El 

volum de la seva producció des de principis de 1960 dóna testimoni de la seva 

estimulació per mètodes de 12 notes, però els gèneres que va triar van ser 

dictats més per les seves pròpies necessitats com a artista: la Simfonia 

Concertant per a viola i orquestra prové d'aquest període, igual que Agatha 

('Legend') per a viola, piano i percussió, de la que va donar la primera actuació 

al  Festival ISCM de 1962. Els instruments de corda són, de fet, predominants 

en la gran majoria de les seves obres, però les contribucions de creador i tècnic 

estan tan íntimament lligades que no es pot dir que els medis precedeixin el 

material. La seva escriptura per a cordes inclou pràctiques orientals, com ara 

notes molt llargues i molts variats adorns i microtons, tots ells presents en 

Maqamat, Salms i Shiluvim ('Fusion') per a viola i orquestra de cambra (1970) i 

Netwin ('Rutes') per a orquestra (1969). 

Partos va adoptar el serialisme generalitzat en obres com Arpiliyot ('nebuloses') 

per a quintet de vent (1966), però després de 1970 va utilitzar una tècnica més 

lliure usant la notació proporcional, microtons, agrupacions i cert grau 

d'escriptura aleatòria. És important destacar, però, que el seu ús de principis de 

12 notes mai era estricte: sempre va conservar alguna connexió amb la música 

popular, i la influència de la maqâm és evident fins i tot en una composició de 

12 notes, com els Salms. El 1972 es va posar greument malalt, però va 

continuar component, encara que a un menor ritme i amb l'ajuda de William I. 

Elias com a revisor i editor de la major part de les seves composicions finals, 

incloent Arabesque per a oboè i orquestra de cambra (1975) i mizmor per a 

arpa (1975). 



4. Llistat d'obres hongareses per viola

Compositor Formació Obra

Balassa, Sándor Flauta i Viola Dimenziók (Dimensions) for Flute and Viola, Op. 8

Balassa, Sándor Viola Sola Üdvözlet Violának (Greetings to Viola) for Viola Solo, Op. 90

Bánkövi, Gyula Viola Sola Szólószonáta brácsára (Solo Sonata for Viola)

Bartók, Béla Viola i Orquestra Viola Concerto, Sz. 120, BB 128

Beischer-Matyó, Tamás Veu i Viola Őz (Roe) for Mezzo-Soprano and Viola

Beischer-Matyó, Tamás Viola i Orquestra Rapsodia antica - For Viola and Orchestra

Beischer-Matyó, Tamás Viola Sola Sonata for Viola

Beischer-Matyó, Tamás Viola Sola Eternal Knot - For Solo Viola

Beischer-Matyó, Tamás Violí i Viola Duo sonata - for Violin and Viola

Borgulya, András Flauta i Viola 4 Duetti for Flute (or recorder) and Viola

Borgulya, András Viola i Orquestra Brácsaverseny (Viola Concerto) for Viola and Orchestra

Bozay, Attila Viola i Orquestra Pezzo Concertato No. 1 for Viola and Orchestra, Op. 11

Bozay, Attila Viola i Piano Románc (Romance) for Viola and Piano 

Bujtás, József Viola i Piano Fantasztikus álomkép (Fantastic Dream) for Viola and Piano

Csemiczky, Miklós Flauta i Viola Maqam, 6 Duos for Flute and Viola

Csermák, Antal György Violí i Viola 8 Neue ungarische Verbungs, Trios und sogenanten Figuren

Csermák, Antal György Violí i Viola Neuer deutscher Tantz

Csillag, Péter Viola i Piano Suite pour Alto et Piano

Dávid, Gyula Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Dávid, Gyula Viola i Piano Pezzo (Piece) for Viola and Piano

Dávid, Gyula Viola i Piano Sonatina for Viola and Piano

Doráti, Antal Viola i Piano Adagio for Viola and Piano

Dukay, Barnabás 4 Violes Mist hovering over the face of the deep - Evening version

Durkó, Zsolt Viola i Piano Varianti for Viola and Piano

Eötvös, Peter 2 Violes Désaccord for 2 Violas

Eötvös, Peter Viola i Orquestra Replica

Erkel, Ferenc Viola i Piano Introduction and Verbunkos

Erőd, Iván Viola i Orquestra Viola Concerto, Op. 30

Erőd, Iván Viola i Orquestra de corda Verseny-fantázia (Fantasy Concertante; Konzertante Fantasie) 

for Viola and String Orchestra, Op. 35

Erőd, Iván Viola Sola Virágcsendélet (Flower Piece; Blumenstück) for Viola Solo, Op. 62

Farkas, Ferenc Viola i Guitarra Eclogue

Farkas, Ferenc Viola i Orquestra de corda Concertino all'antica for Viola and String Orchestra

Farkas, Ferenc Viola i Piano Arioso

Farkas, Ferenc Viola i Piano Bihari romàn tàncok / Rumanian folk dances from the country of Bihar

Farkas, Ferenc Viola i Violoncel Sonata a due
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Farkas, Ferenc Violí i Viola Tiz tanulmàny / Ten studies

Fehér, György Miklós Viola i Piano Szolyva Sonata

Frid, Géza Viola i Piano Sonatina  for viola and piano, Op. 25

Frid, Géza Viola i Piano Vice Versa II  for viola and piano, Op. 96

Frid, Géza Viola, Orquestra de corda i percussió Concerto for viola, string orchestra and bass drum, Op. 108

Gárdonyi, Zoltán Viola i Piano Sonata No. 2 for Viola and Piano

Gyöngyösi, Levente Viola i Piano Partita for Viola and Piano

Harsányi, Tibor Viola i Piano Sonata for viola and piano

Hidas, Frigyes Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Hollós, Máté Viola Sola Ének, hajolj ki ajkamon (O Song, Float from My Lips) for Viola Solo

Horusitzky, Zoltán Viola i Piano Sonata for Viola and Piano, Op. 53

Horváth, Balázs Viola i Piano kétáj kacs (emag a tsuj) for Viola and Piano

Horváth, Balázs Viola, Contrabaix i Ensemble Magnets II (konzert) for amplified Viola Solo, 

amplified Double Bass Solo and Ensemble

Horváth, Barnabás Viola Sola B.P. in Bp. (Pál Behár in Budapest) - Három tanulmány 

(Three Sketches for Viola)

Horváth, Barnabás Violí i Viola Nyolc könnyű duó (8 Easy Duos) for Violin and Viola

Hubay, Jenő Viola i Orquestra Morceau de Concert, op.20

Hubay, Jenő Viola i Piano 2 Pieces, op. 15

Hubay, Jenő Viola i Piano Romance, op. 25

Hummel, Johann Nepomuk Viola i Orquestra Potpourri  for Viola and Orchestra on "Il mio tesoro"

Hummel, Johann Nepomuk Viola i Piano Viola Sonata in E-flat major, Op. 5, No. 3

Jemnitz, Sándor Viola i Violoncel Duo-Sonata, Op. 25

Jemnitz, Sándor Viola Sola Sonata for Viola Solo, Op. 46

Jeney, Zoltán Viola i Electrònica Százéves átlag

Jeney, Zoltán Viola i Piano A Leaf Falls: Brackets to e. e. cummings for Viola 

(with contact microphone) and Prepared Piano

Joachim, Joseph Viola i Piano Hebräische Melodien “Nach Eindrücken der Byron’schen Gesänge” 

für Bratsche und Klavier, Op.9

Joachim, Joseph Viola i Piano Variationen über ein eigenes Thema für Bratsche und Klavier

Kadosa, Pál Viola i Orquestra Concertino per Viola e Orchestra, Op. 27

Károlyi, Pál Viola i Orgue Besser singen als fluchen (Better To Sing Than Curse) for Viola and Organ

Károlyi, Pál Viola Sola Motivo 1 for Viola Solo

Kocsár, Miklós Viola i Orquestra Concerto lirico for Viola and Orchestra

Kocsár, Miklós Viola Sola Hét változat mélyhegedűre (7 Variations) for Viola Solo

Kocsár, Miklós Violí i Viola Duó-Szerenád (Duo Serenade) for Violin and Viola

Kodály, Zoltán Viola i Piano Adagio for Viola and Piano

Kókai, Rezső Viola i Piano Verbunkos rapszódia (Verbunkos Rhapsody) for Viola and Piano

Kondor, Ádám 2 Violes Two Violas

Kondor, Ádám Viola i Címbal Magyar népdalformák (Hungarian Folk Song Patterns), 8 (Other) 

Duos for Viola and Cimbalom
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Kondor, Ádám Viola i Guitarra Viola & Guitar

Kósa, Gábor Viola i Flauta de Bec FURulya-bráCSA DUÓ (Duo for Recorder and Viola)

Kósa, György Veu i Viola Az éj zsoltára (Psalm of the Night) for Voice and Viola

Kósa, György Viola i Arpa 6 miniatures

Kósa, György Viola Sola Megemlékezés... (In Memoriam...)

Kósa, György Violí i Viola Duet for Violin and Viola

Kurtág, György  Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Kurtág, György  Viola i Orquestra Tétel (Movement) for viola and orchestra

Kurtág, György  Viola Sola Jelek (Signs) for viola, Op. 5

Kurtág, György  Viola Sola Jelek, játékok és üzenetek (Signs, Games and Messages)

Kurtág, György  Violí, Viola i Orquestra ...concertante...

Lavotta, János Violí i Viola Thema con Variazioni - For Violin and Viola

Lendvay, Kamilló Viola Sola Tanulmány (Study) for Viola Solo

Lendvay, Kamilló Violí i Viola 24 Duos for Violin and Viola

Ligeti, György Viola Sola Sonata for Viola Solo

Liszt, Ferenc Viola i Piano Romance oubliée for Viola and Piano, S. 132

Lukács, Pál Viola Sola Exercises in Change of Position for Viola, Advanced Grade

Maros, Miklós Viola i Electrònica Violasonata - For Viola and Electronics

Maros, Miklós Viola i Orgue Diptychon - For Viola and Organ

Maros, Miklós Viola i Piano Partite - For Viola and Piano

Maros, Miklós Violí, Viola i Ensemble Konzertmusik - For Violin, Viola and Chamber Ensemble

Maros, Rudolf Viola i Piano Albán szvit (Albanian Suite) for Viola and Piano

Maros, Rudolf Viola i Piano Balkán szvit (Balkan Suite) for Viola and Piano

Maros, Rudolf Violí i Viola Divertimento - Violin-Viola Duos

Megyeri, Krisztina Viola Sola Preludium and Lament for Viola Solo

Mihály, András Viola i Piano Brácsa-rapszódia (Viola Rhapsody) for Viola and Piano

Mihály, András Viola i Piano Musica per Viola for Viola with Piano accompaniment

Moór, Emánuel Viola i Orquestra Concertstück for Viola and Orchestra in C sharp minor

Moór, Emánuel Viola i Piano Romance for Viola and Piano

Orbán, György Viola i Piano Sonata for Viola and Piano

Pártos, Ödön Viola i Orquestra Mourning Music ("Oriental Ballad") for Viola and Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra Song of Praise: Concerto No. 1 for Viola and Symphony Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra Concerto No. 2 for Viola and Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra "Sinfonia Concertante", Concerto No. 3 for Viola and Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra de cambra Combinations: for Viola and Chamber Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra de cambra Fusions (Shiluvim) for Viola and Chamber Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Orquestra de corda Yizkor (In memoriam) for Viola and String Orchestra

Pártos, Ödön Viola i Piano But music for Viola and Piano

Pártos, Ödön Viola i Piano Elegy for Viola and Piano

Pártos, Ödön Viola, Piano i Percussió Agada: Legend for Solo Viola, Piano and Percussion

Patachich, Iván Viola i Orquestra Brácsaverseny (Viola Concerto) for Viola and Orchestra
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Patachich, Iván Viola i Piano Sonata for Viola and Piano

Patachich, Iván Violí i Viola Duet for Violin and Viola

Petrovics, Emil Viola Sola II. Rapszódia mélyhegedűre (Rhapsody No. 2) for Viola Solo, Op. 32

Pócs, Katalin Viola i Clave Darab brácsára és csembalóra (Piece for Viola and Harpsichord)

Pócs, Katalin Viola Sola Darab brácsára (Piece for Viola) for Viola Solo

Pócs, Katalin Violí i Viola Árnyak suhanása (Flitting Shadows) for Violin and Viola

Radnai, Miklós Viola i Piano Sonata in D minor for Viola and Piano

Ránki, György Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Ribáry, Antal Viola i Orquestra Dialoghi  (Dialogues) for Viola and Orchestra

Ribáry, Antal Viola i Piano Sonata for Viola and Piano

Rózsa, Miklós Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra, Op. 37

Rózsa, Miklós Viola Sola Introduction and Allegro for Viola Solo, Op. 44

Rózsa, Pál Viola Sola Violamentazione for Viola Solo, Op. 137

Sándor, László Viola Sola When Flowing Water... - For Solo Viola

Sárai, Tibor Flauta, Viola, Cello i Orquestra Tavaszi Concerto (Spring Concerto) in F major for Flute, Viola,

Cello and Orchestra

Sárai, Tibor Viola i Piano Humoreszk (Humoresque) for Viola and Piano

Sáry, László Viola Sola Hommage à Philip Glass

Seiber, Mátyás Viola i Orquestra de cambra Elegy for viola and small orchestra

Serei, Zsolt Viola i Piano Ív (Arch) for Viola and Muted Piano

Serly, Tibor Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Serly, Tibor Viola i Orquestra Rhapsody on Folk Songs Harmonized by Béla Bartók

for Viola and Orchestra

Serly, Tibor Viola sola David of the White Rock for Viola Solo

Serly, Tibor Viola sola Sonata in Modus Lascivus for Viola Solo

Soproni, József Viola i Orquestra Concerto for Viola and Orchestra

Soproni, József Viola i Piano Rapszódia (Rhapsody) for Viola and Piano

Soproni, József Viola i Piano Sonatina for Viola and Piano

Stevens, Halsey Viola i Piano Three Hungarian Folk Songs for Viola and Piano

Sugár, Miklós 2 Violes Ballada for 2 Violas

Sugár, Miklós Viola i Electrònica Marionettjáték (Marionette Game) for Viola and CD

Sugár, Rezső Violí i Viola Duets for Violin and Viola

Szabó, Ferenc Flauta i Viola Szerenád (Serenade) for Flute and Viola

Szabó, Ferenc Viola i Piano Air for Viola and Piano

Székely, Endre Viola i Piano I. Rapsodia (Rhapsody No. 1) for Viola and Piano

Székely, Endre Viola i Violoncel Négy ellenpont magyar stílusban (4 Counterpoints in the Hungarian Style)

for Viola and Cello

Szelényi, István Viola i Piano Aria for Viola and Piano

Szentkirályi, András Viola Sola Monologo for Viola Solo

Szerémi, Gusztáv Viola i Orquestra Concerto No. 1 in F major for Viola and Orchestra, Op. 6

Szerémi, Gusztáv Viola i Orquestra Concerto No. 2 in B♭ major for Viola and Orchestra, Op. 57
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Szerémi, Gusztáv Viola i Piano Rêverie for Viola and Piano, Op. 2

Szerémi, Gusztáv Viola i Piano Trois morceaux lyriques (3 Lyric Pieces) for Viola and Piano, Op. 33

Szervánszky, Endre Viola i Piano Viola Sonata

Szőnyi, Erzsébet Viola i Piano Berceuse for Viola and Piano

Szőnyi, Erzsébet Viola i Piano Francia szvit (French Suite) for Viola and Piano

Szőnyi, Erzsébet Viola i Piano Piece for Viola and Piano

Szőnyi, Erzsébet Violí i Viola Duo for Violin and Viola

Szűcs, Lajos Viola Sola Romance for Viola Solo

Tihanyi, László Viola i Ensemble 3 Stanzas to Tábita, Op. 61, For Solo Viola and 5 Violas

Tihanyi, László Viola i Orquestra Passacaglie for Viola and Orchestra, Op. 49

Tihanyi, László Viola i Piano Nyolc invokáció a Hold fázisaihoz (Eight Invocations to the Lunar Phases) 

for Viola and Piano, Op. 53 

Tihanyi, László Viola Sola Ductus for viola solo, Op. 3

Tihanyi, László Violí i Viola 50 misure a S. (50 Bars for S.) for Violin and Viola, Op. 56

Tornyai, Péter Viola Sola solitary hallucinations - For Viola

Vajda, Gergely 2 Violes Furious Flowers - For Two Violas

Varga, Judit Viola Sola Portraits for Viola

Varkonyi, Bela Viola i Piano Leda Fantasy for Viola and Piano, Op. 42a

Veress, Sándor Viola i Contrabaix Memento per viola e contrabbasso

Vidovszky, László Veu i Viola Machaut-kommentárok (Commentaries on Machaut) for voice and viola

Vidovszky, László Viola i Orquestra de cambra The Death of My Viola for Viola and Chamber Ensemble

Vidovszky, László Viola i Orquestra de cambra The Death of My Viola No. 2 for Viola and Chamber Ensemble

Vidovszky, László Violí i Viola Lear , Ballet in 1 act for Violin and Viola

Vidovszky, László Violí i Viola Tizenkét duó (12 Duos) for violin and viola

Von Weber, Carl Maria Viola i Orquestra Andante e Rondo ongarese in C minor for viola and orchestra, Op. 35, J. 79

Weiner, László Flauta, Viola, Piano i Orquestra de Corda Concerto for Flute, Viola, Piano and String Orchestra

Weiner, László Viola i Piano Sonata for Viola and Piano

Weiner, László Violí i Viola Duo for Violin and Viola

Weiner, Leó Viola i Piano Peregi verbunk (Recruiting Dance from Pereg), Hungarian Dance 

for Viola and Piano, Op. 40

Obres anteriors al segle XX        

Obres escrites durant el segle XX        

Obres escrites al segle XXI

Obres de temàtica o formes hongareses escrites per compositors 

d'altres nacionalitats
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5.   Estudi estadístic 

 

Un dels objectius principals d’aquest treball era conèixer, amb dades objectives 

i rellevants, la coneixença i l’interès que hi havia entre els actuals estudiants de 

viola del repertori hongarès per viola. 

Com a estudiant de viola, una de les meves grans passions i principals 

interessos és el descobrir repertori generalment desconegut. Especialment en 

els 4 últims anys, època en la qual he cursat els estudis de superior, he intentat 

ampliar la meva “biblioteca multimèdia” amb noves obres que he anat 

descobrint.  

En un inici, aquesta inquietud estava motivada per la meva desconeixença de 

grans concerts per viola o obres concertants en general. No es habitual veure 

programats a grans solistes de l’instrument, i quan hi són acostuma a ser per 

interpretar les obres més conegudes. En els últims 10 anys, les orquestres 

locals han convidat a no més de 4-5 violistes solistes. Però aquest interès ha 

anat creixent i ampliant-se a altre tipus de repertori (especialment sonates amb 

piano i obres per viola sola). 

A través d’aquesta biblioteca que vaig anar recopilant, vaig ser conscient de 

l’ampli repertori poc conegut i poc interpretat del que disposem els violistes. Em 

va semblar curiós, que precisament un instrument com la viola, amb un ventall 

d’obres dins del gran repertori més aviat reduït, disposés d’un catàleg tan ampli 

i a la vegada desconegut. 

És en aquest punt on sorgeix l’interès concret pel repertori hongarès. A mida 

que anava ampliant la biblioteca, vaig veure el protagonisme que dins 

d’aquesta tenia la música hongaresa i l’interès de fer-ne un estudi. 

L’enquesta, realitzada a més de 50 alumnes de viola (tots ells cursant com a 

mínim el grau superior), busca reflectir quin és el grau de coneixement general 

del repertori del segle XX dels estudiants de viola, amb especial èmfasi al 

repertori hongarès. Els enquestats són de diverses nacionalitats i cursen els 

seus estudis a diferents llocs de tot el món. 
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5. 1. Model de l’enquesta 
 

Música húngara / Hungarian music 

 

1. ¿Podrías nombrar 10 obras para viola (concierto, sonata, solo...) 

escritas en el siglo XX? Could you name 10 works for viola (concerto, 

sonata, solowork ...) written in the Twentieth Century? 

  Sí / Yes 

  No 

 

2. ¿De estas obras que has pensado, cuántas de ellas son de autor 

húngaro? How many of these works you thought are by a Hungarian 

composer? 

  Las 10 / All of them 

  Mas de 5 / More than 5 

  Entre 3 y 5 / Between 3 and 5 

  Sólo 1 o 2 / Only 1 or 2 

  Ninguna / None 

 

3. ¿Podrías nombrar 5 conciertos para viola y orquesta escritos en el 

siglo XX? Could you name five concertos for viola and orchestra written in 

the Twentieth Century? 

  Sí / Yes 

  Sólo 4 / Only 4 

  Sólo 3 o menos / Only 3 or less 

 

4. ¿Has incluido entre estos 3, los conciertos de Bartók, Hindemith y 

Walton? Have you included among these 3 concertos, Bartók, Hindemith 

and Walton? 

  Sí / Yes 

  No 
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5. ¿Sabrías citar el nombre de 5 compositores húngaros? Could you 

name 5 Hungarian composers? 

  Sí / Yes 

  Entre 3 y 4 / Between 3 and 4 

  Entre 1 y 2 / Between 1 and 2 

  Ninguno / None 

 

6. ¿Conoces alguna obra para viola de estos compositores (dejando 

aparte el concierto de Bartók)? Do you know a viola work written by these 

composers (apart from the Bartók Concerto)? 

  Sí / Yes 

  No 

 

7. ¿Has tocado obras de compositores húngaros? Have you played works 

by Hungarian composers? 

  Sí / Yes 

  No 

 

8. ¿Tendrías interés en conocer más el repertorio de este país 

(especialmente el específico de viola)? Would you be interested in 

knowing more repertoire from this country (especially viola repertoire)? 

  Muy interesado / Very interested 

  Interesado / Interested 

  Me interesa más otro tipo de repertorio / I'm more interested in 

another kind of repertoire 

  No estoy interesado / Not interested 

 

9. ¿Crees que el repertorio para viola que se toca en escuelas, 

conservatorios, academias... es suficientemente variado? Do you think 

the viola repertoire played in schools, academies, conservatoires... is varied 

enough? 

  Sí / Yes 

  Sí, pero podría serlo más / Yes, but it could be more 

  No 
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5. 2. Resultats de l’enquesta 

 

En aquest apartat es mostren, en forma de gràfic i amb els percentatges 

corresponents a cada resposta, els resultats de l’enquesta realitzada per 

aquest treball: 

 
 

1.         

 

2.  
 

 

3.       
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4.               

 

5.     
 

 
 

6.     
 

 



30 

 

7.       

 

8.      

 

9.      
 

 



31 

 

5. 3. Conclusions sobre els resultats de 

l’enquesta 

 

Ja amb els resultats de l’enquesta en percentatges mostrats en l’apartat 

anterior, podem extreure una part important de les conclusions d’aquest treball. 

 

Per començar, la primera gran conclusió que es pot destacar és la referent al 

coneixement general del repertori del segle XX per part dels estudiants 

enquestats. Agafant la mostra d’estudiants enquestada com a representativa de 

tot el col·lectiu d’estudiants de viola, es pot dir que el coneixement general és 

bo però tampoc excel·lent. Prop del 80% és capaç de pensar en 10 obres per 

viola del segle XX. El percentatge és força alt, però podríem considerar que 

tractant-se del repertori del propi instrument, aquest percentatge hauria de ser 

del 100% o gairebé. Encara més, quan el repertori de viola és especialment 

significatiu durant aquest segle (més que en cap dels anteriors). 

El percentatge encara és més baix quan la pregunta és més específica 

(pregunta 3). En aquest cas, i preguntant per concerts de viola, només un 50% 

és capaç de citar 5 concerts. A més, fins a un 22%  en pot citar només 3 o 

menys incloent tots ells els 3 més famosos (Walton, Bartók i Hindemith). És a 

dir, un 22% només coneix aquests 3 concerts per viola del segle XX. 

Referent al repertori general, i saltant a la última pregunta de l’enquesta 

(pregunta 9), una part molt important dels estudiants és conscient d’aquesta 

falta de coneixement del repertori. Això es dedueix perquè més de la meitat 

dels enquestats (56%) considera que el repertori que es treballa en l’època de 

formació no és suficientment variat. A més, un 36% de la resta considera que 

és variat però que ho podria ser més i només un 8% està satisfet amb el ventall 

d’obres que es treballa en conservatoris, escoles i acadèmies. 
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Entrant ja en matèria més concreta, i per tant fent referència al repertori 

hongarès per viola del segle XX, el coneixement per part del col·lectiu 

estudiantil és encara menor. 

D’entre les 10 obres que citen del segle XX, només un 2% n’ha inclòs més de 5 

de compositors hongaresos. En aquest sentit, els resultats no són sorprenents i 

si totalment comprensibles (el repertori hongarès tampoc s’espera que 

representi un percentatge tant alt del total). 

A partir d’aquí, un 84% si que inclou entre 1 i 5 obres hongareses dins del total 

(la majoria d’enquestats entre 1 i 2  –  68%). Un 14 % deixen aquest repertori 

sense representació. 

 

Amb les altres preguntes restants podem acabar de deduir el grau de 

coneixement d’aquest repertori i de música hongaresa en general. 

En línies generals, els enquestats no saben citar més de 1 o 2 compositors 

d’aquest país. Només el 14% pot arribar als 5 compositors que es demanen. 

Més enllà del concert de Bartók, un percentatge lleugerament superior a la 

meitat (un 58%) coneixen obres per viola d’aquest compositors i una gran 

majoria (86%) han interpretat obres d’autors hongaresos (siguin per viola 

específicament o no). 

 

Aquest desconeixement no va lligat però, a una falta d’interès. A través de la 8ª 

pregunta podem veure com la gran majoria dels enquestats mostra curiositat 

per aprofundir més en aquest repertori. Cap dels estudiants mostra un interès 

nul per poder aprendre en aquest sentit i només un 10% reconeix tenir més 

interès en un altre tipus de repertori. 

 

 

 



33 

 

6. Conclusions generals 
 

 

En aquest apartat la intenció és valorar i destacar, a través dels resultats i 

conclusions de l’enquesta i amb la resta d’informació exposada al llarg de tot el 

treball, el més rellevant que podem extreure de tot el projecte. 

Un dels objectius principals que buscava a l’hora d’elaborar el treball era un 

enriquiment personal en forma de nous coneixements. La recerca de nova 

informació i especialment repertori relacionat amb el meu instrument, sempre 

ha sigut una motivació important. 

En aquest sentit, he pogut ampliar molt les meves nocions de la música 

hongaresa. A partir d’aquí però, seria interessant que aquest treball fos 

consultat per tots aquells estudiants de viola que hi puguin estar interessats. La 

llista d’obres, que supera les 180, demostra la immensa quantitat de repertori 

que tenim disponible per investigar, descobrir i gaudir. Dins d’aquesta hi podem 

trobar obres de molts estils i per diferents formacions (sempre evidentment amb 

la viola inclosa i amb un paper rellevant). Això dona la oportunitat d’investigar 

en l’àmbit de la música de cambra, i de la viola com a instrument solista. 

Un altre punt important del treball era posar de relleu el repertori “tancat” que 

estem acostumats a treballar els estudiants durant l’època acadèmica. Si bé 

aquest no és un fet aïllat de la viola, ja que en tots els instruments hi ha un 

ventall d’obres més conegudes que s’interpreten més habitualment, pels 

violistes aquest ventall és segurament més petit que en molts altres 

instruments. Això es senzillament una qüestió numèrica, ja que per exemple, 

disposem de bastantes menys obres escrites que els violinistes (per posar un 

exemple clar). 

A través de l’enquesta es posa de relleu que els estudiants consideren que es 

podria treballar un repertori més ampli. Aquest treball és també, per tant, un 

intent d’animar a tots els violistes a descobrir el repertori hongarès, de gran 

qualitat, i a sortir una mica del repertori més habitual.  
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En cap cas, ni l’objectiu ni la proposta és oblidar-nos de les obres més 

conegudes. Però si que és un intent de buscar una varietat que ens pugui 

portar més enllà dels Bartók, Hindemith i Walton (des de la meva gran 

admiració a tots tres compositors i concerts). 
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