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EXTRACTE 

Entre dues Europes és un treball d’investigació sobre compositors de l’Europa 

de l’Est durant la primera meitat del segle XX. A través de la contextualització històrica, 

política, social i cultural d’aquests compositors s’arriba a les seves obres i a tot allò que 

els va condicionar a escriure-les. Posant especial atenció en la divisió de l’Europa de 

l’Est i l’Europa Occidental en el món de la música clàssica, és un intent de trobar 

resposta al fet que molts d’aquests compositors estiguin a l’ombra d’altres noms 

considerats, en l’actualitat, referents d’aquest període. El treball pretén impulsar 

l’interès per a la recuperació i difusió d’obres i compositors que han quedat oblidats 

degut al context en el qual van viure. 

EXTRACTO 

Entre dues Europes es un trabajo de investigación sobre compositores de 

Europa del Este durante la primera mitad del siglo XX. A través de la contextualización 

histórica, política, social i cultural de estos compositores se llega a sus obras y a todo 

aquello que les condicionó a escribirlas. Poniendo especial atención en la división entre 

Europa del Este i Europa Occidental en el mundo de la música clásica, es un intento de 

encontrar respuesta al hecho que muchos de estos compositores estén a la sombra de 

otros nombres considerados, en la actualidad, referentes de este período. El trabajo 

pretende impulsar el interés por la recuperación  y difusión de obras y compositores 

que han quedado olvidados debido al contexto en el cual vivieron. 

ABSTRACT 

Entre dues Europes (Between two Europes) is a research project  about Europe 

Eastern composers in the first half of the twentieth century. Through situating these 

composers in their historical, political, social and cultural context, this research get into 

their works and everything that conditioned them to compose it. Focusing on the 

division between Easter Europe and Weastern Europe in classical music, it attempts to 

find answer to the fact that much of these composers have been in the shadow of 

other names, nowadays considered models of this period. The aim of this research is 

to promote interest in reviving and spreading musical works that have fallen into 

oblivion due to their historical context.   
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Sovint, quan parlem de música clàssica ens situem geogràficament a l’Europa 

Occidental tenint com a països de referència Alemanya, França, Àustria o Itàlia. 

L’Europa de l’Est ha estat durant el transcurs de la història, un territori que ha 

necessitat defensar-se culturalment i políticament contra els grans imperis. 

Existeix una divisió entre l’Europa Occidental i l’Europa de l’Est que afectarà a tots 

els àmbits de la societat i que es veurà reflectida de manera molt significativa en la 

música. 

Entre dues Europes neix de l’interès de descobrir un repertori per a flauta poc 

conegut, i sovint poc interpretat, escrit per compositors provinents d’Hongria, 

República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Croàcia o Rússia durant la primera meitat del 

segle XX. 

En un període de canvis constants a tots els nivells de la societat, les guerres, les 

emigracions, les contraposicions ideològiques o les polítiques instaurades són alguns 

esdeveniments claus a tenir en compte. Per entendre moltes de les característiques de 

la música del segle XX, és interessant no només basar-se en els compositors sinó en tot 

allò que els va envoltar i que els va condicionar a fer de l’art un mitjà d’expressió amb 

unes intencions molt diverses.  

 

OBJECTIUS 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és conèixer més a fons la música de 

l’Europa de l’Est de la primera meitat del XX, tenint en compte el context històric, 

polític, social i cultural en el qual van viure els seus compositors.  

Primerament, he volgut posar especial atenció als dos grans enfrontaments 

bèl·lics que hi van tenir lloc per conèixer quin paper hi va jugar la música i quines 

conseqüències se’n van derivar. A continuació, he volgut aprofundir en aquest repertori 

observant l’estil compositiu dels seus autors, les avantguardes artístiques per les quals 

van passar i el pensament que hi havia darrere de tots ells. Per últim, i potser un dels 

aspectes més motivadors,  he intentat esbrinar per què molts dels noms d’aquests 

compositors i la seva obra ha quedat oblidada al llarg de la història. 
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Aquest treball es divideix en tres blocs. El primer ens situa geogràficament, 

històricament, políticament i artísticament en l’Europa de l’Est de la primera meitat del 

XX. El segon bloc parla del folklorisme com a avantguarda, un dels moviments amb el 

qual més se’ls ha relacionat. En tercer lloc, es centra en la creació musical a l’Europa de 

l’Est. S’observen els intercanvis culturals esdevinguts a l’època, les relacions establertes 

amb compositors actualment considerats representatius d’aquest període, les 

influències rebudes i aportades a la resta de països d’Europa i la projecció que han 

tingut tots aquests compositors. 

  

METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada per aquest treball s’ha basat en una primera fase de 

documentació històrica i analítica a través d’articles, documents bibliogràfics i pàgines 

web. En segon lloc, la recerca de cartes entre els compositors del moment, programes 

de mà dels concerts, articles en diaris de l’època o critiques de les estrenes d’algunes 

de les obres, ha permès obtenir una informació més propera i real al moment musical 

al qual es fa referència, podent demostrar, d’aquesta manera, algunes de les 

conclusions extretes en aquest treball. 

Entre dues Europes, doncs, intenta aproximar-se a tots aquests compositors de 

l’est que van veure afectat el reconeixement de les seves obres degut al moment i lloc 

on van ser creades. Un  investigació útil per esbrinar com van ser les seves carreres, 

quines eren les seves intencions artístiques i si van marxar o no dels seus països per tal 

de defensar la seva identitat. Conèixer noms que passaran a formar part de la història 

de la música i d’altres que no tindran aquest reconeixement. Descobrir una música que 

va de l’estil més neoclàssic al més folklòric, plena de vida i digna de ser interpretada. 

Tota ella amb el rerefons comú d’una Europa que perviu a l’est del gran regne de la 

música clàssica. 
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2. L’EUROPA DE L’EST A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE 
XX 

2.1. CONTEXT HISTÒRIC 

L’Imperi Austrohongarès va ser un estat creat a Europa l'any 1867 i que suposava la 

unió del Regne d’Hongria1 amb l’Imperi Austríac. Estava format pels actuals països 

d’Àustria, Hongria, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, 

Sèrbia i Montenegro; i les regions: Trentino i AltoAdige-Tirol del Sud (Itàlia), 

Transsilvània i Bànat (Romania), Galítzia (Polònia) i Rutènia (Ucraïna). 

Va ser format en un moment de feblesa d’Àustria dins d’Europa degut a ser 

derrotada a les guerres amb  Sardenya2 i Prússia3, així com pel descontentament de la 

noblesa d’Hongria amb el govern central de Viena i del creixement de la consciència 

nacional de molts dels pobles de l’imperi. 

Aquest Imperi tenia fonamentalment dos grans centres: Àustria, de cultura 

alemanya, i Hongria, de cultura magiar. 

Una de les seves principals 

característiques, doncs, va ser el fet de 

tractar-se d’un immens territori amb 

gran diversitat ètnica, cultural i 

religiosa. Per això, des del segle XIX, els 

moviments nacionalistes i 

independentistes van ser una amenaça 

constant per a la seva supervivència.  

Divisió en els diferent grups ètnics de l’Imperi Austrohongarès el 1910 

 

                                            
1El Regne d'Hongria va ser un estat d'important grandària a l'Europa Central que incloïa,  a més del 
territori pròpiament hongarès, Eslovènia, Croàcia, Transilvània i la Frontera Militar. El terme Regne 
d'Hongria s'utilitza per distingir-lo del modern Estat d'Hongria, creat l'any 1920, més petit i amb molta 
menys diversitat ètnica. 
 
2
 Aquesta guerra, esdevinguda l'any 1859, va suposar la pèrdua del Regne de Sardenya per part 

d'Àustria, degut a la invasió de les tropes de Napoleó III que buscaven la hegemonia de l'Europa 
Occidental. 
 
3
 La Guerra austro-prussiana, esdevinguda entre el 14 de juny i el 23 d'agost de 1866 i guanyada per 

Prússia, va significar la lluita d'aquestes dues potències per aconseguir el lideratge de la Confederació 
Alemanya. Va significar, doncs, la fi del  projecte austríac de liderar la unificació de tots els pobles 
germànics amb l'intent de crear una "Gran Alemanya". 
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Tot i que els dos grans territoris tenien constitucions i governs particulars, 

l’imperi estava dominat per un règim autoritari per part de l’emperador, l’exèrcit i la 

burocràcia. Aquesta situació va provocar els dos principals problemes de l’Imperi: les 

reivindicacions nacionals de molts dels pobles que el formaven i la demanda d’una 

reforma política liberal i democràtica.  

Tot i això, durant la seva existència, l’Imperi Austrohongarès va experimentar 

un ràpid creixement econòmic i de modernització. En aquell moment va arribar a ser 

considerat una de les potències econòmiques i culturals més grans del segle XIX dins 

del marc internacional. 

Pel que fa a la relació política amb la resta d’Europa, al cap de pocs anys es 

crearia una forta aliança amb el naixent Imperi alemany.  

Durant aquests anys, Rússia formava part d’un Imperi emmarcat dins d’una 

monarquia absoluta i dominada pel tsar. Considerada la potència europea que menys 

concessions va oferir al liberalisme, va ser una amenaça per a l’Imperi Austrohongarès. 

2.1.1. Primera Guerra Mundial 

L'esclat de la Primera Guerra Mundial va suposar l'enfrontament dels "aliats" 

amb les "potències centrals", de les quals l'Imperi Austrohongarès en formava part. A 

conseqüència de la derrota d’aquests últims països, l'Imperi va desfer-se l’any 1918.  

A aquest fet s’hi ha de sumar la impossibilitat amb la qual s’havien trobat de 

gestionar tots els territoris que en formaven part d’una manera independent i 

democràtica.  Així doncs, les declaracions d'independència per part dels pobles de 

l’Imperi van anar succeint en cadena i es van proclamar repúbliques a Àustria i 

Hongria. 

Els estats sorgits després de la caiguda de l’imperi són: Àustria, Hongria, 

Txecoslovàquia i el Regne dels Serbis, Croats i Eslovens (posteriorment anomenat 

Iugoslàvia). 

El cas de l’Imperi Austrohongarès és un clar exemple del que passa a Europa un 

cop finalitzat el conflicte i després de signar els tractats de pau a Versalles. Es reordena 

el territori europeu degut a la destrucció dels imperis, es consolida el sistema 

democràtic i es defensa el reconeixement dels drets de les nacionalitats. 
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Rússia, que també provenia d’un Imperi, va entrar a la Primera Guerra Mundial 

a favor dels “aliats” en un moment en el qual ni l’economia del país ni l’exèrcit estaven 

gaire preparats per afrontar un conflicte d’aquestes característiques.  Aquest fet va 

desencadenar diverses revolucions socialistes i amb la Revolució de 1917, l’Imperi es 

va desfer i es va formar la Unió de les Repúbliques Soviètiques (URSS). 

 

 

 

 

Europa abans i 

després de la 

Primera Guerra 

Mundial 

 

 

2.1.2. Període d’Entreguerres 

L’Europa de la postguerra és un escenari difícil que presenta moltes dificultats 

polítiques, socials i econòmiques.  Tot i l'aparent triomf de les democràcies després de 

la Primera Guerra Mundial, aquests governs no van ser capaços  de resoldre tots 

aquests problemes. 

Així doncs, el procés de crisi d'aquestes democràcies va comportar que es 

defensés la necessitat d’articular estats forts i autoritaris per afrontar la situació. És 

d'aquesta manera que comença l'ascens dels feixismes. Aquest model, tot i que no es 

va implantar de manera general, va ser molt característic i extens a l’Europa 

d’Entreguerres. A l’Europa de l’Est, van aparèixer dictadures a Àustria i Hongria durant 

aquest període.  

La Unió Soviètica va viure tot aquest període amb un component afegit.  Aquest 

gran estat comprenia, en un principi, els territoris de Rússia, Ucraïna, Bielorússia i la 

Transcaucàsia. Un cop acabada la participació Russa a la Primera Guerra Mundial, el 

règim socialista que s’hi havia instaurat es trobava amb una gran debilitat. Va patir 

grans dificultats i degut  la contraposició d’alguns sectors del país va esclatar la Guerra 



12 

 

Civil. Aquest enfrontament duraria fins l’any 1923. 

El temps de postguerra havia canviat totalment els plantejaments 

revolucionaris de la Unió Soviètica i després de nou anys de conflictes bèl·lics la 

societat russa estava totalment enfonsada i desestructurada. 

2.1.3. Segona Guerra Mundial 

L’ascens del feixisme esmentat anteriorment  juntament amb molts altres 

aspectes van ser el desencadenant al gran conflicte bèl·lic de la primera meitat del 

segle XX: la Segona Guerra Mundial. 

Aquesta guerra, que va suposar la participació de més de setanta països de tots 

els continents, es basa en l’enfrontament dels “aliats” amb les “Potències de l’Eix”. 

Dins d’aquest context, l’Europa de l’Est té dos fronts diferenciats. Rússia forma 

part dels “aliats” i participa de manera molt activa al conflicte. Pel que fa als diferents 

estats sorgits de l’antic Imperi Austrohongarès, cal remarcar que a molts d’ells hi 

convivien persones de diferents nacionalitats. Durant la Segona Guerra Mundial, 

aquest fet va suposar per alguns la posició a favor d’Alemanya i per altres la seva 

ocupació. Quan Hitler va arribar al poder la majoria d’alemanys residents a 

Txecoslovàquia es van declarar a favor dels nazis. No ho van fer, però, la resta de la 

població de les tres zones d’aquest territori: Moràvia, Bohèmia i Silèsia. 

Àustria va ser ocupada per les tropes alemanyes. En el seu cas, Adolf Hitler, que 

havia nascut allà, va proclamar l'annexió d'aquest territori a Alemanya i  el va 

incorporar al Tercer Reich. 

Hongria, que es va posicionar a favor de les potències de l’Eix, va patir en pocs 

mesos la massiva deportació i extermini de més de mig milió de jueus. 

El Regne dels Serbis, Croats i Eslovens (l’actual Ioguslàvia), va ser desmembrat 

pels alemanys.  Croàcia es va convertir en  un estat independent aliat dels nazis, al qual 

se li va adjudicar Bòsnia, mentre que Sèrbia va quedar transformat en un petit país 

ocupat pels alemanys. Es va generar  una lluita cruel dins del mateix territori, la qual es 

podria interpretar com a una guerra civil en mig de la gran lluita entre les democràcies 

i el feixisme a Europa. 

Al finalitzar la guerra, la URSS, que formava part del bàndol guanyador, es va 
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quedar amb el control de tots els països de l’Est. Alemanya va quedar dividida en 

quatre zones d’influència controlades pels Estats Units, Gran Bretanya, França i la Unió 

Soviètica. Àustria també es dividiria en aquests quatre sectors. Txecoslovàquia, 

Hongria i Iugoslàvia cauen, doncs, sota influència soviètica. 

La Segona Guerra Mundial no va solucionar tots els problemes que l’havien 

provocada donant lloc, a més, a futures tensions entre els vencedors que portarien el 

món a un nou enfrontament, la Guerra Freda.  

A la pèrdua de vides humanes s’hi ha d’afegir les pèrdues materials i el 

trasbalsament social que això representaria, un cop acabada la guerra, especialment 

en els països que havien estat ocupats. Els nivells de destrucció provocats per la guerra 

van adquirir unes dimensions desconegudes que condicionarien el desenvolupament 

de tots i cadascun dels àmbits de la societat de l’Europa del segle XX.  

2.1.4. Europa Occidental i Europa de l’Est 

És precisament en aquest moment de la història on es produeix la divisió 

d’Europa en dues meitats: l’Europa Occidental i l’Europa de l’Est. Després de la Segona 

Guerra Mundial, el continent europeu queda dividit en dues zones diferenciades per la 

seva influència política. El sector conegut com a Europa de l’Est és, principalment, la 

zona que queda sota la influència soviètica. 

Si les intencions de l’Imperi Austrohongarès de principis de segle haguessin 

proliferat, tots els estats independents creats després de la caiguda de l’Imperi 

formarien part de la suposada Gran Alemanya. Estarien situats conceptualment al 

centre d’Europa, configurant, possiblement, un important punt de referència política, 

social i cultural dins del continent.  

El transcurs de la història ha fet, però, que tots aquests països s’incloguin i 

s’entenguin dins de la part oriental d’Europa amb tot el que això ha comportat. És 

important remarcar, doncs, que aquesta separació és deguda a raons històriques i 

polítiques i que no és el reflex d’una simple divisió geogràfica del continent europeu. 

Les conseqüències de desigualtat econòmica, social i, moltes vegades, 

ideològica que ha comportat la divisió entre les dues europes es poden veure 

reflectides encara a l’actualitat i en diferents sectors. Un d’ells, i d’una manera molt 

significativa, la música. 
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2.2. CONTEXT ARTÍSTIC I CULTURAL 

Com hem observat al punt anterior, la primera meitat del segle XX està 

marcada per dos grans conflictes: La Primera i la Segona Guerra Mundial.  Així, doncs, 

entre 1914 i 1945 el món va viure una sèrie d’enfrontaments i transformacions que 

van afectar a tots els àmbits de la societat. L'art, doncs, no n'és una excepció. 

Per primera vegada, i a diferència de les guerres anteriors, aquests últims 

conflictes arriben a les ciutats, entren de ple dins la vida quotidiana de les persones i 

afecten a tota la societat. S’instaura un sentiment de dolor, angoixa i soledat 

generalitzat a  molta part de la població. Aquest patiment arriba a canviar l’ànima de 

l’ésser humà així com la manera d’entendre l’art. La música, en moltes ocasions, és un 

exemple clar del reflex de tots els moments històrics pels quals passa la humanitat i 

també les conseqüències que se’n deriven. 

Ens trobem davant d’unes dècades marcades per la repressió cultural d’alguns 

moments però també pel poc control i la certa llibertat d’expressió d’altres. El caos 

existent al continent a causa de les guerres dóna als compositors opcions de viatjar i de 

marxar a estudiar a l’estranger.  Són moments d’enfrontaments entre països i, a la 

vegada, de convivència i intercanvis entre la seva població degut a les emigracions i a 

l’exili. Anys de constants canvis geogràfics, polítics i socials.  

Els compositors i intèrprets, igual que la resta de la societat, han estat en 

contacte amb tots i cada un d’aquests components de la existència moderna. És per 

aquesta raó que a l’hora de fixar-nos en la seva obra, és important tenir en compte el 

context històric, polític, social i cultural en el qual van viure. 

2.2.1. Avantguardes musicals 

"L‟artista sempre està buscant el significat de la vida, la seva pròpia vida i la de la 

humanitat, la cerca de la veritat. Un sistema d‟incertesa ha entrat a la nostra vida 

quotidiana. Les pressions de la mecanització i la uniformitat a les que estan sotmeses 

convoca a protestar i l‟artista només té un sol mitjà per expressar-los: a través de la 

música”.— Bohuslav Martinu 

A principis del segle XX, la majoria de compositors busquen trencar amb la 

tradició, amb l’ideal romàntic del qual provenen. Molts d’ells tenen la sensació que el 

Romanticisme ha arribat a un excés i exageració de l’expressió de sentiments . 
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Al tombant de segle s’ha intentat crear i establir una cultura musical amb uns 

paràmetres molt concrets, una manera específica d’entendre i compondre la música. 

Són aquestes formes burgeses les quals compositors, intèrprets i també creadors 

d’altres àmbits artístics posen en dubte. 

Ens trobem, doncs, davant de la recerca constant d’un llenguatge que concordi 

amb els nous temps. La cerca d’una nova manera d’explicar el món a través de l’art. És 

en aquest context, i com a conseqüència del sistema del qual es prové, que apareixen 

les Avantguardes musicals.  

Una de les característiques d'aquestes avantguardes és que s’acaben 

organitzant en cercles artístics que les recolzen. Grups d’artistes que defensen una 

mateixa manera d’expressar-se a través d’un nou sistema. En molts d’aquests grups 

augmenta l’interès en el camp ideològic. És un moment de la història on molts 

compositors també s’expressen en altres àmbits, principalment teòrics, a través de 

manifestos i assajos estètics.  

En general, les avantguardes artístiques suposen un esforç comú per 

reconstruir un llenguatge que ha quedat obsolet i per trencar les expectatives del 

públic. El dodecafonisme, el serialisme, l’atonalitat o la pluritonalitat, en són alguns 

exemples. 

A l’Europa de l’Est aquests avantguardes van sorgir en el mateix moment que a 

la resta del territori europeu. Tot i que la raó principal va ser la mateixa per a tots, 

alguns països del continent tenien un motiu afegit pel qual cercar un nou llenguatge 

artístic. En aquests primers anys de segle, Alemanya estava tenint un important avenç 

dins d'Europa.  Aquest suposava una invasió i expansió cultural que va provocar a la 

resta de països la necessitat de diferenciar-se. La nova música d’avantguarda seria un 

camí per a fer-ho. 

El cas dels països de l'Europa de l'Est, és un gran exemple de l'esforç que van 

fer molts dels seus compositors per allunyar-se de la influència de la música alemanya 

del segle passat i de la cultura musical que s'estava imposant des del centre del 

continent. És un dels llocs on aquesta cerca d'un nou llenguatge es va accentuar de 

manera més significativa. 

Una de les maneres sorgides per a fer-ho va ser la recerca d'un nou mètode 
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compositiu inspirat en la música popular dels seus propis països. En aquesta època les 

tecnologies estaven avançant i van començar a aparèixer les primeres formes 

d'enregistrament. És, doncs, un bon moment per a investigar i fer una recerca 

exhaustiva d'aquest folklore. Amb aquesta documentació fonamentada podran 

estudiar aquesta música i observar les diferències amb la música acadèmica de la qual 

formen part. Descobriran formes, mètriques, modes i ritmes nous que ajudaran a 

enriquir el seu llenguatge. Camins nous als que s'uniran molts compositors creant una 

nova avantguarda musical: el folklorisme. 
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3. EL FOLKLORISME COM A AVANTGUARDA DEL SEGLE XX 
 

3.1. EL FOLKLORISME 

El terme folklorisme, introduït per l’antropòleg alemany Hans Moser (1962), fa 

referència a l’interès que una determinada societat sent pel folklore. És a dir, l’interès 

per unes costums i tradicions que fa que, en un determinat moment, es reprodueixin 

diferents aspectes d’aquest món tradicional fora del seu context original.  

Aquest es manifesta, sobretot, després de la coneixença de  l'existència d'una 

cultura popular, de la presa de consciència de la seva possible pèrdua i del desig de 

recuperar-la. A partir d’aquí, es transporten i s’adapten elements tradicionals a nous 

espais i nous temps. Així doncs, la seva característica principal és que pertany a dues 

realitats diferents: la passada, per la qual s’interessa, i la present, a la que es 

manifesta. Partint d'aquesta base, s'entén que el folklorisme sempre implica alteració. 

Canvia respecte a la manifestació folklòrica de la qual s’inspira per tal d’adaptar-se al 

nou context. 

Aquesta adaptació al nou context és possible perquè la majoria de vegades la 

voluntat de manipular elements populars sorgeix per tal de satisfer els gustos i les 

necessitats d’un públic determinat. És a dir, sovint, l’interès pel folklore existeix perquè 

sintonitza amb la demanda de la societat actual. És per aquesta raó que el folklorisme 

ens pot arribar a mostrar de quina manera la societat del moment veu i entén la 

tradició, tant pròpia com aliena.  

D’aquesta manera, bona part de les diverses manifestacions de la cultura 

tradicional passen de ser un model d’una manera de viure a ser un instrument de la 

nova societat. Aquesta és la que li assigna un ús diferent.  

El folklorisme es pot donar per diverses raons però el més important és que 

sempre té una intencionalitat darrere. Normalment hi ha una voluntat de descobrir el 

folklore, de conservar-lo i de divulgar-lo. Aquesta voluntat, però, sempre va lligada a 

l’ús concret que se'n vol fer. Pot  ser una   intencionalitat estètica,  comercial o 

ideològica. Aquesta última és probablement la més important: la utilització del 

folklorisme amb finalitats ideològiques, polítiques i socials la qual, igual que en els 

altres casos, també és present en l’entorn musical. 
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3.2. EL FOLKLORISME MUSICAL 

Com ja hem dit, el folklorisme s’ha donat al llarg del temps en diferents àmbits.  

Pel que fa a l'art, aquest representa la utilització de material folklòric dins d'un àmbit 

artístic  culte amb una finalitat predominantment estètica. 

Això no vol dir, com ja hem observat, que no s’apliqui amb altres finalitats. 

Depenent del context en el qual ens trobem, el folklorisme artístic ha sigut objecte 

ideològic utilitzat amb unes intencions polítiques molt concretes. 

La música és l’exemple més clar per a parlar de folklorisme i allà on s’ha 

manifestat de manera més plena. En aquest àmbit, doncs, el folklorisme suposa la 

citació, adaptació o utilització de temes folklòrics en les composicions musicals cultes. 

S’acudeix a aquests materials per integrar-los en una obra pròpia  de l’àmbit musical 

acadèmic, observant, doncs, una transformació d’aquest material. En general, sempre 

s’intenta adaptar el producte folklòric a l’estil del compositor. 

Cal remarcar que aquest ha estat un fenomen constant en la música occidental 

durant molts segles, cada vegada amb finalitats ben diferents. En cap cas és un 

moviment característic únicament  de la música de principis del segle XX. Com diu el 

musicòleg Constantin Brailoiu, “la música no escrita – o popular- ha alimentat a la 

escrita, com a mínim, des del segle XIII fins el XX”4. Melodies i ritmes de tradició oral 

han estat utilitzats pels compositors a les seves obres des de l’Ars Antiqua. A partir 

d’aquest moment els trobem presents al llarg de totes les èpoques i estils amb més o 

menys intensitat. Des del Cancionero Musical de Palacio del Renaixament fins a  obres 

de Scarlatti, Boazherini, Haydn, Beethoven, Chopin, Lizt o Brahms. Compositors de les 

escoles nacionalistes del XIX (Grieg, Dvorak, Borodin, Glinka, Nielsen, Sibelius, Falla, 

Pedrell...) fins a Mahler, Bártok, Kódaly, Stravinsky, Messien, Villa Lobos o Milhaud en 

són només alguns exemples.  

Per entendre els processos folkloristes de la primera meitat del segle XX és 

important conèixer quin tracte se n’ha fet en moments anteriors. Des de finals del 

segle XVIII fins al segle XX, podem distingir quatre períodes de la història de la música 

on el procés del folklorisme ha existit de maneres diferents: 

 

                                            

4
 BRAILOIU, Constantin. (1973) Problémes d’ethnomusicologie. Ginebra: Minkoff 
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1780 a 1848 – Folklorisme com a primer Romanticisme 

En aquest període es comença a recopilar material de la cultura tradicional. És 

una recerca que es basa en contes, llegendes i cançons, amb les quals es  fan els 

primers reculls en forma de cançoners i altres volums.  

La demanda d’aquest material sorgeix a partir de literaris i societats científiques 

i l’objecte principal d’interès és el text. Quan s’imprimeixen els volums, en molt d’ells 

s’omet la música. És un folklorisme cultural, basat en un interès per la llengua i pensat 

per incloure dins del paradigma de  l’“ànima del poble”, de l’“esperit del poble”. 

1848 a 1871 – Folklorisme Ideològic 

És en aquest període històric on apareix el nacionalisme ideològic. S’estan 

consolidant els Estats- Nació. Sorgeix la necessitat, doncs, de crear símbols que ajudin 

a formar un imaginari col·lectiu. Aquí ja es té en compte la música i se li dona molta 

més importància. Crear un art nacional és primordial en aquest moment ja que ajuda a 

reforçar el sentiment de poble. 

En aquest cas s’utilitza el procés del folklorisme per justificar uns valors 

tradicionals que creïn la il·lusió d’un passat comú entre els diferents pobles d’aquests 

estats. En les nacions sense estat es busca que aquests símbols creïn la il·lusió d’una 

“renaixença” de la pròpia nació. Molta de la música que aquí es defineix com a popular 

és creada amb aquesta intenció. 

Com diu el musicòleg Josep Martí: “Qualsevol producte no neix tradicional sinó 

que es fa tradicional”.5 És el moment de definir què forma part de la cultura de cada 

nació per tal de crear un símbol nacional amb el qual la societat s’hi pugui reconèixer.  

1871 a 1914 – Folklorisme Polític 

Durant la transició del segle XIX al segle XX, tots aquests símbols creats 

s’implanten als diferents estats. Els Estats-nació s’han consolidat i és l’època dels 

Imperialismes.  

La finalitat del folklorisme és ideològica. Aquests identitat cultural buscada el 

segle passat esdevé símbol nacionals i és utilitzada per exaltar uns valors determinats 

                                            
5
 MARTÍ, Josep (1996) Folklorismo. Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel. Pàg. 44 
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com a nació. S’ha creat, doncs, una consciència col·lectiva.6 

És en aquest moment també que es creen les Escoles Nacionals. Cada una 

fixarà un model compositiu i interpretatiu amb la intenció d'establir unes idees 

musicals determinades i de fer-les perdurar al llarg de la història. 

1914 a 1945 – Folklorisme com a Avantguarda 

En aquest període apareixen les avantguardes musicals. Els compositors volen 

allunyar-se de tot el que recordi al Romanticisme. Aquí, el folklorisme té bàsicament 

una finalitat estètica i el seu interès és musical. És el moment on descobreixen tot allò 

nou que pot aportar la música popular a la música culta. Nous ritmes, mètriques no 

quadrades, melodies amb diferents modes, etc. També descobriran noves sonoritats i 

instruments que intentaran imitar i adaptar a les noves composicions. 

En aquest període, aquest aproximament més real a la música popular va ser 

possible gràcies a l’aparició dels enregistraments. Això va permetre que no s’hagués de 

recórrer al paper per a preservar aquestes cançons. Es podien fer còpies gravades i 

estudiar-les fins a entendre’n el seu funcionament. Aquesta nova tecnologia va canviar 

la manera en què s’escoltava la música folklòrica i va provocar, també, la presa de 

consciència de l’existència de grans diferències culturals entre diferents pobles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6
 Entenem com a consciència col·lectiva el conjunt de creences i sentiments comuns a la majoria dels membres 

d'una determinada societat. 
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3.3. FOLKLORISME COM A AVANTGUARDA 

 

“[…] Another completely different factor makes contemporary (20th-century) music 

realistic: that, half  consciously, half  intentionally, it searches for impressions from that 

great reality of  folk art, which encompasses everything.”
7
 

Les expressions musicals de tradició oral d’altres cultures i pobles van començar 

a ser una fascinació pels joves compositors de les primeres dècades de segle. Com ja 

s’ha esmentat anteriorment, aquests pretenien renovar el llenguatge, trencar amb el 

tradicionalisme i buscar originalitat i novetat.   

És així com es descobreix en el folklore una nova via d’expressió, ressuscitant 

l’interès per la música popular. Aquests compositors la van prendre en consideració, la 

van estudiar –gràcies al progrés de l’etnomusicologia- van assimilar les seves 

característiques i la van aprofitar per a la seva pròpia música, posant bastant èmfasi no 

només en el material temàtic que en podien extreure sinó també en la seva 

complexitat rítmica, i, sobretot, en les noves sonoritats i timbres que els oferia aquest 

folklore.   

Un altre motiu pel qual es pren com a referent aquest folklore és per 

compondre una música més terrenal. Aquests compositors tenen la necessitat de crear 

un art que s’aproximi més al món real, al món físic. Volen treure l'art de les "esferes " i 

de l'idealisme on s'havia situat durant el Romanticisme. Volen evitar que la música 

sigui la representació dels pensaments romàntics, una música per la ment, per crear 

una música més mundana, una música per al cos. 

  “Es tracta realment sobretot de tornar a submergir-se en la realitat, sense un 

pla traçat per endavant, sense el prejudici parisenc”8 . Aquestes paraules, escrites per 

Vicent Van Gogh, defineixen quina era la idea del naturalisme en l’art a finals del XIX . 

En la música s’havia estat buscant aquesta manera de traduir la vida “tal i com és” 

durant segles i de maneres diferents.  La utilització de la música folklòrica com a 

inspiració n’és una d’elles. 

És per aquest motiu que els compositors busquen melodies que segueixin els 

                                            
7
 Carta dee Bartók a la seva futura esposa Márta Ziegler and i la seva germana, Hermina.  

(4 Febrer 1909). Bartók Letters. The Musical Mind,  ed. Malcolm Gillies and Adrienne Gombocz,. 
8
 BERNARD, Émile (1911). Letters de Vicent Van Gogh à Émile Bernard. París: Vollard.  pàg. 146 

 



22 

 

models de la parla, ritmes corresponents als moviments i a la energia d'una dansa, 

formes més clares i concises i sonoritats més punxants, que representin la crueltat 

d’alguns moments de la vida real. 

Jánacek, després de tornar d’una viatge a la seva aldea natal, en un assaig va 

descriure la música que sonava als carrers com: “Moviments llampegants, rostres 

enganxosos de suor, crits, la fúria de la música dels violinistes era com un quadre 

enganxat sobre un pur fons gris”9 

Pel que fa a molts dels compositors de l’Europa de l’Est, aquest moviment té 

una gran repercussió. Provenen de països on la música popular ha sigut poc explorada i 

es diferencia molt de la música que s’ha fet conèixer fins al moment. Aquesta situació, 

juntament amb l’interès emergent cap al folklore a tot el continent, fa que sigui una 

bona oportunitat per fixar-se en la música popular dels seus propis països. 

Casos com el d’Stravinsky a Rússia, Bártok a Hungria o  Jánacek a 

Txecoslovàquia són alguns dels exemples més coneguts i que han estat tractats per la 

història de la música. Tots ells eren de l’Est i van formar part del folklorisme 

avantguardístic durant la primera meitat del segle XX. En altres zones del continent, 

són també destacats els casos de Ravel a França o Falla a Espanya. Compositors que es 

van dedicar a la cançó popular així com a altres indicis musicals d’una vida pre-urbana, 

intentant desprendre’s dels refinaments d’una cultura que havia arribat al seus límits. 

És interessant conèixer de quines maneres aquests compositors van entendre i 

van explotar aquest folklorisme. Veure els casos que hem esmentat però també els de 

molts altres compositors que no han sigut tant reconeguts al llarg de la història o que 

han passat desapercebuts. Entendre què els va portar a fer-ho, quins recursos van 

trobar en la música popular i com la van incloure en el seu llenguatge. Descobrir, 

també, la intenció que hi havia al darrere d’aquest folklorisme i si van voler sentir-se 

identificats o no com a compositors d’aquesta avantguarda. 

Tot seguit veurem alguns dels casos de la utilització del folklorisme com a 

avantguarda en l’entorn de l’Europa de l’Est. Observarem com van tractar aquest 

folklore compositors amb situacions diverses i com el van aplicar a algunes de les seves 

obres. 

                                            
9
 MIRKA Zemanová (2002). Jánacek: A Composer’s Life . Boston: Notheastern University Press. Pàg. 60 
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3.3.1. Bártok i Kódaly 

Un dels casos més coneguts i estudiats sobre compositors que es van interessar 

pel folklore és el de Bártok i Kodály. Aquests dos compositors hongaresos van recollir 

durant les primeres dècades de segle molt material musical provinent de les regions 

més rurals de la seva zona. 

L’estiu de 1904 a Gerlice Puszta,  Bártok va sentir una melodia de Transilvània 

cantada per una jove. Pocs mesos més tard prendria la decisió d'aproximar-se a la 

música popular del seu país:  

"I have now a new plan: I shall collect the most beautiful Hungarian folksongs and raise 

them to the level of art songs by providing them  with the best possible piano 

accompaniment”
10

 

Amb l’ajuda de Kódaly, que ja estava interessat en aquest tema, van començar 

la recerca d’aquestes músiques populars. Un dels fets més característics és que per 

primera vegada es duia a terme una cerca en el context real, en persona. No era un 

estudi fet a partir de fonts secundàries. 

A través d’enregistraments i gràcies a les noves tecnologies van poder fer una 

investigació molt exhaustiva del folklore dels seus països. Bártok, es va començar a 

interessar per la música popular d’Hongria, la del seu país natal. Fascinat per les seves 

investigacions, ràpidament va estendre la seva recerca a altres països de l’Europa de 

l’Est. Va explorar regions de 

parla eslovaca i romanesa així 

com territoris àrabs i turcs.

   

   

 

 

 

 

Bártok en un dels seus enregistraments de cançons populars 

                                            
10

 BARTÓK, Béla Jr. i Adrienne Gombocz-Konkoly (1981). Bartók Béla családi levelei [Cartes familiars de Béla Bartók] 

Budapest: Zenemükiadó. pàg.123; carta del 26 de desembre de 1904.  
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Segons explica el mateix compositor, tot aquesta investigació té un interès 

purament musical. Descobrir aquesta música li obre moltes portes a l'hora de 

composar les seves obres. Una de les coses que més remarca és la intenció de voler 

recollir aquesta música popular i rural en el seu sentit més pur. Mostrar-la tal i com és, 

sense exagerar-ne el seu contingut. A partir d’aquí, i basant-se en aquesta recol·lecta 

exhaustiva i provinent de vàries fonts, crear la seva pròpia obra. 

“In my works, therefore, appear impressions derived from the most varied sources, 

melted—as I hope—into unity. These various sources, however, have a common 

denominator, that is, the characteristics common to rural folk music in its purest sense. 

One of these characteristics is the complete absence of any sentimentality or exaggeration of 

expression. It is this which gives to rural music a certain simplicity, austerity, sincerity of 

feeling, even grandeur…”11 

Segons Bártok, tal i com exposa en el seu escrit sobre música popular hi ha tres 

maneres d’utilitzar el material provinent d’aquesta música folklòrica: 

1. Deixar la melodia tal com està i senzillament afegir-hi un acompanyament. 

Com a molt incloure-hi un preludi i un postludi. Bártok compara aquesta 

manera al procediment utilitzat per Bach als seus corals. 

2. No utilitzar textualment una melodia, sinó inventar-ne una que imiti la 

original. Bartók cita La Consagració de la primavera de Stravinsky com a 

exemple (1913) 

3. Si el compositor no vol ni elaborar melodies populars, ni imitar-les, pot 

imitar l'atmosfera pròpia de la música tradicional. Bartók utilitza una 

metàfora per descriure aquest procediment: "s'esdevé quan el compositor 

domina el llenguatge musical d'aquesta música tradicional tan bé com si fos 

la seva llengua materna".12 Bartók pren com a exemple el Psalmus 

hungaricus de Zoltán Kodály (1923). Aquesta última manera és la que ell 

defensa i a la qual arribaran molts dels compositors de l’avantguarda del 

folklorisme. 

 

                                            
11

 BARTÓK, Béla (1993). Essays. Selecció i edició de Benjamin Suchoff. Lincoln i London: University of Nebraska Press. 

(1a publicació: 1976). “Hungarian Music” (1944) pàg. 394-395 
12

 BARTÓK, Béla. The Influence of Peasant Music on Modern Music. Tempo. 1945-1950, New Series, núm. 14, Pàg. 

19-24. 

 



25 

 

Tot i la gran dedicació de Bártok pel folklore, cal esmentar que ell no va ser 

l’únic en prendre com a referència aquesta música popular. Va fer una important tasca 

de recollida, va escriure sobre el tema, ho va portar a la pràctica i en va treure les 

seves conclusions. Tot i això, ell no és l’únic en utilitzar aquest recurs. Hi ha molts 

compositors que integren moltes de les característiques de la música popular al seu 

propi llenguatge. 

3.3.2. El cas d’Stravinsky 

En aquesta mateixa època, Stravinsky escriuria La Consagració de la Primavera, 

estrenada el 1913 a París i considerada una de les obres més representatives del segle 

XX. Una obra que va fer parlar molt al moment de l’estrena però que ha sigut 

interpretada des de llavors fins a l’actualitat formant part dels pilars del repertori 

simfònic del segle passat. 

La Consagració de la Primavera és plena d’al·lusions a la música folklòrica. Hi ha 

una clara influència del folklorisme en la manera de compondre-la. El compositor es va 

basar en fonts  molt diverses: cançons populars russes que parlen de la primavera, 

cançons nupcials lituanes, arranjaments de cançons populars del seu professor Rimsky-

Korsakov o dels seus propis records de cantants camperols. També és possible que 

escoltés gravacions de col·leccions folklòriques preparades per Evguenia Liniova. 

Tot i que Stravinsky no es pot comparar amb Bártok des del punt de vista de la 

exhaustivitat de la seva investigació, el compositor era perfectament conscient de què 

estava fent; considerant quines cançons serien més apropiades per l’obra, trinant 

intencionadament les que provenien d’àrees més paganes, etc. 

La seva manera d’utilitzar-les va ser desmembrant-les, extraient petites 

cèl·lules temàtiques i rítmiques que després barrejaria amb altres motius. Tot aquest 

material està amagat sota una base d’harmonies dissonants i a través d'una xocant 

orquestració. La Consagració és un clar exemple, també, de la utilització del folklore 

amb l’objectiu d’arribar a un llenguatge més terrenal, utilitzant ritmes molt marcats i 

imitant sonoritats més agressives.  

Bártok, en una conferència a Harvard el 1943 va qualificar La Consagració de la 

Primavera d’”una sort d’apoteosis de la vida rural russa” i va explicar com la seva 

construcció revolucionària estava relacionada amb el material del qual s’havia servit: 
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“Inclús l‟origen de l‟estructura musical -de gran gruix, trencadissa i crispada, reforçada per ostinati, que és 

tan absolutament diferent de qualsevol procediment estructural del passat- pot buscar-se en motius camperols 

russos entretallats”·
13 

Richard Taruskin, musicòleg especialitzat en el compositor, defineix l’obra com 

una “gran fusió” de faccions folklòriques i avantguardistes que es reforcen 

mútuament.14 

És important destacar que, anys més tard, Stravinsky va optar per d’escriure’s 

com a compositor modernista desarrelat del seu país, fent el possible per negar el seu 

entusiasme juvenil cap al folklore. Va ocultar molt del material utilitzat i va afirmar que 

només havia utilitzat una cançó folklòrica en tot el ballet. En una ocasió va burlar-se 

del “gust *de Bártok+ pel seu folklore natiu”.15 

Aquest fet, que pot semblar de poca importància, és un exemple de com es 

comença a veure el folklorisme a partir d’un cert moment del segle XX. Una percepció 

negativa d’aquesta avantguarda, una manera de compondre poc valorada i que 

encasella molts dels compositors que en van formar part. 

 

3.3.3. Jánacek i les danses moraves 

Léos Jánacek, un dels més grans d’edat dins dels compositors innovadors de 

principis del segle XX, va recollir cançons txeques, moraves i eslovaques. El seu 

objectiu, a diferència del de Bártok i Kódaly, no era el de fer una gran recerca sobre 

aquest folklore. El volia utilitzar com a inspiració pròpia, sense portar-lo més enllà ni 

fer-ne un estudi per donar a conèixer aquesta música popular. 

Troba en la melodia d’aquestes cançons el model per a escriure per a cantants. 

Li serveix per defensar que la melodia  d’una obra musical ha d’ajustar-se a les altures i 

ritmes de la parla quotidiana. Trobem, aquí, un altre exemple de la intenció d’escriure 

una música que s’aproximi a la quotidianitat que buscaven molts d’aquests 

compositors. 

A la seva òpera Jenufa, l’estrena de la qual va passar desapercebuda però que 

                                            
13

 ROSS, Alex (2009).El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Barcelona: SeixBarral. Pàg. 123 

14
 Ibid 

15
 Ibid pàg. 123 
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anys més tard va  impressionar al públic de Praga i Viena, es pot veure reflectida 

aquesta voluntat. La cerca d’un naturalisme dins de l’òpera. Un naturalisme que ell 

entenia i havia trobat en la música popular. En aquesta obra apareixen, a més, 

diferents al·lusions a cançons folklòriques que el compositor inclou a la melodia dels 

cantants i que l’orquestra acompanya amb ritmes i harmonies adequades a aquesta 

nova sonoritat. 

Jánacek també va transcriure moltes de les cançons provinents d’aquestes 

regions i les va arranjar. Era una manera de conservar-les i que quedessin escrites pel 

pas de la història. 

Trobem, en la seva obra per a piano, moltes treballs sota el títol cançó o dansa 

folklòrica. En algunes d’elles, inclús, i degut al seu interès per la parla i, per tant, per les 

lletres d’aquestes cançons, aquestes són incloses a la partitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravské lidové písně - Fifteen Moravian Folksongs JW 8/23 (1922) 

 

Aquesta reproducció en clau personal que fa de moltes d’aquestes danses fa 

que moltes d’elles hagin estat arranjades posteriorment per altres formacions. Un 

exemple és el cas de les tres danses moraves Ej, danaj!, Celadensk, Pilky, les quals 

podem trobar per orquestra i també per a quartet de vent-fusta (flauta, oboè, clarinet i 

fagot). 
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3.3.4. El Concertino de Schulhoff 

Erwin Schulhoff, és un compositor txec que passa pel folklorisme igual que per 

moltes de les avantguardes existents al moment. Amb un interès constant per a tot el 

què l'envolta vol absorbir tot allò que ajudi a enriquir el seu llenguatge.  

Durant els anys 20, els ritmes folklòrics i les danses populars l’influeixen de 

manera molt significativa i la música popular passa a jugar un paper molt important a 

les seves obres. En una carta a Alban Berg, el 1921, Schulhoff escriu:   

“I have a tremendous passion for the fashionable dances and there are times when I go 

dancing night after night with dance hostesses […] purely out of rhythmic enthusiasm and 

subconscious sensuality; this gives my creative work a phenomenal impulse, because in my 

consciousness I am incredibly earthly, even bestial…”
16

 

 

El concertino per a flauta, viola i contrabaix WV 75  (1925), és una obra 

escrita després d’assistir a l’Slavic Farmer Festival Week a Brno, on va escoltar 

una gran barreja de música folklòrica i de la qual va prendre referència per 

escriure aquesta obra. 

“It is not all that necessary to say that these fantastic sounds prompted me to compose my 

concertino. I want to represent here what I experienced because it left such a strong 

impression”.
17

 

La melodia amb la qual comença l’obra prové de la lletania ortodoxa 

russa. Pel segon moviment, pren la forma de la Besade, una dansa nacional 

txeca; i indica el caràcter de Furiant,  una altra dansa txeca ràpida i enèrgica. El 

tema del moviment lent té la forma d’una cançó provinent dels Carpats. Al 

Rondino final, la flauta toca un tema imitant la sonoritat de les flautes de pa 

eslovaques, i que el mateix compositor descriu la partitura com el record dels 

venedors d’aquestes flautes als carrers de Praga18 

 

                                            
16

  SCHULHOFF, Erwin. Letter to Alban Berg (2 Febrer 1921). A les notes de programa de Joseph Way. 

www.sierrachamber.com/programs/2006-2007/06_program4.pdf 
17

 SCHULHOFF, Erwin (1995) Concertino: Notizen (Concertino: Notes) a Erwin Schulhoff: Schriften (Ervin 
Schulhoff: Writings), ed. Tobias Widmaier, trad. Maria Harman i Paul Rutschmann. Hamburg: von 
Bockel Verlag. Pàg. 86. 
18

 Veure il·lustració: Concertino de Schulhoff. mvt. 4, compassos 31-51 
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Concertino de Schulhoff. mvt. 4, compassos 31-51 

El concertino de Schulhoff exemplifica de manera molt clara tots els recursos 

musicals, ja siguin la forma, la melodia, el ritme o el caràcter que es poden obtenir 

d’aquest folklore.  

“The whole is nothing more than a piece of  folk music, as this is commonly found in the 

festivities of  the peasants in the eastern part of  the Czechoslovakian Republic where there 

are people who sing in cheerful minor keys and dance accordingly.”
19

 

 
 

3.3.5. Els Folklorismes a Rússia: Taktakishvili i Amirov 

Otar Taktakishvili, és un compositor georgià i com molts dels compositors 

soviètics de la seva generació es van veure en la música popular de la seva regió una 

font d’inspiració per escriure les seves obres.  

La seva música sovint recorda a la música del Caucas. Aquesta influència es veu 

immediatament reflectida a la seva Sonata per a flauta i piano. No està del tot clar si 

es basa en cançons originals georgianes o si són una imitació d’aquestes, com el cas 

                                            
19

 SCHULHOFF, Erwin (1995) Concertino: Notizen (Concertino: Notes) a Erwin Schulhoff: Schriften (Ervin 
Schulhoff: Writings), ed. Tobias Widmaier, trad. Maria Harman i Paul Rutschmann. Hamburg: von 
Bockel Verlag. Pàg. 86. 
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d’Stravinsky esmentat anteriorment.  

La repetició de melodies diatòniques i ritmes que es desquadren de la mètrica 

són les dues característiques folklòriques més representatives d’aquesta obra. El tercer 

moviment, per exemple,comença amb un tema basat en una dansa popular i varia 

entre el compàs de 6/8 amb accents sincopats al compàs de 2/4.  Aquest fet crea una 

sensació de polimetria i demostra una de les característiques d’aquesta música: la 

impossibilitat de quadrar-la dins d’un compàs. 

 

 

 

Sonata Flauta i Piano de Taktakishvili. mvt. 3, compassos 5-12. 

Fikret Amirov va créixer envoltat de la música folklòrica d’Azerbaidjan. La 

naturalesa d’aquesta música el va acompanyar al llarg de la seva vida. Va estudiar amb 

un gran interès la música de la seva regió fet que va ajudar a que fos de gran influència 

per a ell. Cal destacar que va crear un nou gènere anomenat Mugam simfònic basat en 

la introducció de la música folklòrica dins de l’estil clàssic.  Shostakovich va escriure en 

les seves cartes:   

"The creative heritage of the composer, which is organically linked with folk music and 

ethnic culture, is both extensive and multi-faceted. One of the most attractive features of 

Amirov's musical language is its melody: Fikret Amirov has a rich gift of melody. 

Melody is the soul of his work." 
20

 

Un exemple de fins a quin punt tenia integrada aquesta música en la seva 

composició és el Concert per a piano i instruments folklòrics (1947) en què barreja 

instruments de dos moments històricament i estilísticament molt separats. 

Les seves sis peces per a flauta i piano evoquen les cançons populars de la zona, 

els títols de les quals ja situen la zona o el caràcter en el qual estan inspirades. 

 

 

                                            
20

 ZEYNAL, Maharram. The Melody of Amirov. Region plus (19 Novembre 2104) 
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3.4. NACIONALISME vs. FOLKLORISME 

 

Una de les característiques de les avantguardes musicals és que, en el fons, 

totes tenien un objectiu comú: trencar amb el que s’havia fet al segle passat i buscar 

un llenguatge que s’adeqüés als temps presents. 

És per això que molts dels joves compositors de les primeres dècades del segle 

XX formen part de més d’una avantguarda. Experimenten en un moviment o estil 

concret, però constantment busquen noves maneres d’expressar-se i  descobreixen 

altres avantguardes durant la seva trajectòria. En molts casos això es pot veure 

reflectit en la seva música. Una mateixa obra pot tenir influències de diferents 

moviments i barrejar estils compositius diversos. 

És important no veure cada avantguarda com un moviment aïllat. En aquella 

època els intercanvis culturals ja eren una realitat. Els compositors estudiaven amb 

més d’un professor, s’influenciaven entre ells, organitzaven festivals per conèixer les 

últimes novetats compositives del moment i intercanviar les seves idees. La majoria 

d’ells, doncs, eren plenament conscients del que s’estava fent a la resta d’Europa. 

Si considerem aquest aspecte, és curiós veure com la història de la música ha 

encasellat alguns dels compositors d’aquesta època en un moviment concret del qual 

difícilment se l’ha tret.  Això ha fet que no se l’imaginés en un altre possible escenari i 

que se l'expliqués sempre sota unes idees molt definides. L’avantguarda del 

folklorisme n’és, probablement, l’exemple més clar.  

A més a més, hi ha un segon factor que ha desafavorit encara més la visió 

negativa que es pot tenir del folklorisme musical. En moltes ocasions s’han anomenat 

“nacionalistes” els compositors que en van formar part. Cal ser molt crític amb aquesta 

etiqueta utilitzada en molts llibres d’història de la música, textos o articles. 

El primer que és necessari deixar clar és que nacionalisme i folklorisme són 

coses diferents. El sufix “–isme” sempre es refereix a un interès per alguna cosa 

concreta. Així doncs, el Nacionalisme és un interès per la nació mentre que el 

Folklorisme, com ja hem esmentat, reflecteix un interès pel folklore. 

El Nacionalisme musical, tot i tenir el seu moment de màxim esplendor al segle 

XIX, ha existit en diferents períodes de la història de la música. És per això, que 

podríem incloure molts compositors i obres dins d’aquest moviment depenent del 
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context en el qual es trobaven i de les idees que es defensaven. 

Molts manuals només es fixen en l’ús o l’interès pel folklore en músiques de 

creació per dir que un compositor era nacionalista. El nacionalisme, però, pot trobar-se 

en músiques que a priori no es distingeixen per aquest motiu. 

Bártok, per exemple, era molt lleial al  folklore però a la vegada l'utilitzava per a 

introduir-lo en el circuit de la nova música. S’esforçava per ser inclòs dins els 

paràmetres de la música contemporània entesa en termes generals, no només d’una 

avantguarda concreta. 

Aquest fet, però, va fer que fos considerat massa cosmopolita per a la gent del 

seu país i massa nacionalista a l'estranger. Ell havia trobat, tot i això, un equilibri entre 

allò local i universal que és precisament el que buscava.  

 “...I consider myself  a Hungarian composer. The fact that the melodies in some of  my 

own original compositions were inspired by or based on Rumanian folk-songs is no 

justification for classing me as a compositorul român; such a label would have no more 

truth than the word “Hungarian” applied to Brahms, or Schubert, and is as 

inappropriate as if  one were to speak of  Debussy as a Spanish composer, because their 

works were inspired by themes of  Hungarian or Spanish origin. [...] 

My own idea, however—of  which I have been fully conscious since I found myself  as a 

composer—is the brotherhood of  peoples, brotherhood in spite of  all wars and conflicts. I 

try—to the best of  my ability—to serve this idea in my music; therefore I don‟t reject any 

influence, be it Slovakian, Rumanian, Arabic or from any other source. The source must 

only be clean, fresh and healthy!”
21

 

Aquest és un clar exemple, doncs, que l'etiqueta de nacionalista a 

aquest compositor és posada només per alguns sectors de la societat d'uns 

països concrets.  Reafirma que no es pot considerar nacionalista un compositor 

pel fet d'utilitzar música popular com a recurs compositiu. 

Aquesta relació d’idees que porta a pensar que un compositor folklorista és 

nacionalista va aparèixer en aquells mateixos anys. En un context de lluita política 

constant, crear aquesta connexió va interessar a molts països, sobretot als més 
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 DEMÉNY, János (1971). Béla Bartók Letters. Nova York: St. Martin’s Press . Pàg. 201, casrta del 10 de gener de 
1931 a Octavian Beu 
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centrals. Això va aportar, en molts moments, una connotació negativa del folklorisme 

com a avantguarda la qual ha perdurat al llarg dels anys.  

Com ja hem esmentat anteriorment, Stravinsky havia utilitzat la música popular 

per La Consagració i per obres anteriors l’Ocell de Foc  o Petrushka. Havent esclatat la 

Revolució Russa mentre el compositor vivia a Suïssa, ell mateix va decidir que la seva 

música no podia tornar a ser considerada russa. Això el perjudicaria. Va deixar de 

presentar-se com a compositor rus i va passar a declarar-se com a un compositor de 

“música pura”, que ja havia ajudat a “esgotar i a fugir de la limitada tradició del seu 

país natal”, tal i com va escriure a una carta al seu assistent Robert Craft. 22  

A partir de llavors es va crear la imatge d’un compositor allunyat del seu país. 

Encara havia d’entrar en contacte amb altres moviments d’avantguarda i volia ser 

acceptat a la resta d’Europa. Allà volia ser valorat pel que feia, no pels seus orígens. 

Tot i la voluntat de ser relacionat com un compositor allunyat de Rússia, no es 

pot negar un compositor pensa i escriu segons la manera en què ha estat entrenat per 

pensar i escriure. I la seva formació va tenir lloc a Rússia. Tornant d’una visita a la seva 

terra natal en motiu del seu 80è aniversari, ell mateix va  reconèixer en una entrevista: 

"He parlat rus tota la meva vida. Penso en rus, la meva forma d'expressar-me és el rus. 

Potser això no és immediatament evident en la meva música, però està latent allà, una 

part de la seva naturalesa oculta. "23 

Està clar que un compositor sempre tindrà influències d’allà on ha nascut i on 

ha començat a estudiar. Utilitzar la música popular d’aquest país no és ser nacionalista 

i estar a favor d’un corrent polític en concret. No sempre ha de tenir una preocupació 

ideològica i voler utilitzar la seva música amb finalitats polítiques. Tampoc significa, 

doncs, no estar interessat en cap altre moviment artístic. 

Mahler, que no ha estat mai considerat com a compositor folklorista havia 

arribat, també, a tenir aquesta sensació. Nascut a Txecoslovàquia i de família jueva, 

vivia a Viena, un dels centres culturals del moment. Existien idees contradictòries 

sobre la seva procedència segons el país que parlés d’ell.   
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 TARUSKIN, Richard. Just how Russian was Stravinsk. New York Times (16 abril 2010) 
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 TARUSKIN, Richard (1996). Stravinsky and the Russian Traditions. Volum I. Oxford: Oxford University Press. Pàg. 3 
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“I am thrice homeless, as a native of Bohemia in Austria, as an Austrian among 

Germans, and as a Jew throughout all the world. Everywhere an intruder, never 

welcomed.”
24

 

Schulhoff, a les notes del seu concertino, descriu sorprès l’actitud presa per 

part dels participants en un festival de música popular. Explica, doncs, que la voluntat 

de tots ells a l’Europa d’Entreguerres és mostrar les seves diferents cultures sense una 

intenció patriòtica ni nacionalista al darrere. Servir-se d’un intercanvi cultural per crear 

una Europa civilitzada que accepti aquestes diferències. 

“There were Czechs, Hanaks, Slovaks, Magyars, and Carpathian Russians. Each brought their 

own tribe‟s dances and songs. We experienced, formerly known in a concentrated civilization as 

“blue bird," an orgy on colors and rhythms in free styles to which in contrast, the tin barracks 

appeared ridiculous. What an experience! There were no flags, no patriotic hurrah! Here, the 

architecture of the landscape radiated forgiveness for that spectacle and smiled over the European 

civilization; its prosthetic lower jaw mockingly smiling a warped smile.”25 
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4. LA CREACIÓ MUSICAL A L'EUROPA DE L'EST 
 

4.1. L’ENTORN MUSICAL A EUROPA 

 

Durant les primeres dècades del segle XX, la vida musical a Europa es troba en 

un gran moment. Els compositors viatgen, intercanvien les seves idees, reben 

influències de diferents moviments i n’influencien d’altres. 

És un moment de la història molt intents políticament. Per primera vegada, les 

guerres arriben a les ciutats. La societat rep les conseqüències de les diferents tensions 

entre països i queda afectada per tot aquests enfrontaments. Així doncs, Europa 

presenta un escenari amb el qual no s’havia trobat fins ara. Està clar que aquesta 

situació afectarà a tots els àmbits de la humanitat, entre els quals l’artístic i més 

concretament el musical. 

Igual que la organització social i política ha arribat a un límit, la manera 

d’escriure i entendre la música també. És per això, i com ja hem comentat al punt 

anterior, que els compositors sentiran la necessitat de buscar un nou llenguatge per 

expressar-se. 

A més a més, el fet de viure en primera persona dues grans guerres i el període 

d’entreguerres que les separa,  fa que la seva activitat musical sigui molt diferent a la 

que havien pogut tenir compositors i intèrprets els segles anteriors. Molts d’ells no es 

queden als seus països, fet que provoca intercanvis culturals durant tots aquests anys. 

Aquests intercanvis seran molt significatius i són de gran importància per entendre la 

creació musical de principis de segle. S’esdevenen per diferents motius: 

Primerament, la necessitat de compartir l’exploració de nous camins 

d’expressió farà que els compositors s’organitzin en diferents cercles artístics, que 

estudiïn en conservatoris d’altres regions del continent, que preparin festivals i 

concerts on puguin compartir el que estan fent, etc. 

En segon lloc, aquest intercanvi ve marcat pel context polític i social. Les 

guerres porten com a conseqüència les emigracions constants de la societat. Alguns 

compositors marxaran per interès propi però altres ho faran per obligació degut a 

l’exili. Tot i que sigui per un motiu d’aquestes característiques, aquest fet enriquirà de 

manera molt significativa l’entorn musical d’Europa. 
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A més a més, el desenvolupament de nova tecnologia facilitarà la difusió 

musical a molts d’aquests artistes i ajudarà a prendre consciència de la diversitat 

cultural existent a través d’enregistraments que comencen a aparèixer. Aquesta 

consciència anirà lligada, doncs, amb un interès per descobrir aquests nous llenguatges 

i estils compositius. 

Així doncs, tot aquest entorn tindrà conseqüències i afectarà no només en la 

manera d’escriure de molts dels compositors del moment sinó en la manera de 

relacionar-se entre ells i d’entendre i viure l’art. 

4.1.1. L’entorn musical a l’Europa de l’Est 

Hi ha una llarga llista de compositors de l’Europa de l’Est que van dur a terme 

una gran activitat musical durant la primera meitat del segle XX. 

A finals del XIX, moltes de les grans ciutats de l’Imperi Austrohongarès havien 

esdevingut centres musicals importants. Tenien teatres d’òpera, orquestres, sales de 

concerts. Directors reconeguts hi anaven a treballar, fet que encara ajudava més a 

elevar el nivell musical d’aquests països. 

Gràcies a l’aparició de la crítica musical i la musicologia que s’esdevé també a 

finals de segle, s’havia aconseguit tenir un públic culte, interessat en la música del 

moment. Un públic que sovintejava aquestes sales. Era el moment, doncs, de la creació 

d’un entorn cultural on  no només hi estaven implicats els artistes sinó altres parts de 

la societat. 

A les primeres dècades del XX, l’art 

interpretatiu de molts dels músics de l’Est estava 

dotat d’un gran reconeixement internacional. Era una 

branca més d’aquest entorn cultural que estava vivint 

un gran èxit.  

 

 

 

Una de les pianistes més rellevants d’Hongria  

del segle XX, Annie Fischer 

Com exposa Ágnes Dobszay en un article sobre la historia de la música 

hongaresa: “El “vaivé” dels músics nacionals i estrangers va contribuir a l’enfortiment 
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d’una cultura d’interpretació que transmetia valors tradicionals però que es mantenia 

oberta als nous corrent musicals moderns.”26 

L’Europa de l’Est començava el segle molt receptiva als moviments artístics 

exteriors, sense grans fronteres a nivell cultural. Permetia, doncs, rebre músics de la 

resta d’Europa, absorbint moltes de les idees noves que es proposaven. Cal tenir en 

compte que l’Imperi estava format per diferents estats amb moltes diferències a nivell 

cultural i social. Aquest pot ser un dels motius pels quals rebre les noves idees 

artístiques d’altres països de l’Europa Occidental no suposés un gran problema per a 

ells. Estaven acostumats a conviure amb aquesta diversitat. 

 Rússia, per exemple, tenia una forta relació amb França. S’hi van establir molts 

ponts, coneixien la música pròpia de cada país i s’hi van esdevenir molts intercanvis. 

Molts dels ballets russos de Diaghilev, per exemple, són representats a Paris. 

A més a més, aquesta situació donava la oportunitat als compositors del que 

encara era l’Imperi Austrohongarès a emigrar a altres països. La majoria d’ells van 

marxar dels seus països en algun moment de la seva vida. Van aprofitar l’oportunitat, 

doncs, d’estudiar als diferents conservatoris del continent. Viatgen a París, Berlín, 

Viena, Salzburg, Praga entre altres.  

Molts d’ells no només són compositors sinó que dediquen part de la seva 

carrera a la interpretació. És una bona oportunitat per fer gires per tot el continent. 

Molts resideixen en vàries ciutats durant la seva vida i, fins i tot, alguns d’ells emigren 

als Estats Units. Alguns ja no tornen als seus països natals i altres, en canvi, un cop 

havent ampliat la seva formació, acaben la seva carrera professional allà on l’havien 

començada aportant tot el què han après. Tot i això, és important remarcar que 

l’entorn bèl·lic en el que viuen afectarà les seves carreres, obligant-los a emigrar o bé a 

quedar-se en els seus països havent de relegar la seva activitat musical. La vida 

d’alguns d’ells es veu truncada en morir prematurament en la guerra o empresonats 

en camps de concentració.  

 

 

 

                                            
26

DOBSZAY, Ágnes. Historia de la música húngara. Informaciones sobre Hungría. Núm. 2001/1 



38 

 

4.1.2. Els intercanvis culturals: festivals i societats musicals 
 

Un cop acabada la Primera Guerra Mundial, es duu a terme la Conferència de 

Pau a París amb la intenció de crear la Societat de Nacions27. Aquesta voluntat també 

es reflecteix al món de l’art. Així doncs, un grup internacional de compositors exposen, 

un any després, en un manifest dins d’un festival dedicat a la música de Mahler, la idea 

d’unir llaços entre artistes sense tenir en compte la seva nacionalitat. “Reconstruir els 

ponts espirituals trencats entre els pobles”.28 La seva intenció és celebrar “un gran 

festival o congrés internacional de música [...] en el que totes les nacions musicals del 

món puguin presentar les seves últimes i millors contribucions a l’art, i en la que els 

treballadors de la estètica i la crítica musical puguin intercanviar les seves idees i els 

resultats dels seus estudis”.29 

Amb aquesta finalitat es va crear, l’any 1922, la Societat Internacional per a la 

Música Contemporània la qual organitzarà diferents festivals arreu d’Europa. L’ISCM 

Festival, considerat un dels festivals més importants de música contemporània que 

encara se celebra a l’actualitat, va donar lloc a aquest espai d’intercanvi musical a 

Europa. Per allà van passar-hi la gran majoria de compositors del moment. Així doncs, 

els que provenien dels països de l’Europa de l’Est formaven part de tota aquesta 

activitat cultural igual que la resta. 

Un article del mateix festival explica: “Un ampli cercle de participants de 

Polònia, Rússia, la República Txeca, Alemanya, França i Lituània van discutir el treball, 

el destí i el patrimoni musical de compositors de l’Europa de L’Est del període 

d’entreguerres com  Alexander Tcherepnin, Alexander Tansmann, Bohuslav Martinů, 

Arthur Lourié entre d’altres. Les obres d’aquests compositors són també un 

recordatori de la història de les primeres dècades dels ISCM Festivals.”30 

Així doncs, aquest seria un espai on trobarem la barreja i la presència de 

compositors de l’Est i compositors de l’Europa Occidental indistintament. Noms poc 

coneguts a l’actualitat al costat de noms de compositors que han passat a la història 

representant aquestes dècades de segle. 

                                            
27

 La SdN és un organisme internacional precedent a l’ONU actual; es crea l’any 1919 amb l’objectiu 
d’evitar la guerra, potenciar la col·laboració entre els estats i millorar les condicions de vida de la 
societat.  
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 ROSS, Alex (2009).El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Barcelona: SeixBarral. Pàg.145 
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 Íbid pàg. 145 
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 <http://archived.iscm.org/Lithuanianreport05.php> 
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El quartet de corda op. 19 de Zemlinsky, que Webern va qualificar de “bonic i 

enormement difícil”31, va ser interpretat el 1928 a Zuric degut a la recomanació que en 

va fer Alban Berg. El 1936 s’interpretaven a Barcelona obres de Ernest Krenek 

juntament amb l’estrena del concert de violí d’Alban Berg. S’interpretaven d’obres de 

Bártok al costat d’obres de Webern.  

EL CAS DE VITEZSLAVA KAPRÁLOVÁ 

Un cas a destacar és el de la compositora Vitezslava Kaprálová, d’origen txec. El 

1938, va acudir a l’ISCM Festival de Londres acompanyada de Bohuslav Martinů, el seu 

professor a París. Tot i ser la participant més jove, les seves habilitats compositives i 

interpretatives van sorprendre a tot el públic. La crítica musical en va fer un gran ressò 

valorant molt positivament la seva obra que ella mateixa dirigia i ressaltant la 

descoberta d’un nou talent. 

 

 

 

 

 

 

Vitezslava Kaprálová amb Václav Kaprál i el seu professor Bohuslav Martinů 

 

“Her performance was awaited with interest as well as some curiosity - a girl with a baton 

is quite an unusual phenomenon - and when. [...] Vitezslava Kapralova's international 

debut is a success, promissing our "little girl conductor" (as the English newspapers put 

it) appeared before the orchestra, she was welcomed by a supportive audience. She stood 

before the orchestra with great courage and both her work and performance earned her 

respect and applause from the excellent BBC Orchestra, the audience, and the criticsand 

encouraging.” 
32
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 GORRELL, Lorraine (2002). Discordant Melody: Alexander Zemlinsky, His Songs and the Second Viennese School. 

Westport: Greenwood Press. Pàg. 51 
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Tot i ser de l’Est ella mateixa, i igual que molts dels casos ja observats, 

defensava que la seva música no tenia intencions nacionalistes darrere. El seu objectiu 

era escriure a través d’un llenguatge d’avantguarda nou, que fos conseqüent amb allò 

que la societat estava vivint. 

 “To Composer Kaprálová, who conducted her own lusty, sprawling composition, went the 

afternoon's biggest hand. Dedicated to Czechoslovakia's President Eduard Beneš, 

Composer Kaprálová's Military Symphonietta was not supposed to summon up any 

aggressive blood. She said: „My Symphonietta is not an appeal for war, but an appeal for 

a conscious defensive attitude.” 
33

 

Aquest és un exemple d’algú que estava a les portes de convertir-se en una 

compositora i directora d’orquestra d’èxit, una meta poques vegades assolida en 

aquesta època pel fet de ser dona i jove. Va ser inclosa perfectament dins dels circuit 

de la música d’avantguarda, vista com un nou talent i sent reconeguda 

internacionalment. Tot i això, el context en el qual va viure, i el fet que fos de l’Est i 

especialment la seva mor prematura, serien motius pels quals el seu nom no hagi 

perdurat al costat dels que en aquell moment compartien escenari amb ella. 

Un altre dels punts de trobada durant aquests període del segle XX va ser el 

Donaueschingen Festival34. Una de les característiques a destacar d’aquest festival és 

que una gran majoria de les obres interpretades eren de compositors provinents de 

l’Europa de l’Est. Noms com Alois Hába, Ernst Krenek, Josef Matthias Hauer o Hanns 

Eisler, en són alguns exemples. 

Tot i això, i igual que a l’ISCM Festival, la presència de compositors d’arreu del 

continent, d’estils i moviments diferents i amb pensaments estètics variats era també 

un dels trets d’aquest festival.   

La Society for Private Musical Performances, va ser creada per Schoenberg com 

a resposta a les reaccions del públic a la música que s’estava fent a l’època. La seva 

intenció era  aconseguir una interpretació de la música contemporània que fos 

comprensible per tal de crear interès en aquest públic. 

                                            
33

 Autor desconegut. Time. ISCM Festival 1938 (27 Juny 1938) 
34

 Fundat l’any 1921 al sud-oest d’Alemanys, és considerat el festival de música contemporània més antic i un dels 

més prestigiosos d’Europa 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Krenek
http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Matthias_Hauer
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Aquest era un dels problemes existents al moment. Com exposa un article de 

1938 del Time, aquesta situació ens mostra el que començava a ser la dissociació entre 

compositor i públic i que encara es viu l’actualitat:  

“In the number and quality of great composers, the present is probably as rich as any 

period in history. In quantity of untutored, incompetent, fourth-rate composers, it is even 

richer. Because the public needs time to appreciate first-rate music and because even 

competent listeners cannot always, at first hearing, tell a crackpot musician from a genius, 

the work of contemporary highbrow composers is unpopular. The public prefers familiar 

music of guaranteed workmanship. Because of this public deafness, contemporary 

composers have been in danger of turning into mutes.
35  

Curiosament en la Society for Private Musical Performances, moltes de les 

persones que en formaven part, ja sigui com a intèrprets, compositors i socis eren 

d’origen txec. Segurament sense aquesta participació l’organització no hagués 

aconseguit l’alt grau d’èxit artístic que va assolir. Aquesta societat va donar una gran 

visibilitat internacional a Schoenberg. Ell mateix es va vendre com el primer en posar 

atenció als problemes sobre la interpretació musical del segle XX. Marcaria, doncs, un 

model a exhibir sobre la promoció de la cultura del segle XX. Al cap de tres anys, la 

organització havia ofert 353 esdeveniments amb un total de 154 obres en 117 concerts 

diferents.  

Tot i que això pot semblar positiu, cal tenir en compte, tal i com opina John H. 

Yoell, que Schoenberg faria la promoció que ell voldria d’aquesta música atribuint-se’n 

molts dels èxits. Així doncs, és interessant preguntar-se fins a quin punt aquesta 

organització va afectar al desenvolupament de la música d’avantguarda, en aquest cas, 

de Txecoslovàquia 

En definitiva, podem observar que la formació de societats musicals de 

diferents compositors d’avantguarda i l’organització de festivals sobre la Nova Música 

arriben al seu punt àlgid durant aquest període i són transcendentals per a la música 

dels anys vint. 
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 Autor desconegut. Music: International Egg Rolling. Time. ISCM Festival 1938 (27 Juny 1938) 
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Programa de concert organitzat per  

 la Lliga de Compositors  

(representació americana de l’ISCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És en aquests concerts en els quals s’estrenen moltes de les obres que ara 

considerem pilars del repertori del segle XX. També, però, és on s’estrena molta de la 

música que ha quedat oblidada i que en aquells moments era molt ben valorada i 

reconeguda pels músics i crítics del moment. Suposen, també, un espai de 

col·laboració entre els diferents cercles de  compositors, un espai de discussió i 

contraposició d’idees. És en aquests contextos que es qüestiona el significat de l'art i 

com s'havia de relacionar aquest amb la societat. 

 

4.1.3. L’esperit col·laborador d’Entreguerres 

Aquest esperit de col·laboració de la postguerra va donar lloc a relacions entre 

compositors que actualment costen d'imaginar. En un mateix festival, l’any 1925,  

coincidien Stravinsky, Jánacek, Schoenberg, Honegger, Coler Porter i Arturo Toscanini. 
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Tots ells compositors coetanis, compromesos en escoles i moviments diferents però 

que compartien la seva creació artística. La relació entre Les Six i la Segona Escola de 

Viena, n’és un gran exemple: Milhaud dirigia Schoenberg i Schoenberg programava 

obres de Debussy i Ravel.  

A més a més, el fet que molts d’ells es dediquessin, també alhora a la 

interpretació o la direcció va afavorir de manera més significativa el creuament 

d’aquests camins.  Bártok, que va dur a terme una important carrera com a pianista, és 

un exemple de com aquesta faceta de la seva vida ha quedat amagada i s’ha valorat 

poc pel que va significar dins la seva carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Bártok parlant sobre la seva interpretació les 3 peces op. 11 per a piano de Schoenberg que faria a París(12 

marçl 1922) 
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Aquest compositor va estrenar a l’ISCM Festival l’any 1938 la seva Sonata per a 

dos pianos i percussió com a solista.  Martinu, present al concert, agafaria aquesta obra 

com a inspiració pel seu Concert per a dos pianos H.292  que escriuria vuit anys més 

tard. 

 

 

 

 

 

 

Bártok assajant Contrasts amb Szigeti i Benny Goodman a Nova York 

Hindemith, al Donaueschingen Festival, estrena com a intèrpret a la viola 

juntament amb el seu germà Rudolf al contrabaix, el Concertino d’Erwin Schulhoff36
 

Zemlinsky, qui abastava molts àmbits com a músic: compositor, intèrpret i  

director, va tenir una carrera plena d’activitat. El 1924 dirigeix a Praga l’estrena de 

l’òpera Erwartung de Schoenberg, del qual n’és íntim amic i gran admirador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlinsky i Schoenberg en un dels seus assajos 
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Viktor Ullmann, fa una gran carrera com a director a diferents teatres de Praga. 

Un dels punts claus de la seva carrera és que serà ell mateix qui estreni a Praga 

Wozzeck, la famosa òpera  d’Alban Berg, que anys més tard seria considerada “música 

degenerada” pel règim nazi.  Aquest fet pot semblar conmovedor: un jove de Silèsia, el 

nom del qual no ha passat a la història, era la persona de confiança del deixemble de 

Schoenberg i l'encarregat de dirigir una de les òperes més significatives del segle XX. 

Un altre aspecte a comentar és que en aquests intercanvis coincidien artistes 

de diferents generacions. El trencament de barreres no només era nacional sinó 

generacional. Molts d’ells sentien admiració mútua per la feina que feien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de concert on Enst von Dohnany dirigeix 

Bártok al Carnegie Hall el 1925 

 

 

Zemlinsky i Stravinsky, per exemple,  van esdevenir grans companys tot i les 

seves diferències a nivell compositiu, estilístic i de nacionalitat. Stravinsky l’admirava 

per la seva feina de director i va reconèixer en vàries ocasions la gran qualitat de les 

seves interpretacions. 
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4.1.4. L’entorn musical als voltants de la Segona Guerra Mundial 
 

En aquest context no es pot evitar parlar d’un dels fets mes demolidors que van 

tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial. Molts dels compositors de l’Europa de l’Est 

eren jueus i van patir, per tant, la deportació en camps de concentració.  

La vida musical que tenia lloc en aquests camps és d’interessant observació. 

Són molts els compositors que segueixen escrivint un cop són allà i fins i tot s’hi 

estrenen algunes d’aquestes obres. Així doncs, en aquest context es troben moltes de 

les persones del món cultural que havien creuat els seus camins anys enrere. Al camp 

de concentració de Theresienstadt, prop de Praga, són enviats la majoria d’artistes i 

músics txecs. És d'especial importància degut a la gran activitat musical que s'hi duu a 

terme. 

Concert de Pavel Haas and Karel Ančer a Thersienstadt el 1944 

 

 

 

 

 

Programa de concert a Theresienstadt  

de l’Studio fur neue Musik  

(Estudi deNova Música) de Viktor Ullmann 

 

 

Tot i haver esmentat la important tasca dels compositors de l’Est a tot el 

continent, Hitler havia escrit: “els dos pilars de totes les arts, l’arquitectura i la música, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Theresienstadt
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no deuen res de la seva originalitat en el poble jueu”37. Aquesta frase, entesa 

perfectament dins del seu pensament deixaria de banda tota la producció musical 

d’aquests compositors creant la idea que aquesta no era vàlida i no podia ser 

considerada música. 

Un cop acabat el gran conflicte bèl·lic de la primera meitat del segle XX, la vida 

musical dels països de l’Europa de l’Est es veu molt afectada.  

Sota les ordres del règim comunista, queden aïllats de l’exterior. Les polítiques 

culturals defensen una música conservadora i populista, que arribi al gran públic. Són 

anys de control i de repressió.  

Marxar dels països d'origen es converteix en una dificultat, ja no poden emigrar 

tan fàcilment i molts dels compositors que hi residien queden reclosos en els seus 

països. Això provoca l’impediment de l’intercanvi cultural que tant havia enriquit 

l’entorn musical a Europa els anys anteriors. 

A més a més molts d’aquests compositors es troben, durant aquests període 

amb la obligació d’escriure d’una determinada manera, responent a un ideari polític 

propagandístic imposat per l’estat. Un dels objectius aconseguits a través de la música 

d’avantguarda, reflexionar sobre què era l’art i buscar un llenguatge adequat als seus 

ideals, es perd durant aquests anys de postguerra.  

Aquests dos fets provocarien l’aïllament amb el qual es va trobar l’Europa de 

l’Est respecte la resta del continent. Un aïllament, que en certa manera, i en diferents 

aspectes de la societat, ha perdurat encara en part fins als nostres dies.   
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4.2. INFLUÈNCIES 

Després d’observar el moment musical que vivia Europa durant la primera 

meitat del segle XX, podem afirmar que aquesta passava per una situació musicalment 

molt activa. Els intercanvis entre compositors de diferents països que s’hi van esdevenir 

van ser de gran importància. Una de les conseqüències d’aquestes trobades culturals 

van ser les influències que es van aportar entre tots ells.  

Els compositors de l’Est van ser influenciats en moltes ocasions per aquells 

músics que es van anar trobant durant la seva carrera: compositors, intèrprets i 

directors que havien estudiat a diferents escoles, defensors de diferents avantguardes i 

que vivien en les diverses capitals importants d’Europa. 

Per altra banda, és important remarcar tot el que també ells van aportar als 

països de l’Europa Occidental. Una de les maneres més significatives, com ja hem 

observat, va ser la descoberta de la música folklòrica dels països de l’Est i tot el que 

aquesta els va proporcionar per a crear una nova avantguarda. 

Per últim, aquells que van tornar a les seves ciutats natals influenciarien la 

manera d’escriure i segurament d’entendre la música dels compositors més joves. 

Músics d’una nova generació que  rebrien els ensenyaments d’aquests compositors que 

van viure en primera persona els esdeveniments culturals de les primeres dècades de 

segle. 

La majoria de compositors de l’Europa de l’Est d’aquests anys tenen contacte 

amb la Segona Escola de Viena. Molts d’ells tenen algun vincle amb Schoenberg, qui els 

farà de professor o s’interessarà per la seva música. S’estableixen moltes relacions 

entre els dos grans noms coneguts com a deixebles de Schoneberg -Alben Berg i Anton 

Webern- i compositors com Hans Eisler, Franz Schreker, Hans Krása, Erwin Schulhoff, 

Ernst Krenek, Viktor Ullmann i Alexander Zemlinsky. Així doncs, tots ells són 

influenciats pel dodecafonisme en algun moment de la seva carrera. 

Erwin Schulhoff és model per parlar de les influències entre compositors i 

moviments musicals. Estudia a diferents Conservatoris d’Europa, participa en els 

festivals més coneguts del moment i obté diferents premis. Té contacte amb molts 

compositors de diferents escoles i tendències: Debussy, qui el descobreix, Hindemith, 

Haba, Schoenberg, etc. 
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Inquiet i volent provar les diferents maneres de compondre no se’l pot 

encasellar dins d’una escola concreta. Passa per molts estils. Coneixent-los de primera 

mà, experimentant amb la seva música, introduint-los al seu propi llenguatge. El que 

ell aporta a la resta de països no és la música del seu país. S’aprofita de tot el que rep, 

del que sent als concerts i de les seves experiències com a intèrpret i va creant el seu 

llenguatge que varia al llarg de la seva carrera. 

Una de les influències adaptades a partir de la seva experiència com a intèrpret 

és la del jazz. Durant uns quants anys de la seva vida és pianista jazz a moltes sales i 

bars musicals. Així doncs, l’introdueix en les seves composicions no com podrien haver 

fet Stravinsky o Milhaud sinó des d’una vivència pròpia molt més propera a aquest 

estil. 

Martinu rep influències de moltes de les avantguardes del segle XX ja que passa 

gran part de la seva vida vivint a les diferents capitals europees. En la seva gran estada 

a París, s’apropa al modernisme francès, a través de Debussy i Roussel, sent un dels 

moviments més importants per a ell. Durant el període d’entreguerres, de fet, el 

defensarà com un estil perfectament vàlid pel moment. Ell, igual que Bártok o 

Stravinsky, acaba emigrant als EEUU, on també rebrà influències en la manera 

d’escriure.  

Stravinsky va voler evitar ser reconegut únicament per ser un compositor rus. 

Va voler ser el més internacional possible. Un cop va ser conscient del “mainstream” 

d’Alemanya va voler desentedre’s del seu país natal. És per això, i per l'interès musical 

en sí, que experimenta, investiga i aplica moltes de les avantguardes de la música del 

segle XX dins del seu estil compositiu. 

Henry Cowell, pianista i compositor americà, entrarà en contacte amb la música 

txeca a través de Jánacek. Ve a Europa en vàries ocasions a oferir els seus concerts i a 

aportar les noves tècniques contemporànies, tant en la interpretació pianística com en 

la composició. La relació entre aquests dos compositors és aplicable als altres 

compositors de Moràvia d’aquell moment. 

L’aportació de Henry Cowell a la cultura musical txecoslovaca radica en el fet 

que va ser el primer compositor americà en enriquir l’escena musical d’aquesta nació 

amb l’aportació del seu pensament no europeu. Introduiex les seves noves tècniques i 
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el seu estil compositiu més contemporani però a la vegada admira i agafa com a idea la 

utilització del folklore com a recurs musical. Això va fer doncs, que quan Cowell va 

tornar als Estats Units, aquest art txec fos aportat i influenciés alguns dels compositors 

americans. 

Jánacek, en canvi, és un exemple de les influències aportades dins dels propis 

països de l’Est. Diferents musicòlegs i teòrics moderns defensen com de decisiva va ser 

Eslovàquia en el desenvolupament del seu pensament, així com tot el que va aportar a 

la seva manera d’escriure, la gran vitalitat de la música eslovaca. Nascut a Txèquia, dins 

l’Imperi Austrohongarès, havia visitat moltes vegades l’actual Eslovàquia. Quan 

aquesta era poc coneguda i quasi no tenia contacte amb la  vida musical de la resta 

d’Europa, Jánacek hi va anar a estrenar les seves obres i a investigar-ne el seu folklore. 

El fet que ell comencés va animar a molts compositors i musicòlegs a interessar-se pel 

folklore d’aquesta zona. 

 A Rússia, Alezander Txerepnin, és considerat musicalment un habitant del 

món. Amb el centre de la seva carrera a Tbilisi i el Caucas, passa per París, Brusel·les, 

Berlín, Viena, Londres, Zuric, Shangai, Tokyo, Chicago o Nova York. En tots aquests llocs 

hi deixa petjada a través de la seva música. Travessant barreres generacionals i de 

nacionalitat, impressiona el públic d’aquestes ciutat que l’etiqueta com el “Hindemith 

rús”. 

S’esdevindria, doncs, un intercanvi a tots els nivells. Ja no només físic, degut als 

viatges dels compositors. No només es tractava d’observar què es feia a les diferents 

ciutats i quins eren els diferents corrents compositius. S’havien barrejat els llenguatges, 

aportant idees encara més diferents i enriquint la manera de veure i entendre l’art, ja 

fos des del punt de vista de l’Europa Occidental o des de la perspectiva de l’Europa de 

l’Est. 
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4.3. PROJECCIÓ DELS COMPOSITORS 

 

“When one turns to slightly younger composers like…Erwin Schulhoff…one sees the first 

effects of  those political and racial persecutions which were to devastate the lives and 

careers of  so many composers…there is a vast range of  music that is unlikely to be 

rescued from obscurity by the currently available means of  promoting performances of  

20th-century music.”
38

 

Tal com exposa David Drew en un article dedicat al compositor rus Igor 

Markevitch, molta de la música escrita durant la primera meitat del segle XX, sobretot 

aquella escrita per compositors de l’Est, ha quedat a l’ombra de la història.  

Després de fixar-nos en la situació d’Europa, observar-ne el context polític, 

social i cultural i veure quina era la vida musical dels compositors de l’Est és interessant 

investigar quina projecció han tingut tots ells durant el transcurs d’aquests anys 

posteriors. 

 Si parem atenció a molts dels llibres d’història de la música del segle XX, 

veurem que la creació musical a l’Europa de l’Est hi té molt poca cabuda. Es parla 

d’alguns compositors però no de tots. La majoria dels que apareixen són tractats dins 

d’unes idees i característiques molt concretes, situant-los en moviments i estils 

compositius molt determinats i sovint, relacionant-los molt poc amb la vida cultural de 

la resta d’Europa. 

Altres apareixen de vegades en les biografies d’altres compositors més 

reconeguts, esmentant que n’havien estat alumnes. No hi ha però, en molts d’aquests, 

una explicació al darrere reconeixent la seva carrera en particular ni les seves habilitats 

compositives. 

Hi ha diferents motius possibles pels quals la projecció d’aquests compositors 

no ha sigut la que s’intuïa o la que sí que van tenir altres músics coetanis a ells. 

Primerament, i com s’ha esmentat al primer punt d’aquest treball, la divisió 

ideològica i política que es va configurar després de la Segona Guerra Mundial entre 

l’Europa Occidental i l’Europa de l’Est. En un context musical, i veient que la història 

s’ha escrit majoritàriament des dels països del centre, aquesta pot ser una explicació 

                                            
38
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per la qual molt d’ells no hagin format part de la narració dels esdeveniments que hi 

van tenir lloc. 

En segon lloc, la idea de que molts d’ells eren nacionalistes ha afavorit a la seva 

exclusió, deixant-los d’incloure dins del grup de compositors que es movien per 

l’Europa del segle XX sense aquesta etiqueta. 

En tercer lloc i, segurament el més important, les guerres que s’esdevenen 

durant aquestes dècades. Els conflictes bèl·lics que hi van tenir lloc van afectar a totes 

les parts de la societat. Aquesta va quedar demolida. Molts d’ells van viure la Primera 

Guerra Mundial, van passar pel període d’entreguerres, segurament durant el moment 

més àlgid de la seva carrera, i van viure en primera persona el conflicte per excel·lència 

de la primera meitat del XX: la Segona Guerra Mundial. 

La iniciació d’aquest gran enfrontament mundial va fer que molts dels 

compositors de l’est, d’origen jueu fossin deportats a camps de concentració. Molts hi 

perdrien les seves vides, fet que suposaria que la seva carrera quedés truncada per 

sempre més. 

 Moltes de les famílies quedarien trencades, fet que no facilitaria la divulgació 

del llegat musical d’aquests compositors. A més a més, una guerra sempre suposa 

pèrdues materials. Així doncs, segurament molts dels familiars sobrevivents d’aquests 

compositors, un cop acabat el conflicte no van poder divulgar les seves obres per la 

inexistència d’aquest.  

D’altra banda, i com també hem observat, la repressió duta a terme en aquests 

països abans i durant la Segona Guerra Mundial va afectar molt significativament la 

carrera d’aquests músics.  Es van dictar unes normes molt estrictes per a les arts i la 

vida cultural. Tota expressió artística que no les respectés i aquella provinent de 

compositors no aris era  prohibida pel règim. Molts d’aquests compositors van haver 

d’exiliar-se o refugiar-se. Els que es van quedar als seus països ho van fer amagant la 

seva producció ja que la seva música estava exclosa de qualsevol interpretació pública i 

la publicació de les seves obres era censurada. 

Com podem veure, doncs, una de les conseqüències més grans del Tercer Reich 

a la cultura musical d’Europa i més concretament de l’Europa de l’Est, va ser el silenci 

de dues generacions de compositors i el seu llegat musical.  
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És cert que a l’actualitat disposem de molta informació i podem revisar la vida i 

obra de molts dels compositors de la primera meitat del segle XX, molts dels quals han 

quedat a l’ombra d’altres compositors que, simplement,  van gaudir d’unes millors 

condicions professionals i personals.  

Durant les últimes dècades, i amb l’esforç de moltes entitats, associacions i 

fundacions ha sorgit un interès per aquests compositors i les seves obres. Se n’ha fet 

una recerca i s’ha recuperat i publicat molt d’aquest llegat musical. Tot i això, encara no 

s’ha arribat a fer la difusió que segurament es mereixen tenint en compte que molts 

d’altres quedaran per sempre oblidats. 

Aquesta difusió hauria de ser entesa no només a través del coneixement de 

l’existència d’aquestes obres sinó també a través de la seva interpretació i de la seva 

inclusió en el repertori estàndard juntament amb la resta de compositors. Seria 

interessant que en el que el seu moment va ser censurat per motius racistes, polítics o 

ideològics ara es pogués recuperar lliurement, sense aquestes raons darrere. Que l’oblit 

de noms de compositors degut al país on van néixer o allà on van exiliar-se no sigui 

causa de no poder accedir a les seves obres, moltes d’elles a l’alçada de les millors 

composicions del segle XX.  
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5. CONCLUSIONS 

Entre dues Europes és un treball que ha tingut la intenció d’aproximar-se al context 

històric, polític, social i cultural dels compositors de l’Europa de l’Est durant la primera 

meitat del XX per tal d’entendre la seva música i el reconeixement que se n’ha fet 

d’aquesta. 

A la història de la música, els cànons estètics que s’han creat són molt més 

complexes del que pot semblar en un primer moment. Hi ha molts factors que hi 

intervenen i tots ells s’han de tenir en compte per tal d’aprofundir en els 

esdeveniments culturals d’un període en concret. 

La divisió entre l’Europa Occidental i l’Europa de l’Est és una de les conseqüències 

de la Segona Guerra Mundial. És purament ideològica, creada per raons històriques i 

polítiques sense fonaments que justifiquin aquesta necessitat d’entendre’ls com a 

territoris separats l’un de l’altre. És important remarcar que si la idea de la Gran 

Alemanya hagués proliferat, molts països de l’Europa de l’Est en formarien part i 

possiblement haurien esdevingut part del centre cultural del continent. 

En aquest treball s’ha observat que hi ha dues grans etiquetes que han predominat 

en la història de la música per a referir-se a aquests compositors 

A molts d’ells se’ls descriu com a folkloristes pel simple fet de ser de l’est. El 

folklorisme en la música del segle XX va ser una avantguarda existent a tot Europa, per 

la qual hi van passar compositors de tot el continent. Va ser una bona manera de 

descobrir i aprofitar tots els recursos que els podia aportar la música popular dels seus 

països. Tot i això, tots ells van passar també  per altres moviments ben representatius 

de la música del seu temps. Van crear, igual que la majoria de la resta de compositors, 

el seu propi llenguatge a partir de molts estils compositius amb els quals anaven 

experimentant. 

La segona etiqueta és la de considerar-los nacionalistes. El nacionalisme musical ha 

existit durant tota la història i en moments diversos. El fet de ser de l’Est no inclou que 

la seva creació musical tingui un interès ideològic darrere. Com s’ha esmentat al treball, 

molts d’ells van marxar a viure a l’estranger. És interessant reflexionar, doncs, de quina 

manera s’han ubicat i definit compositors que van néixer en un país i que es van passar 

la resta de la seva vida vivint en molts altres països d’Europa o d’Amèrica. 
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Ser de l’Europa de l’Est, doncs,  no els fa més nacionalistes que altres. La seva 

música, no ha d’anar lligada necessàriament a raons polítiques.  

Així doncs, aquestes dues etiquetes no sempre els defineixen. A més a més, i com 

ja hem observat, cal separar-les. Utilitzar la música popular com a recurs compositiu no 

té res a veure amb les ideologies nacionalistes que pugui tenir un compositor. 

Observant la creació musical de l’Europa de l’Est durant aquest període, s’ha pogut 

demostrar que la majoria d’aquests compositors van tenir relació amb compositors de 

la resta del continent. N’eren alumnes o companys d’estudis. Es dirigien les obres 

mútuament o es trobaven en concerts per tal d’interpretar les seves últimes creacions. 

Crítiques del moment exposen que la seva qualitat artística estava valorada al 

mateix nivell que la resta de compositors. Durant aquells anys, la divisió entre les dues 

europes era inexistent. Eren compositors amb les mateixes preocupacions i ambicions 

que compartien l’intens moment d’ebullició cultural i artístic i alhora envoltats pel 

mateix context polític i social, per les guerres i les seves conseqüències. Artísticament, 

tots tenien aquest interès constant per a experimentar i renovar l’art del moment.  

La gran majoria de compositors de l’Europa de l’Est han quedat a l’ombra de la 

projecció que han tingut molts altres compositors. Principalment es deu a motius 

polítics. Hi va haver un interès per a separar aquest territori de la resta d’Europa, creant 

una visió negativa del que s’hi produïa. Les guerres i el fet que molts d’ells fossin jueus, 

va agreujar la seva situació. La repressió cultural esdevinguda aquelles dècades i la 

pèrdua de molt del material són altres motius importants a tenir en compte, sense 

comptar tots els compositors que van morir prematurament per les circumstàncies 

polítiques, una gran part d’ells originaris dels països de l’est. 

Personalment, i com a intèrpret, penso que és important interessar-se per 

conèixer de veritat què va portar als compositors a escriure les obres que interpretem. 

Quines eren les seves preocupacions i com els va afectar el context en el qual van viure.  

Aquest treball m’ha apropat a un repertori i a uns compositors que desconeixia. 

Descobrir els motius de l’oblit de molts d’ells m’ha fet veure que, vivint en una època 

en la qual l’accés a informació és immediat, cal ser crític amb el que se’ns ha ensenyat i 

amb el que llegim. Contrastar la informació que ens arriba per tal d’aproximar-nos a la 

versió dels fets més real possible. 
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Per últim, vull mencionar que el repertori que he triat pel concert m’ha permès 

veure la qualitat d’aquests autors. Això demostra, doncs, que encara queda molt per 

investigar i, segurament, moltes obres per recuperar i compositors per descobrir. Obres 

que amplien el nostre repertori,  amb les quals innovem a través de la seva 

interpretació i, sobretot, que ens permeten  enriquir-nos com a músics i sortir dels 

programes estandarditzats que s'interpreten normalment, reincorporant als circuits 

musicals, obres que en molts casos són d'una vàlua artística a l'alçada de les que 

s’interpreten habitualment. 
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7. ANNEX 
 

 

 

 

 
Programa de concert de l’estrena del Concertino de Schulhoff el 1926 al Donaueschingen Festival. 
(intèrprets: Hern Draber, faluta; Paul Hindemith, viola;  Rudolff Hindemith contrabaix) 


