
 
 

Extracte  

 

El present projecte és fruit del meu desig d’aprofundir sobre la figura del 

compositor i pianista Nikolai Medtner i la seva obra per a piano, centrant-me sobretot 

en el que són les seves peces més originals i representatives, els Skazki, i en la 

literarietat del seu llenguatge musical. L’objectiu principal, tanmateix, no és només el 

de satisfer els meus interessos personals, sinó també el de donar a conèixer i divulgar 

la seva persona i música, ja que no és degudament valorat, raó per la qual realitzaré 

també un recorregut per la seva biografia, entorn musical i característiques generals 

sobre la seva faceta compositiva. 

 

Extracto 

 

Este proyecto es fruto de mi deseo de profundizar sobre la figura del compositor 

y pianista Nikolai Medtner y su obra para piano, centrándome sobre todo en las que 

son sus piezas más originales y representativas, los Skazki, y en la literariedad de su 

lenguaje musical. El objetivo principal, sin embargo, no es solo el de satisfacer mis 

intereses personales, sino también el de dar a conocer y divulgar su persona y música, 

ya que no es debidamente valorado, razón por la que realizaré también un recorrido 

por su biografía, entorno musical y características generales sobre su faceta 

compositiva. 

 

Abstract 

 

This project is the result of my desire to go into detail about the composer and 

pianist Nikolai Medtner and his piano works, focusing special attention on his most 

original and representative compositions, the Skazki, and on the literariness of his 

musical language. The main objective, however, is not only to satisfy my own interests, 

but also to spread and disseminate his life and music, since he is unfairly underrated. 

For this reason, I will also make a run through his biography, musical context and 

general characteristics of his works as a composer. 
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1. Introducció 
 

 

Ara fa just tres anys que el meu professor de piano, Vladislav Bronevetzky, quan 

estàvem escollint el repertori del curs, em va recomanar que agafés la Sonata opus 22 

en sol menor d’un tal Medtner com a obra del segle XX. “De qui?”, vaig preguntar-li 

escèpticament. “De Nikolai Medtner”, em va repetir. Vaig assentir, intentant dissimular 

el meu desconeixement, ja que, tot i dir-me’l complet, per a mi era un nom que m’era 

completament desconegut. 

Encara sense saber realment com s’escrivia el cognom d’aquest compositor rus, 

em vaig posar a buscar informació sobre ell i a escoltar algunes de les obres 

enregistrades que es trobaven al meu abast. Va ser en aquest moment, quan vaig 

descobrir per primera vegada la seva música, que em vaig fascinar, primer com a oient 

i, posteriorment, com a intèrpret. Tot i que em resulta realment difícil trobar les 

paraules adequades per a descriure-ho, em sento inexplicablement propera a la seva 

música, a les sonoritats, les melodies, els ritmes i l’harmonia de les seves 

composicions. En definitiva, a través de les seves obres em puc expressar còmode i 

naturalment i, a més, em fa sentir i desperta en mi emocions i sentiments amb una 

facilitat que no ho aconseguirien altres músiques. 

És aquí quan em vaig demanar el mateix que es va preguntar el pianista Vladimir 

Horowitz a finals de la dècada dels anys 1970: “per què ningú toca Medtner?”.1 No 

podia entendre com aquest pianista i compositor de gran sensibilitat, contemporani a 

Rachmaninov i a Scriabin, era tant poc conegut i valorat actualment, només després 

de poc més de seixanta anys de la seva mort. Per aquestes raons, em vaig decantar 

per centrar aquest treball en la seva persona i música degut, d’una banda, a un interès 

personal de recerca i aprofundiment de coneixements i, de l’altra, al propòsit de 

divulgar la seva obra i figura per a totes aquelles persones que no han tingut 

l’oportunitat d’entrar-hi en contacte abans, perquè considero que mereix ser dignament 

conegut. 

En definitiva, espero que aquest treball us ajudi a descobrir no només a un 

compositor no reconegut degudament, sinó també a una música injustament oblidada. 

Això és, desitjo que aquestes pàgines us serveixin de porta al seu fascinant món i que 

                                                           
1
 Istomin, 2012: ix. 
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pugueu gaudir de la seva música tant com jo ho he fet. I, evidentment, no puc 

continuar sense abans donar sincera i obertament les gràcies al meu professor, 

Vladislav Bronevetzky, sense el qual, aquest meravellós món musical medtnerià 

encara romandria completament desconegut per a mi. 
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2. Biografia 
 

 

Nikolai Karlovich Medtner va néixer a Moscou en el si d’una família d’orígens 

germànics el 24 de desembre de 1879 de l’antic calendari julià o, segons el calendari 

d’occident, el 5 de gener de 1880. Va créixer en un entorn familiar on es respirava un 

ambient cultural força elevat i que mostrava una gran apreciació tant per la música 

com per la literatura: per una banda, el seu pare, Karl Medtner, s’havia dedicat a la 

poesia i a la filosofia des de ben jove i era un amant tant de la literatura russa com de 

la germànica, mostrant força predilecció per Goethe; d’altra banda, la seva mare, 

Alexandra Goedicke, havia heretat el talent musical dels seus avantpassats i tocava el 

piano. 

Medtner començà a rebre lliçons de piano per part de la seva mare als sis anys i, 

poc després, per part del seu oncle, Fyodor Goedicke, que fou qui l’introduí cap a les 

obres dels compositors que més l’influenciarien al llarg de la seva vida: Bach, 

Beethoven, Mozart i Scarlatti. A partir d’aquí, s’inicià també en el món de la composició 

i era a través del piano que expressava la música que es trobava a dins d’ell.  

Un dels anys més decisius fou el 1892, quan Medtner, a l’edat de dotze anys, tot i 

les objeccions dels seus pares, decidí dedicar-se completament a la música i entrà al 

Conservatori de Moscou en l’especialitat d’interpretació de piano, el mateix any que 

Alexander Scriabin i Sergei Rachmaninov, pianistes i compositors que li farien ombra 

durant tota la seva carrera artística, es van graduar. Uns dels professors que més van 

influenciar a Medtner al llarg de la seva estada al conservatori foren el seu últim 

professor de piano, Vasiliy Safonov, i el professor de composició, Sergei Taneyev, els 

quals havien estat també mestres dels esmentats pianistes, Scriabin i Rachmaninov. 

Durant els seus anys al conservatori, tot i que el piano era el seu principal estudi, 

Medtner, paral·lelament, també va dedicar pel seu compte part del seu temps a l’art de 

la composició. 

El 1900 es va graduar obtenint una medalla d’or, sent el pianista més destacat de 

la seva promoció al Conservatori de Moscou. Després de graduar-se, Safonov va 

emportar-se a Medtner a la tercera edició de l’Anton Rubinstein Competition, on va 

tocar el Concert Núm. 5 de Rubinstein, quedant premiat amb la primera menció 

honorífica per part del jurat. Seguidament, el mateix professor va arranjar-li un concert 

a la Russian Musical Society a Moscou a l’octubre i un altre al novembre al 
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Conservatori de Sant Petersburg amb la mateixa obra. Però Medtner començà a 

avorrir la peça i, al descobrir que Safonov li havia planejat una gira per Europa per 

l’any següent amb el mateix repertori i que hauria de tocar aquesta obra en cada lloc 

on anés, va protestar assegurant-li que si d’això es tractava ser un virtuós de gira, ell 

no ho volia pas ser. És en aquest punt definitiu quan va decidir dedicar-se 

exclusivament a la composició. 

Tot i així, l’any 1909 va començar a exercir de professor de piano al Conservatori 

de Moscou i, després de deixar-ho un temps per a intentar establir-se a Weimar amb la 

finalitat de reprendre la tasca compositiva, continuà sent professor de l’esmentat 

conservatori  des de poc després de l’esclat de la Primera Guerra Mundial fins el 1921.   

L’any 1919 va comportar una sèrie de canvis importants per a la vida de Medtner i 

la seva rutina, ja que el 21 de juny es va casar amb l’esposa del seu germà gran Emil, 

l’anomenada i respectada violinista Anna Mikhavlovna Bratenskaya, qui es convertiria 

en un dels grans pilars i recolzaments durant la seva carrera artística al llarg de la seva 

vida.  

D’altra banda, tot i que molts dels seus compatriotes, com Rachmaninov o 

Horowitz, havien emigrat de Rússia poc després d’esclatar la Revolució d’octubre de 

1917, no fou fins el 1921 que Medtner i Anna van decidir deixar la seva pàtria cap 

endarrere i establir-se a Berlín amb la intenció de ser reconegut i obtenir ingressos que 

li eren necessaris. Tot i així, no va aconseguir gaire ingressos professionals i a l’abril 

de 1925 es va traslladar amb la seva esposa a un suburbi de París. A partir d’aquí, als 

45 anys, és quan Medtner definitivament va mostrar una gran indisponiblitat per a tocar 

música que no fos seva als concerts. Això es demostra, per exemple, en el fet que en 

la gira que ell feu al febrer de 1927 en una esporàdica visita a Rússia, en tots i 

cadascun dels tretze concerts i recitals dels que constava, solament va tocar la seva 

pròpia música, amb la única excepció de la sonata Waldstein de Beethoven. 

Igualment, això també va passar amb la gira de concerts que feu tres anys més tard 

pels Estats Units. 

Finalment, el 1936 Medtner, qui sempre havia apreciat la cultura anglesa i el seu 

llenguatge, es va establir juntament amb la seva esposa a Londres. Allà és on va florir 

la fascinació del Maharajà del principat indi de Mysore per la seva música i va ser això 

el que el va conduir a finançar l’enregistrament d’un gran nombre de les seves 

composicions i a fundar la Medtner Society el 1949. Medtner morí el 13 de novembre 

de 1951 a Londres, a l’edat de 71 anys. 
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3. Entorn musical 
 

 

Els anys d’activitat compositiva de Medtner, compresos aproximadament entre la 

darrera dècada del segle XIX i la primera meitat del segle XX, es caracteritzen per 

coincidir amb un ascens de gran multitud de noves tendències i tècniques en el marc 

del panorama musical europeu, destacant primer, en un sentit cronològic, els 

moviments del post-romanticisme, del nacionalisme i de l’impressionisme i, 

posteriorment, les avantguardes, el modernisme, l’atonalisme i el serialisme. 

En definitiva, el jove Medtner es trobava en un punt en què la música anava a 

prendre noves direccions, amb Strauss i Schönberg a Europa, i amb Stravinsky i 

Prokofiev al seu propi país. Es tractava de tendències per les quals Medtner va 

mostrar un cert grau de desgrat, ja que considerava que estaven sotmeses a la moda. 

 

El compositor, al seu llibre The Muse and The Fashion: being a defence of the 

foundations of the art of music, a través del qual defensà les antigues maneres de fer i 

reaccionà contra les tendències musicals anteriorment esmentades que es trobaven 

en ple apogeu, escriu que el “modernisme” és “la moda per la moda” i, “la moda”, al 

seu torn, és “símbol d’inèrcia”.2 Així mateix, retreu als modernistes el fet de substituir la 

                                                           
2
 “What is ‘modernism’? The fashion for fashion. […] Fashion is a synonym for inertness.” (Medtner, 

1951: 100-102). 

Imatge 1. Grup de músics a la inauguració de l’Steinway Hall a Manhattan l’11 de 

gener de 1925. Primera filera: I. Stravinsky, N. Medtner, W. Furtwängler, F. 

Steinway i J. Hoffmann. Segona filera: Ibbs, F. Kreisler i S. Rachmaninov. 



8 
 

inspiradora mussa musical i poètica per la moda, com podem observar en la seva 

terminant definició del concepte: 

‘Modernism’ is the tacit accord of a whole generation to expel the 

Muse, the former inspirer and teacher of poets and musicians, and install 

Fashion in her place, as autocratic ruler and supreme judge.
3 

 

Així mateix, va arribar a equiparar el que composaven els seus contemporanis 

avantguardistes amb “experiments sense sentit” que “mutilen el nostre llenguatge”.4 

Però Medtner no només va manifestar la seva disconformitat cap el moviment general 

del Modernisme, sinó que també va desaprovar obertament la música d’alguns 

compositors determinats, com per exemple la del seu compatriota Prokofiev, del qual 

va comentar “I do not accept Prokofiev’s music as art or even as a craft”5, arribant a la 

conclusió que “if this is music, then I am no musician”.6 A més, compositors d’altres 

nacionalitats tampoc es van lliurar de les seves crítiques, com per exemple Ferruccio 

Busoni o Arnold Schoenberg. En el cas del músic italià, Medtner va assegurar que era 

un home que no tenia cap tipus de coneixement sobre composició i que era incapaç 

d’escriure exercicis per a piano que fossin decents; mentre que pel que fa al 

capdavanter de la Segona Escola de Viena, Medtner va comentar “[...] of him one can 

only speak after having taken a fair dose of bromide...”.7 

La principal raó per la qual va mostrar aquest cert grau de desgrat i irascibilitat cap 

els compositors influenciats per les noves tendències va ser perquè considerava que 

alguns, entre ells els impressionistes, es centraven molt més en aspectes relacionats 

amb el so i el timbre que no pas en l’harmonia i la forma, cosa que, segons Medtner, 

provocava que les seves obres tinguessin mancances de contingut subjectiu. És per 

això, per l’experimentació de nous llenguatges sonors i per la incapacitat de Medtner 

de veure més enllà de l’èmfasi que els seus contemporanis posaven en el so  – ja que 

això l’impedia adonar-se que realment feien composicions ben elaborades – que va 

arribar a afirmar que “they [modern musicians] have made sound, as such, the theme 

of music”.8 

                                                           
3
 Medtner, 1951: 100. 

4
 “[…] we have certainly no right to mutilate our language by senseless experiments in the imitation of it” 

(Medtner, 1951: 106). 
5
 Martyn, 1995: 175. 

6
 Martyn, 1995: 125. 

7
 Martyn, 1995: 154. 

8
 Klimov, 1955: 206. 
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D’altra banda, el fet que la moda del moment fos la música realitzada en l’estil 

més contemporani i que això perjudiqués la promoció i venda de les seves pròpies 

obres per part de les empreses editorials de música era quelcom que l’ofenia 

considerablement.9 

En definitiva, per totes aquestes raons esmentades anteriorment i pel seu gust cap 

els clàssics de l’Europa occidental, com Beethoven, Medtner es veia a ell mateix com 

una mena d’anacronisme.10  

 

3. 1. Amistat amb Rachmaninov 
 

En l’anterior apartat hem estat parlant de les corrents artístiques i músics dels 

quals Medtner divergia, però en canvi hi va haver particularment un compositor amb 

qui va tenir una especial afinitat. Es tracta del compatriota i també pianista Serguei 

Rachmaninov, qui va graduar-se al Conservatori de Moscou l’any en què Medtner va 

ingressar-hi. L’amistat entre aquests dos grans músics es remunta des d’abans de la 

Revolució Russa, tot i que Medtner ja l’admirava durant els seus primers anys de 

conservatori.11 

                                                           
9
 Martyn, 1995: 174. 

10
 Martyn, 1995: xii. 

11
 Swan, 1944: 2. 

Imatge 2. Rachmaninov a la casa de Londres de 

Medtner, el 1938. 
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Sembla ser que el fet que Rachmaninov arribés a convertir-se en una figura que 

gaudí de molta popularitat i fama en el món musical, fes que Medtner possiblement el 

veiés com una persona experimentada i amb força coneixements pel que fa als 

aspectes d’edició i comercialització de música relacionats amb la tasca que 

compartien, la de composar, ja que són molt notables els moments que podem trobar 

al llarg de les seves vides en els que Medtner li demana consell al seu amic o en els 

que Rachmaninov, directament, s’ofereix incondicionalment. Un exemple destacat és 

el fet que aquest últim, a través de la seva pròpia editorial Tair Publishing Company12, 

va publicar l’any 1935 el llibre del seu apreciat amic Medtner, l’esmentat “Муза и 

мода” (“La Musa i la Moda”). Els savis consells de Rachmaninov també van 

assegurar-li a Medtner una gira de 17 concerts pels Estats Units i Canadà el 1924. 

Altres mostres d’afecte, per exemple, són quan Rachmaninov va aconseguir-li un 

acord amb el nou segell editorial The Russian Musical Press, pel qual Medtner va 

rebre un pagament de 225 rubles per la publicació dels Nocturns de l’opus 1613, o 

quan Medtner va demanar i seguir el consell de Rachmaninov quan li van canviar les 

condicions del contracte amb l’editorial Zimmerman el 1925.14 En definitiva, tots 

aquests gestos demostren molt bé quant s’apreciaven mútuament i com d’estreta era 

la seva amistat. 

D’altra banda, Medtner es sorprenia que, tot i que la seva vida hagués passat 

completament en paral·lel a la de Rachmaninov, amb ningú més havia parlat tant poc 

de música com amb ell. Segons Swam, això és degut a que a Rachmaninov, al tenir 

un tipus de ment creativa més intuïtiva i espontània, les converses filosòfiques sobre la 

música li eren considerablement llunyanes i alienes, de manera que acostumava a 

intentar evitar-les.15 En aquest sentit, tot i que podien tenir naturalment algunes 

discrepàncies, mai no faltaven els elogis recíprocs. Rachmaninov va afirmar sobre ell: 

“I love him very much and I admire him, and speaking frankly, I consider him one of the 

most talented among the contemporary composers”.16 A més, va comentar sobre 

Koyla17, al·legant la causa de Medtner als Estats Units: “America must learn more 

                                                           
12

 Es tracta d’una editorial fundada per Rachmaninov i la seva esposa a París, anomenada Tair per les 
seves filles Tatiana i Irina. (Swan, 1944: 16) 
13

 Martyn, 1995: 59. 
14

 Martyn, 1995: 174. 
15

 Swan, 1944: 7. 
16

 Rimm, 2002: 117. 
17

 Nom amb el que Rachmaninov es referia amicalment al seu apreciat Nikolai. 
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about the works of this truly great composer” i també va escriure que “Russia is 

beginning to realise that he has already taken a place among our immortals”.18 

Prova i testimoni d’aquesta duradora i ferma amistat són els Concerts per a piano 

núm. 4 de Rachmaninov i núm. 2 de Medtner, els quals van dedicar-se mútuament, 

com podem comprovar a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Chisholm, 2014: 124. 

Fig. 2. Concert per a piano núm. 4 Op. 40 de Rachmaninov, dedicat a Medtner. 

Fig. 1. Concert per a piano núm. 2 Op. 50 de Medtner, dedicat a Rachmaninov. 
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4. Obra 
 

 

Totes les obres que va escriure Medtner inclouen el piano, el seu instrument 

predilecte, i en la gran majoria és el més destacat protagonista. D’entre les seves 

obres publicades trobem 3 concerts per a piano i orquestra, 14 sonates per a piano, un 

quintet per a piano, tres sonates per a violí, dues obres per a dos pianos, 38 Skazki 

per a piano i 108 cançons per a veu i piano, aquestes últimes basades la majoria en 

textos de poetes russos o alemanys, sobretot Pushkin i Goethe. A més, com ja hem 

comentat anteriorment, Medtner també fou un interessant pensador i un defensor dels 

seus propis ideals per mitjà de la publicació del llibre The Muse and the Fashion, on 

plasmà la seva teoria i fervent creença de l’existència de lleis immutables i eternes de 

l’art. 

Medtner va destacar per la seva creativitat i imaginació en tota la seva obra, així 

com també pel seu apropament a través de la seva música cap el món dels contes 

generalment propis de la literatura russa i germànica. Tanmateix, tot i que ens pugui 

semblar que existeix un cert programa al darrere de les seves composicions degut a 

les idees externes a la música que intenta evocar, segons la concepció de Medtner, 

les seves obres realment pertanyerien a la música pura. Abans de continuar, per això, 

m’agradaria fer un incís sobre com definia Medtner aquests dos tipus de música en la 

seva obra teòrica The Muse and the Fashion: 

As a matter of fact, even the whole song literature that would always 

seem to have a certain program in its texts may belong to the domain of 

program music, or may be pure music, as the expression goes, i.e. the 

poetic text may beget a purely musical song which flows along, 

sometimes uniting itself with the text, but never forsaking its own musical 

bed. Or the same text may beget any song, melody, or any musical form 

whatsoever; it may merely serve as a canvas for musical declamation or 

as an illustration of separate and mostly external points such as the trills 

of a nightingale, the rustle of the water, or the howling of the wind. The 

music of such songs, that is entirely  guided by the text and has no self-

sufficient musical sense or contents, naturally belongs to the domain of 
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program music, since in writing it the musician, like a school boy, was 

merely taking down a dictation of the poetic text.
19 

Si tornem a centrar-nos en les característiques de la seva música, podem 

considerar a Medtner com un amalgama de la seva herència genètica i cultural, 

representada, d’una banda, per la tradició clàssico-germànica, amb la forma sonata i el 

llenguatge polifònic, i, d’altra banda, per l’esperit rus, amb la nostàlgia de la seva 

música i la seva característica harmonia. 

Pel que fa al seu estil compositiu, Medtner ha arribat a ser anomenat el “Brahms 

rus”, tot i que a ell no li agradés massa aquesta etiqueta20, i, sense anar més lluny, ell 

mateix es considerava alumne de Beethoven.21 A més, el seu professor de composició 

del conservatori, Taneyev, el va descriure com “nascut amb la forma sonata”22, ja que 

considerava que tot el que composava, ho acabava convertint en una forma sonata. 

En aquest sentit, doncs, podem considerar que existeix un cert grau de 

conservadorisme en la seva música, tot i que no hauria de ser titllat de conservador. 

Per exemple, si bé va seguir en certa manera la tradició pel que fa a l’harmonia, 

Medtner l’enriquia a través d’acords alterats, sèries modulants complexes o harmonia 

força cromàtica. A més, per a Medtner, l’harmonia era la base de totes les 

composicions, fins i tot de les més senzilles, ja que la considerava un dels sentits 

musicals més importants. Així mateix, afirmava que l’harmonia havia de ser la 

disciplina central de l’educació musical, ja que determinava la forma i les construccions 

musicals.23 En aquest sentit, per a Medtner, la forma és en el fons únicament 

harmonia. 

D’altra banda, com ja tractarem més endavant, cal tenir en compte que tant el 

llenguatge contrapuntístic com els ritmes complexos i les polirítmies també 

constitueixen un recurs força característic i particular recurrent en la gran majoria de 

les seves obres.  

Finalment, és interessant remarcar que, en la seva trajectòria compositiva, 

Medtner no va mostrar una gran evolució en el seu llenguatge i estil, sinó que realment 

es va mantenir pràcticament immutable. Possiblement per això, no podem equiparar 

Medtner amb molts altres compositors que, en ser més grans, van mostrar un cert 

                                                           
19

 Medtner, 1951: 124-5. 
20

 Martyn, 1995: xi. 
21

 Martyn, 1995: 77. 
22

 Martyn, 1995: 26. 
23

 Medtner, 1951: 66. 
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rebuig cap a les seves obres de joventut. En aquest sentit, podem considerar que, ja 

des de les seves primerenques obres, Medtner va adoptar un llenguatge propi de la 

seva maduresa. Això ho podem comprovar a través del comentari que feu 

Rachmaninov quan ell mateix estava realitzant modificacions a les seves primeres 

obres: 

I look at my early works and see how much there is that is 

superfluous. […] I have re-written my First Concerto; it is really good now. 

[…] I have also changed the Variations on a theme of Chopin. It is 

incredible how many stupid things I did at the age of nineteen. All 

composers do it. Only Medtner has, from the beginning, published works 

that it would be hard for him to equal in later life. He stands alone in 

this.
24

 

 

 

4. 1. Edicions 
 

Les obres de Medtner van ser publicades al llarg de la seva vida per diverses 

cases editorials. 

Els primers opus, els que van de l’1 al 15 (1903 – 1909), van ser publicats per P. 

Jurgenson, una casa editorial fundada el 1861 que fou considerada la més gran 

dedicada a l’edició de partitures de música clàssica a Rússia a principis del segle XX. 

L’opus 5 (1904), en canvi, fou publicat per l’editor i comerciant rus Mitrofan Belaiev, qui 

també havia editat al pianista Scriabin, a través de la casa editorial que portava el seu 

cognom. 

Els opus des del 16 al 32 (1910 – 1916) van ser publicats per l’Édition Russe de 

Musique (Russischer Musikverlag). Coneguda també sota el nom de The Russian 

Musical Press, fou fundada el 1909 pel director d’orquestra i contrabaixista rus Sergei 

Koussevitzky i la seva esposa amb l’objectiu de promocionar joves compositors russos 

que tinguessin potencial, com Scriabin o Rachmaninov, amb els quals també signà un 

contracte. Medtner es va mantenir lleial amb aquesta editorial fins l’any en què va 

marxar definitivament del país, el 1921.25 

                                                           
24

 Swan, 1944: 8. 
25

 Martyn, 1995: 59. 
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Degut a la Revolució Russa de l’Octubre de 1917, l’any següent es va 

nacionalitzar la premsa, provocant que l’esmentada Édition Russe de Musique es 

veiés també afectada i fos presa per l’State Music Publishing House, raó per la qual els 

opus 33 – 37 (1919 – 1921) de Medtner apareguin editats sota aquest nom. 

El 1921, just arribat a Alemanya, Medtner va signar un contracte amb la casa 

editorial Zimmerman, la qual publicaria pràcticament totes les seves obres a partir de 

l’op. 38, a excepció dels op. 56-57 (Novello), op. 58 (Augener) i op. 61 (Belaiev). Tot i 

que poc abans de Nadal de 1925, degut a les poques vendes de la seva música, 

August Zimmerman va haver-li d’enviar-li una carta advertint-lo d’alguns canvis 

desfavorables en les condicions del seu contracte de publicació i edició, i Medtner, 

seguint el consell del seu amic Rachmaninov, no va tenir més remei que acceptar-

los.26  

Pocs anys després de morir Medtner a Londres, la seva esposa va retornar a 

Moscou per a realitzar una edició definitiva de les obres del seu marit, proposada pel 

Ministeri de Cultura Soviètic: “the two previous editors both died before finishing the 

task and they asked me to complete the editing before I died”.27 Fou durant aquests 

anys que es va publicar una de les edicions més autoritàries de les obres de Medtner 

fins aleshores. Es tractava de la Medtner Collected Edition, publicada en dotze volums 

entre els anys 1959 i 1963 per l’State Music Publishing House a Moscou 

(Государственное музыкальное издательство), casa editora coneguda sota el nom 

de Muzgiz entre 1930 i 1964, any en que passà a ser anomenada Muzyka (Музыка).28 

Aquesta és la més completa, revisada i, per tant, fiable, de totes les edicions, ja que, 

com tractarem en el capítol de les indicacions expressives, rectifica errors d’edicions 

anteriors i també incorpora molts canvis29 fets pel compositor al llarg de la seva vida. 

Aquesta col·lecció definitiva va ser editada per Alexander Goldenweiser, amic proper 

tant de Medtner com Rachmaninov i que posteriorment es convertiria en el director del 

Conservatori de Moscou, i per Vladimir Sofronitsky, alumne del compositor. A més, 

també va ser recolzada per la pròpia vídua de Medtner, Anna, qui va proporcionar-los 

els manuscrits originals del compositor i altres materials que ella tenia, per tal que 

l’edició fou el més exacte possible al que Medtner hagués desitjat.  

                                                           
26

 Martyn, 1995: 174. 
27

 Chisholm, 2014: 128. 
28

 Jaffé, 2012: 309. 
29

 Un exemple d’incorporació de noves indicacions el trobem just a l’inici de la Sonata Op. 22, ja que en 
la partitura publicada en la col·lecció d’obres completes de Medtner de 1959 per Muzgiz té, al compàs 
13, un addolcite que no apareix en cap edició anterior. 
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Posteriorment, l’editorial Dover Publications va publicar una reedició completa de 

les obres del compositor basada en l’edició de Muzgiz, l’esmentada Medtner Collected 

Edition. En aquest cas, les notes de Medtner que es trobaven en l’edició russa es 

troben aquí traduïdes a l’anglès pel musicòleg i pianista Robert Rimm. 

 

4.2. Els Skazki 
 

4.2.1. El gènere literari 

 

A Rússia existeix particularment una tradició molt rica de contes populars en la 

tradició oral, els quals van començar a ser estudiats sistemàticament i a ser recollits 

per escrit per part de diversos erudits al llarg del segle XIX. Aquest n’és el cas del 

folklorista rus Aleksandr Afanásiev, la labor del qual ha estat en moltes ocasions 

comparada amb la portada a terme pels germans Grimm pel que fa al folklore 

germànic, ja que va arribar a compilar aproximadament uns 600 contes tradicionals 

russos i els va publicar en vuit volums entre 1855 i 1863. D’altra banda, el poeta rus 

Alexander Pushkin també dedicà part del seu temps a escriure els set originals 

contes a imitació dels tradicionals que, juntament amb altres obres, el farien gaudir 

de tanta popularitat. 

Quan ens referim a aquests contes, realment estem parlant dels skazki 

(Сказки), ja que aquest és un terme rus que significa “història” i és el que es fa 

servir per a designar-los. Si els comparem amb la literatura folklòrica d’occident, 

encapçalada pels contes dels germans Grimm o pels relats del danès Hans 

Christian Andersen, aquest concepte d’skazki implica històries molt més mundanes 

que, tot i que també poden contenir elements màgics i fantasiosos, acostumen a 

basar-se en la idea de “l’ara i aquí”, tenen un caràcter menys esotèric i solen acabar 

de forma molt més realista. En definitiva, compleixen molt més la funció d’instruir als 

nens en els aspectes morals i pràctics. 

Hem de remarcar, però, que aquests contes no han florit únicament dins dels 

límits de l’àmbit de la literatura, sinó que també han estat influenciant durant molt de 

temps altres camps, com són el de la música, el de les arts visuals o, fins i tot, el de 

la filosofia. Així, no només poetes com Pyotr Pavlovich Yershov o Leonid Filatov es 

van veure atrets pel món dels contes, sinó que en les obres d’alguns pintors, com 

Ivan Yakovlevich Bilibin, o de diversos compositors, com Nikolai Rimsky-Korsakov o 
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Mijaíl Glinka, podem observar també clares evidències que la seva font d’inspiració 

van ser els contes.30  

 

4.2.2. Els skazki en la música de Medtner 

 

Si tornem al cas de Medtner, podem considerar que va ser el principal compositor 

que realment va elevar els skazki al nivell de gènere musical, ja que, tot i que no va ser 

el primer en fer-ho, sí que va ser qui més importància els va donar en aquest àmbit. 

Com hem comentat anteriorment, fruit d’aquesta font d’inspiració, Medtner va escriure 

38 skazki per a piano sol, els quals constitueixen el que és la seva obra més original i 

particular.  

Abans de continuar, però, caldria fer un apunt sobre el nom que Medtner realment 

feia servir per a designar aquest tipus de gènere musical. Ell els denominava Märchen, 

terme alemany que va prendre possiblement de la literatura germànica de Goethe.31 

Aquest concepte significa “conte” o “història” i equivaldria al terme skazka en rus, tale 

en anglès o al vocable francès contes. Tot i així, a mesura que es van anar publicant 

aquestes peces de Medtner, el terme va ser traduït a l’anglès, probablement d’una 

forma no massa encertada, per una emprenedora editorial de música, la qual va afegir-

hi l’adjectiu fairy32, donant resultat al nom per les que són més conegudes avui dia 

aquestes obres: Fairy Tales.  

D’aquesta manera, una vegada vistes en l’anterior secció les diferències existents 

entre la literatura folklòrica eslava amb la de la resta d’Europa, podem considerar que 

amb aquest títol no es pot fer correctament referència als contes tradicionals russos, ja 

que, com afirma Richard Holt, “the chief character missing from the Russian ‘fairy tale’ 

is the fairy!”.33 D’altra banda, Eric Blom suggereix que el terme Folk Tales seria un títol 

més apropiat per a les peces de Medtner fonamentades en aquest gènere.34 Seguint 

les consideracions anteriors, podríem afegir nosaltres també una proposta de títol en 

català, que, en aquest cas, coincidiria exactament amb el terme francès esmentat 

anteriorment, el de “contes”. 

                                                           
30

 Chernaya-Oh, 2008: 6. 
31

 Martyn, 1995: 36. 
32

 Chisholm, 2014: 127. 
33

 Holt, 1955: 33. 
34

 Chisholm, 2014: 127. 
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Ara bé, si ens centrem en les característiques generals del gènere, es tracta de 

peces en petit format, a l’estil dels preludis o dels intermezzo, però que, tot i ser breus, 

no són simples miniatures, ja que realment són peces vertaderament riques i que 

tenen una gran concentració d’idees musicals, resultant així una experiència musical 

molt més vívida de forma immediata. D’aquesta manera, la gran creativitat i capacitat 

imaginativa de Medtner present tant en aquestes peces com en les seves sonates ens 

permet explorar gran varietat de sentiments, emocions i estats d’ànim.  

Medtner tenia una excepcional facilitat per a explicar històries a través de la seva 

música, un fet que era apreciat pel seu gran amic Rachmaninov, qui, després 

d’escoltar els skazki pertanyents a l’Op. 51, va exclamar: “no one tells such tales as 

Koyla!”.35 Uns dels recursos que utilitzava Medtner per a aconseguir-ho eren les 

complexes polirítmies i les intricades textures, ja que Tozer considera que no són 

simples afegits decoratius, sinó que realment es tracta d’aspectes essencials per a la 

narració del conte.36 A continuació proposem els següents exemples, en què es poden 

observar diversos nivells de complexitat rítmica i, en algun d’ells, també a nivell 

polifònic. 

 

Per a finalitzar aquest apartat, podem observar com en els següents exemples 

Medtner va una mica més enllà pel que fa a la combinació de ritmes diversos i 

polifonia, cosa que dificulta molt més la seva lectura, però també la seva interpretació. 

Això és, s’han de saber diferenciar cada una de les veus i aconseguir donar-li un sentit 

                                                           
35

 Milne, 2012: vii. 
36

 Tozer, 2012: xii. 

Fig. 3. Compassos finals de l’Skazka Op. 35, núm. 3. Es pot observar l’ús de tresets de corxeres 

que consisteixen a la mà esquerra en tresets de semicorxera en el seu tercer temps, combinats 

amb tresets de corxera a la mà dreta, els quals contenen quatre fuses en cadascun dels seus 

respectius temps. 
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melòdic a cadascuna d’elles, intentant evitar que la complexitat rítmica i polifònica sigui 

un impediment per a fer-ho. 

 

 

 

4.2.3. Indicacions expressives 

 

Una de les característiques més intrigants en les composicions de Medtner és la 

seva especial inclinació per termes italians inusuals, els quals no només es troben 

presents en les indicacions expressives de tempo, dinàmica o caràcter de les seves 

obres, sinó també en alguns dels seus títols. Aquesta tendència tant peculiar és 

observada en ell ja des de ben menut, ja que entre alguns dels seus manuscrits no 

publicats que daten dels seus anys de conservatori s’hi troba la composició primerenca 

Adagio funebre (1894-95), precisada amb l’epítet cacofoniale.37 

Un exemple similar fou el cas del seu compatriota Scriabin qui, tot i que en les 

seves obres inicials rarament posava indicacions de caràcter, sí que ho feu en les 

                                                           
37

 Martyn, 1995: 9. 

Fig. 4. Compassos 19-21 de l’Skazka Op. 35, núm. 4. La partició dels tresets entre la mà esquerra 

i la dreta, més l’aparició d’altres ritmes de forma paral·lela, va configurant una polifonia de dues 

línies melòdiques diferents. 

Fig. 5. Compassos 90-92 de l’Skazka Op. 35, núm. 4. Combinació de diverses línies melòdiques i 

polirítmies. 
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seves composicions per a piano més tardanes a través de curioses efusions en 

francès força precises, expressives i una mica extravagants per a l’intèrpret: avec 

langueur, voluptueux, charmé, sourd, limpide, étrange, dans un vertige.38  

Des d’un punt de vista més teòric, segons el musicòleg Lawrence Kramer, les 

indicacions que apareixen en les partitures serveixen per a reconèixer els actes 

expressius de la música i interpretar el significat i sentit musical. De manera que en el 

cas d’Scriabin, Kramer afirma que exerceixen de “finestra hermenèutica” cap el món 

dels simbolistes i teòsofs de la Rússia apocalíptica.39 Anàlogament, si intentem aplicar 

aquesta metodologia hermenèutica a les indicacions expressives de Medtner, podem 

considerar que compleixen la funció d’endinsar a l’intèrpret i a l’oient en el captivador 

món dels contes i dels poetes russos, ja que podem afirmar que el compositor feia 

servir un llenguatge descriptiu i precís estretament relacionat amb el món literari. 

D’aquesta manera, aquesta característica servia com a complement i ajuda per a 

seguir el transcurs de la peça no només a l’hora de tocar-la, sinó també a l’hora de 

composar-la. 

Cal remarcar, com ja havíem avançat en el capítol de les edicions, que algunes de 

les indicacions i expressions italianes que es troben en els manuscrits originals o en 

les primeres edicions de les obres de Medtner estan mal lletrejades o són 

gramaticalment incorrectes.40 Això ho podem observar, per exemple, als compassos 

79 i 81 de la Sonata Op. 22 en la seva primera edició d’Édition Russe de Musique 

datada de 1911, on hi trobem un acciacato i un resoluto, enlloc d’un acciaccato i un 

risoluto, respectivament.41 

                                                           
38

 Slonimsky, 2002: 160. 
39

 Huei-Ling, 2011: 23. 
40

 Milne, 2003: 12. 
41

 Aquests errors ortogràfics són corregits en l’edició Medtner Collected Edition de Muzgiz, publicada 
entre 1959 i 1963. 

Fig. 6. Compassos 79-82 de la Sonata Op. 22. 
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A continuació he fet una recopilació de les indicacions de caràcter que considero 

més properes al llenguatge literari i que, per tant, ajuden a l’intèrpret a construir o a 

imaginar-se una història. Tot i que aquestes indicacions provenen la gran majoria dels 

seus skazki, Medtner també feia ús d’aquest tipus de retòrica igualment en la resta de 

les seves composicions. 

TAULA D’INDICACIONS DE CARÀCTER 

 Indicacions de caràcter Significat Obra42 

1 abbandonamente lliurement, abandonadament Skazka en re menor 
(1915), s/op. 

2 acciacato – acciaccato masegat, trencat, aixafat Op. 22 

3 addolcite ablanit Op. 22 

4 adirato iracund Op. 20, núm. 1 

5 affrettando accelerant Op. 8, núm. 2 

6 agitato agitat Op. 8, núm. 2 

7 allargando ampliant Op. 9, núm. 1 

8 appassionato apassionat Op. 20, núm. 1 

9 armonioso harmoniós Op. 22 

10 automatico automàtic Op. 34, núm. 1 

11 brioso amb brio, amb vivacitat Op. 9, núm. 2 

12 calando abaixant: diminuendo, també amb rall. Op. 14, núm. 1 

13 calmando calmant Op. 20, núm. 1 

14 cantando cantant Op. 9, núm. 2 

15 capriccioso capritxós Op. 48, núm. 1 

16 carezzando acariciant Op. 9, núm. 2 

17 con affizione – con afflizione amb aflicció Op. 8, núm. 2 

18 con disperazione amb desesperació Op. 20, núm. 1 

19 con fretta amb presses Op. 8, núm. 2 

20 con tenerezza amb tendresa Op. 35, núm. 3 

21 con timidezza tímidament Op. 22 

22 concentrando enfocant Op. 34, núm. 4  

23 danzando ballant Op. 38, núm. 1 

24 disinvolto casual, improvisat, sense pensar Op. 8, núm. 2  

25 dolce dolç Op. 34, núm. 4 

26 dolente dolorós Op. 8, núm. 1 

27 espressivo expressiu Op. 34, núm. 4 

28 fastosamente sumptuosament Op. 22 

29 giocoso juganer Op. 48, núm. 1 

30 grandisonante fort, ressonant Op. 8, núm. 2 

31 haotico – caotico  caòtic Op. 8, núm. 2 

32 impeto ímpetu  Op. 22 

33 inquieto inquiet, intranquil Op. 9, núm. 1 

34 instantamento instantàniament Op. 8, núm. 2 

                                                           
42

 Per qüestions de síntesi, he assignat només un exemple d’obra a cadascuna de les indicacions. 



22 
 

35 irato irat Op. 22 

36 irresoluto irresolut Op. 8, núm. 2 

37 languido lànguid, dèbil, de poca energia Op. 22 

38 largamente àmpliament Op. 9, núm.1 

39 leggiero lleuger Op. 51, núm. 1 

40 lesto ràpid Op. 48, núm. 2 

41 lugubre lúgubre Op. 22 

42 lusingando afalagant, d’una manera íntima i 
persuasiva 

Op. 35, núm. 3 

43 mancando utilitzat amb el mateix sentit que 
diminuendo 

Op. 34, núm. 1 

44 meditamente – meditatamente pensativament, acuradament   Op. 38, núm. 1 

45 minaccioso amenaçant Op. 20, núm. 2 

46 mobile mòbil Op. 8, núm. 2 

47 narrante narrant Op. 26, núm. 3 

48 odoroso olorós, fragant Op. 9, núm. 3 

49 pedal con vibrazione pedal amb vibració Op. 34, núm. 4 

50 pesante pesat Op. 48, núm. 1 

51 picchiettando colpejant Op. 34, núm. 1 

52 pieghevole flexible, mal·leable Op. 35, núm. 3 

53 pietoso misericordiós Op. 34, núm. 4 

54 placido plàcid Op. 22 

55 precipitato Precipitat Op. 22 

56 pregando pregant Op. 8, núm. 2 

57 rinforzando reforçant Op. 22 

58 risoluto amb resolució Op. 8, núm. 1 

59 risonante ressonant Op. 22 

60 scordato oblidat. en música: desafinat Op. 22 

61 sdegnoso desdenyós Op. 22 

62 secco sec Op 48, núm. 1 

63 sereno serè Op. 22 

64 sfrenatamente de forma amotinada, tumultuosament Op 20, núm. 1 

65 simplice – semplice simple Op. 34, núm. 4 

66 slargando desaccelerant, ampliant Op. 22 

67 soffocando asfixiant, sufocant Op. 8, núm. 2 

68 sognando somniant Op. 34, núm. 1 

69 sordamento de forma sorda, apagada Op. 8, núm. 1 

70 stentato cansat, esgotat, lent Op. 8, núm. 2 

71 strepitoso rotund, ressonant, estrident Op. 51, núm. 1 

72 stricciando - strisciando arrossegant  Op. 22 

73 sussurando xiuxiuejant Op. 22 

74 svegliando despertant Op. 34, núm. 4 

75 tempestoso tempestuós Op. 35, núm. 4 

76 tenebroso tenebrós Op. 20, núm. 2 

77 tranquillo tranquil Op. 20, núm. 1 

78 tumultuoso turbulent Op. 34, núm. 1 

79 volando volant Op. 9, núm. 3 
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Un dels termes que considero més peculiars de tota la llista anterior és l’odoroso, 

el qual marca l’inici de l’últim skazka de l’opus 9 i el podem traduir per “olorós” o 

“fragant”. Si ens atenim al significat literal del vocable, podríem afirmar que Medtner 

tenia la capacitat sinestèsica de sentir l’olor a través de l’oïda. Però com ell mateix va 

afirmar43, realment s’inspirà en el poema de Goethe “Gleich und Gleich”44, el qual 

tracta de l’arribada de la primavera i ens ofereix una imatge d’una abella que xucla 

delicadament una flor. En aquest sentit, doncs, si ens atenim al que ens descriuen 

aquests versos del poeta alemany i si, a més, tenim en compte la fresca i innocent 

melodia en sol major que es va dibuixant en la veu superior a través de l’arpegi de la 

tònica, podem sentir que en resulta un color harmònic per mitjà del qual se’ns 

suggereix i transmet una mena de fragància i sentiment de puresa. 

 

D’altra banda, el terme volando45, el qual també m’ha cridat l’atenció, es troba 

igualment en aquest mateix skazka, tot i que just al final. Si ens basem una altra 

vegada en el poema de Goethe en el qual està inspirada la peça i, a més, tenim en 

compte la línia melòdica superior que va progressant de forma ascendent, sumat al 

leggierissimo del següent compàs, podem considerar que el terme, en un sentit literari 

i simbòlic, fa referència a l’abella que es va allunyant més i més de la flor, fins que 

marxa i acaba l’obra. 

 

                                                           
43

 Milne, 2007: 1. 
44

 Poema adjunt a l’apartat d’annexos. 
45

 Com a curiositat, cal tenir en compte que Scriabin també fa ús d’aquest terme en la popular Sonata 
núm. 4 composada el 1903, sent “prestissimo volando” la indicació principal del segon moviment. Tot i 
que el vocable sigui el mateix, el valor semàntic que li donen ambdós compositors és diferent i personal, 
ja que cadascú l’ajusta a la seva obra segons la seva pròpia concepció. 

Fig. 7. Compassos inicials de l’Skazka Op. 9, núm. 3. Allegretto vivo, odoroso. 
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Fig. 8. Compassos finals de l’Skazka Op. 9 núm. 3, amb el terme volando. 
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5. Interpretació literària d’alguns Skazki 
 

  

Generalment parlant, Medtner no associava una determinada peça amb un 

particular conte o història, sinó que únicament proveïa de forma ocasional una cita 

poètica, com un epígraf, o bé proveïa un breu títol.46 Sembla ser, per tant, que la seva 

intenció no era tant la transmetre una única història amb la seva música, sinó més 

aviat la d’evocar reminiscències generals de l’univers del conte popular rus. 

Tot i així, com a intèrpret, vaig trobar interessant l’exercici de relacionar la música 

dels skazki de Medtner amb un determinat conte, perquè vaig considerar que em seria 

útil per a entrar al món d’aquest compositor. D’aquesta manera, mitjançant l’associació 

de les estructures i d’elements i trets melòdico-rítmics, en aquest apartat  tant personal 

i subjectiu relacionaré dos contes literaris amb dos contes musicals de Medtner. S’ha 

de tenir en compte, però, que degut a les raons que hem comentat anteriorment, en 

cap cas es pretén que això sigui una narració completament categòrica o 

inqüestionable, sinó que realment es tracta d’una guia, una ajuda que m’ha servit a mi, 

com a intèrpret i oient, per a entendre d’una altra forma aquestes obres i per a acostar-

m’hi d’una forma molt més sentida i vivaç. El fet de posar-me com a narradora d’una 

determinada història m’ha ajudat a l’hora d’interpretar-ho, perquè al entendre-ho més 

jo, el públic també ho fa. En definitiva, aquesta tasca m’ha servit per a acostar-me molt 

més a la peces de Medtner, però també per a acostar-les més a l’oient. 

 

5.1. Skazka Op. 34, núm. 4 
 

En l’edició russa d’aquest skazka, Medtner hi va introduir la cita poètica “Жил на 

свете рыцарь бедный”, text que apareix traduït com “There lived in the world a poor 

knight” en l’edició anglesa. Realment aquest epígraf correspon amb el primer vers d’un 

poema de Pushkin publicat el 1829 i conegut sota el nom de “El pobre cavaller”. 

Aquesta balada, situada en un temps medieval, tracta d’un senzill cavaller molt 

fervorós i devot que, al tenir una sorprenent visió, es declara completament fidel a la 

seva dama, la Verge Maria. D’aquesta manera, a través de la seva fe i religiositat, lluita 

                                                           
46

 Per exemple, la cita “Blow, winds, and crack your cheeks!” del Rei Lear de Shakespeare a l’opus 35, 
núm. 4; o el títol “Conte dels Elfs” per l’opus 48, núm. 2. 
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contra els sarraïns fins que es retira silenciosa i tristament al seu castell, on finalment 

mor. 

L’estructura d’aquest skazka de Medtner la podem dividir en diverses seccions: la 

secció A, amb el tema principal en re menor; la secció B, en la tonalitat del relatiu de re 

menor, fa major; el desenvolupament, on es juxtaposen els temes que fins aleshores 

s’havien exposat; la secció A’, amb una versió del  tema A més reduïda en la tonalitat 

principal, a la qual es superposa el tema B en el baix; i, finalment, la coda, on es resol 

el tema principal en re major. 

TAULA DE L’ESTRUCTURA DE L’SKAZKA OP. 34, NÚM. 4 

Secció Compassos Tonalitat/s principal/s 

Secció A 1 – 16 Re menor 

Secció B 17 – 26 Fa Major – Mi b Major 

Desenvolupament 27 – 41 Re menor – Sol menor 

Secció A’ 42 – 48 Re menor 

Coda 48 – 61 Re Major 

 

Pel que fa a la correspondència de la narració amb la música, l’obra comença amb 

un tempo molto sostenuto i amb un tema en re menor melancòlic, degut a l’expressiva 

melodia, però també serè i ferm, a causa del constant i indestructible ritme del baix. 

D’aquest manera, aquí és quan se’ns presenta al cavaller, ja que se’ns suggereix el 

seu caràcter, per una banda, taciturn i fosc, i per l’altra, valent i honrat.  

Fig. 9. Tema inicial de l’skazka Op. 34, núm. 4. 
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Seguidament, als compassos 10 i 12 amb anacrusi, després d’acabar la 

presentació del tema A, podem trobar, en un registre una mica més agut que fins 

aleshores, l’aparició de la meravellosa imatge superior de la Verge, a través d’intervals 

i acords en la tonalitat lluminosa de do en mode major. 

 

A continuació, podem trobar al compàs 17 l’inici del tema B, marcat amb la 

indicació “pietoso, cantabile”. Es tracta d’un tema que, construït sobre la tonalitat de fa 

major, representa, per mitjà d’una sonoritat totalment misericordiosa, la fe i la devoció 

del cavaller després de l’anterior aparició de la Verge. Aquesta religiositat i fidelitat 

quedarà manifesta a partir d’aquest moment en el fet que no tornaran a aparèixer cap 

dels dos temes principals de forma separada, sinó que sempre estaran entrellaçats 

polifònicament. Això és, el tema corresponent a l’adoració de la Verge passarà a 

formar part del cavaller, a través del seu característic Leitmotiv del tema inicial. 

Tema B 

Fig. 11. Tema B de l’skazka Op. 34, núm. 4 (cc. 17 – 20). 

Fig. 10. Motiu en do major al compàs 10, associat a l’aparició de la imatge de la Verge. 
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Fruit d’aquesta unió, el cavaller amb el seu esperit ple de fervor, marxa a lluitar 

contra els sarraïns en les croades. La batalla es veu reflectida en la música a partir del 

compàs 27, quan, a través de la superposició i combinació temàtica dels motius 

rítmico-melòdics principals, es va construint una textura molt complexa i intricada que 

provoca un augment progressiu de la tensió en crescendo i en un moviment ascendent 

fins a arribar al clímax del compàs 34. 

 

Sobtadament, aquest moment de gran inquietud ve seguit d’un silenci per a 

reprendre posteriorment els temes principals de forma dolça i expressiva, quelcom que 

ens indica que el cavaller ha retornat de la lluita. Tot seguit, al compàs 42, amb calma i 

amb un pianissimo, el Leitmotiv del cavaller torna a fer aparició amb la tonalitat 

principal, mentre ressona a la veu del baix el tema B, tot i que aquesta vegada, en 

mode menor. Aquest fet ens indica com d’entristit i afligit es troba. 

Per últim, tot i que en el poema, Pushkin li atorga un final desafortunat, ja que el 

cavaller mor sol i desolat, Medtner aporta la seva pròpia visió concloent la història 

d’una forma molt més positiva a través de la resolució del tema principal en una 

cadència picarda en re major al compàs 48. Aquí, clarament, podem assegurar com el 

cavaller, gràcies al seu gran fervor, és premiat per la seva servitud a la Verge i és 

admès al regne dels cels, a través d’una coda plena de joia i d’ascensió mística, que 

acaba amb una sonoritat de repicament de campanes. 

B 

B 
B 

A 

A 

A A 

Fig. 12. Combinació polifónica de materials dels temes A i B, simbolitzant la batalla (cc. 27 – 29). 
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5.2. Skazka Op. 8, núm. 1 

 

A diferència de l’anterior, aquesta skazka no té cap tipus de referència a cap 

conte, perquè no consta ni de títol ni d’epígraf. Tot i així, això no ha estat un 

impediment per a mi per a poder associar-ho a una història determinada, sinó que, a 

més, m’ha possibilitat deixar anar molt més la imaginació. En aquest cas, l’he 

relacionat amb un dels set contes en vers que va recollir Pushkin, el qual es titula “El 

conte del pescador i el peix” i fou escrit el 1833. He escollit aquesta skazka literària, 

una de les més populars, perquè considero que el seu argument circular s’adiu força 

bé amb la forma i estructura de la peça de Medtner. 

El conte tracta sobre un home major i la seva esposa que viuen en la pobresa des 

de fa molts d’anys, en una petita cabanya. L’home, que cada dia va a pescar, un dia 

aconsegueix agafar en un tercer intent durant la seva tasca un peix d’or, el qual li 

prega al pescador que el deixi viure a canvi de complir qualsevol desig de l’home. 

Aquest, espantat que un peix pugui parlar, el deixa en llibertat sense demanar res a 

canvi. Però quan la seva esposa s’assabenta del que ha passat, s’enfada i li diu al seu 

marit que demani una galleda nova, ja que la seva està trencada. L’home així ho fa i el 

peixet els hi ho concedeix. El pròxim dia, la dona demana per una nova casa i el peixet 

ho torna a concedir. Seguidament, ella demana un palau, convertir-se en una dona de 

la noblesa, ser reina i, finalment, ser reina dels mars i que el peix estigui sota les seves 

ordres. Cada vegada el mar es torna més i més fosc i tempestuós. Quan l’home 

demana al peix la última petició, que la seva esposa es converteixi en reina dels mars, 

el peixet d’or cura la seva avarícia retornant-los a la seva vella cabanya amb la galleda 

trencada.47 

Pel que fa a la forma de l’skazka de Medtner, podem afirmar que consta d’una 

estructura tripartida força clara (ABA’), on destaquen dos temes principals: el tema de 

la secció A, en la tonalitat de do menor, i el tema de la secció B, en la tonalitat de la ♭ 

major. Aquesta estructura ve precedida per una breu introducció i és succeïda per una 

petita coda. 

 

 

 

                                                           
47

 Conte adjunt a l’apartat d’annexos. 
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TAULA ESQUEMA DE L’SKAZKA OP. 8, NÚM. 1 

Secció Compassos Tonalitat/s principal/s 

Introducció 1 – 3 Do menor 

Secció A 5 – 20 Do menor 

Pont 21 – 28 
Do menor – si ♭ menor –    la 

♭ Major 

Secció B 29 – 41 La ♭ Major 

Preparació per a la 
represa 

41 – 60 Do major – menor 

Secció A’ 61 – 68 Do menor 

Coda 69 – 81 Do menor 

Respecte la relació entre la narració literària i la musical, podem trobar una 

primera correspondència just a l’inici de l’obra. Això és degut a que el motiu que 

apareix tant a la introducció com al final de la peça serveix com als contes, quan es 

comença a explicar una història, obrint amb una inconfusible frase com podria ser “hi 

havia una vegada” dels contes europeus i acabant amb “conte contat, conte acabat”. 

Per aquesta raó, considero que aquests tres compassos del principi i del final són 

explicats per un narrador, o sigui, en tercera persona, que serveix per a endinsar-nos 

de ple en una història viscuda en primera persona per diversos personatges. A més, 

com molt bé descriu la indicació de caràcter que trobem al principi de la peça 

(tenebroso), la introducció té un caràcter un tant enigmàtic, on els silencis li donen una 

sensació força entretallada.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Tres primers i últims compassos de l’skazka Op.8, núm. 1, amb la mateixa fórmula. 
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La secció A està en la tonalitat de do menor i apareix al cinquè compàs amb 

anacrusi. El tema, amb caràcter força lleuger gràcies als staccato, consta de 8 

compassos que acaben amb una semicadència transmetent una sensació d’un final 

obert.  

Seguidament apareixen quatre compassos a mena de comentari que contrasten 

una mica amb l’anterior degut al canvi d’articulació, ara legato, però que continuen 

utilitzant el mateix material del tema fent una progressió descendent (do – re - mi♭...; si

♮ - do – re...; la♮ – si♮ – do...). Finalment, els últims quatre compassos amb anacrusi 

reprenen el final del tema A, amb un acompanyament completament cromàtic i 

acabant ara amb una cadència conclusiva perfecta. És durant tota aquesta secció on 

se’ns presenta al protagonista i a la seva esposa, amb la seva vida humil en la seva 

cabanya, mentre l’home, durant la seva rutina, exerceix de pescador sense tenir mai 

massa sort.  

Fig. 14. Progressió descendent per mitjà de matieral del tema A, cc. 11 – 18. 

Fig. 14. Inici del tema A, cc. 4 – 10. 
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A continuació, entre els compassos 21 i 28, a través del material melòdico-rítmic 

del primer tema, ens endinsem en una sèrie de progressions modulants on hi trobem 

gran presència de cromatismes en les diferents veus, quelcom que provoca que vagi 

augmentant la tensió. Les dues primeres corresponen als dos primers intents fallits 

d’aconseguir algun peix per part de l’home. 

Seguidament, en la secció B, trobem un tema derivat melòdicament dels motius 

del tema A, però aquest es troba en la tonalitat del seu relatiu major, això és, en la ♭

major. És en aquesta secció on apareix el moment de més de lluminositat i positivitat 

de tota la peça, pel fet de ser l’únic fragment en una tonalitat major. Aquest moment 

tant optimista, per tant, correspon amb el tercer intent de l’home, quan aquesta vegada 

aconsegueix treure un peixet d’or i és aquí on trobem la part més optimista, en tonalitat 

major, ja que el peix promet complir tots els seus desitjos.  

 

Tot i així, aquest fragment tant positiu va seguit d’un molt més cromàtic i tens. És 

aquí on gairebé podem escoltar com es va enterbolint el mar a poc a poc a causa de 

Fig. 15. Progressions modulants abans de començar el tema B. 

Tema B, en la b major 
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les successives peticions del pescador, doncs la música ens va conduint cap a una 

imatge considerablement més fosca i misteriosa. Per exemple, seguint el transcurs del 

conte, al compàs 53, a la mà esquerra i per mitjà del motiu rítmico-melòdic del tema 

principal, podem trobar-hi la veu del pescador que demana desitjos; mentre que, a la 

mà dreta, a mena de contestació, trobem la veu del peixet que li respon concedint-los, 

tot i que ja no de la manera tant optimista com ho feia abans. Així, com molt bé ens 

descriu Medtner amb el tenebroso de la partitura, el misteri i la tempesta al mar es van 

acostant, fins que al compàs 57, quan el pescador intenta fer-li la última petició, el 

peixet i el mar, a través de l’ampliació de la textura i la dinàmica, s’alteren i es neguen.  

 

 

D’aquesta manera, al compàs 61, es reexposa, tot i que no de forma exacta, el 

tema A en la tonalitat principal, do menor. Això significa que el peixet d’or ha retornat al 

protagonista a la seva vida inicial, un altre cop amb la vella cabanya i la galleda 

rompuda. 

Finalment, el tema es va descomponent a poc a poc, tornant-se tenebrós de nou i 

donant pas a la fi del conte. De la mateixa manera que havíem trobat a la preparació 

per a la represa, aquí torna a aparèixer aquesta seqüència amb el motiu que apareixia 

al tema A, on cada vegada apareix més piano, més discret, mentre a la partitura 

s’indica morendo. Seguidament, per a concloure la peça, es torna a utilitzar el motiu de 

tres compassos que havien servit per a obrir l’obra, atorgant una sensació d’estructura 

Fig. 16. Compassos 51 – 59, on trobem les veus del pescador i del peix. 

Contestació del peix 

Veu del pescador 
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circular. És aquí, al quart compàs abans d’acabar, on considero que coexisteixen 

paradoxalment dues veus alhora: la del protagonista en primera persona i la del 

narrador en tercera persona. Això és, la polirítmia que es crea amb els tresets de la mà 

esquerra (protagonista) i les corxeres de la dreta (narrador) serveix com a transició, on 

el narrador torna a aparèixer i agafa la iniciativa per a concloure la història amb la 

característica frase russa “вот и сказке конец, а кто слушал - молодец”48, o, com 

diem en català, “conte contat, conte acabat”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 “Això és el final del conte, i qui ha escoltat – ben fet”. 

Fig. 17. Cinc últims compassos de l’skazka op. 8, núm. 1. 

Veu protagonista 

Veu narrador 
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6. Conclusions 
 

 

Aquest treball m’ha ajudat a aprofundir en molts sentits en la figura de Medtner, 

però sobretot a percebre la seva música des d’una altra perspectiva a l’hora d’apropar-

m’hi, ja sigui com a oient o com a intèrpret. El fet d’haver realitzat un exercici 

interpretatiu de relacionar alguna de les seves obres amb una narració literària m’ha 

servit per adonar-me com de relacionada està la seva música amb la literatura i, en 

concret, amb el món dels contes. A més, no només he aconseguit endinsar-me en el 

seu món musical, sinó que també he estat capaç de posar-me al seu lloc, pel fet 

d’haver tractat aspectes relacionats amb la seva vida: la seva amistat amb el pianista i 

compositor Rachmaninov, el seu sentiment d’incomprensibilitat enfront els seus 

contemporanis o el fet de sentir-se atret pel món literari. Descobrir tot això, en certa 

manera, m’ha ajudat a donar encara molt més valor a les seves composicions i a la 

seva manera de veure la música. 

D’altra banda, les fortes crítiques que Medtner feu als seus contemporanis 

modernistes i avantguardes pel fet d’atemptar contra la musa de la música, fa adonar-

nos de quant estimava la música, ja que la tractava com si realment fos una part d’ell 

mateix. A més, això també ho podem comprovar al seu llibre The Muse and The 

Fashion, ja que, més enllà de la defesa de la seva ideologia, és per damunt de tot un 

cant i defensa a la música. Això, per tant, és el vertaderament important i la lliçó que 

n’hem d’extreure. 

D’aquesta manera, aquest treball s’ha convertit en la meva petita contribució per a 

intentar difondre la música d’aquest compositor i per a ajudar a que deixi de ser vist i 

titllat com un simple conservador que va restar a l’ombra dels seus compatriotes. 

Peruquè, de la mateixa manera que un escriptor, per a que sigui considerat un 

revolucionari, no ha de recrear la gramàtica o el vocabulari d’una llengua, un 

compositor tampoc hauria de necessitar renovar per complet el llenguatge musical o 

regenerar els components bàsics de la composició per a ser qualificat d’innovador. Per 

tant, el fet que Medtner fes ús de formes musicals procedents de la tradició o escrivís 

obres sobretot per a piano i no grans composicions per a orquestra, no és quelcom 

que l’impedís convertir-se en un gran arquitecte musical. 

I, en definitiva, per a que no us passi com em va ocórrer a mi quan us parlin sobre 

el compositor Nikolai Medtner, doncs ara ja podreu dir que sabeu amb certesa qui era. 
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8. Annexos 
 

 

8. 1. Annex 1: Poema “Gleich und Gleich”, de Goethe49 

 

Ein Blumenglöckchen 

Vom Boden hervor 

War früh gesprosset 

In lieblichem Flor; 

Da kam ein Bienchen 

Und naschte fein:— 

Die müssen wohl beide 

Für einander sein. 

A little bud 

with a lovely blossom 

sprang early 

from the ground;  

along came a little bee  

and sipped delicately:— 

they must have been made  

for each other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Milne, 2007: 1. 
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8. 2. Annex 2: Poema “El pobre caballero”, de Pushkin50 

  

 

Era un caballero pobre, 

entero, probo y valiente, 

de rostro exangüe y sombrío, 

taciturno e inocente. 

 

Captado había una imagen 

superior a su razón, 

y esa imagen luminosa 

se imprimió en su corazón. 

 

Y ya con alma ferviente 

nunca miró a otra mujer, 

y prometió hasta la tumba 

sólo a esa imagen querer. 

 

A su cuello, en vez de chal, 

largo rosario anudó, 

y ante nadie la visera 

del yelmo jamás alzó. 

 

Rebosante de amor puro 

y sin cejar en su fe 

con su sangre en la tizona 

esto escribió: A.M.D51. 

 

En tierras de Palestina, 

entre rocas abrasadas, 

los cruzados invocaban 

a sus lejanas amadas. 

 

"Lumen coeli, sancta Rosa!" 

fiero y ardiente gritaba, 

y cual rayo vengador 

muchos muslimes mataba. 

 

De regreso en su castillo 

triste y aflicto vivió, 

y encerrado entre sus muros 

como un demente murió. 

 

                                                           
50

 Dostoievski, 1996: 488. 
51

 Ave Mater Dei 
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8. 3. Annex 3: Conte “El peix i el pescador”, de Pushkin52 

 

Érase una vez un pescador anciano que vivía con su también anciana esposa en una 

triste y pobre cabaña junto al mar. Durante treinta y tres años el anciano se dedicó a 

pescar con una red y su mujer hilaba y tejía. Eran muy pero que muy pobres. 

Un día, se fue a pescar y volvió con la red llena de barro y algas. 

La siguiente vez, su red se llenó de hierbas del mar. Pero la tercera vez pescó un 

pequeño pececito. 

Pero no era un pececito normal, era dorado. De repente, el pez le dijo con voz 

humana: 

-Anciano, devuélveme al mar, te daré lo que tú desees por caro que sea. 

Asombrado, el pescador se asustó. En sus treinta y tres años de pescador, nunca un 

pez le había hablado. Entonces le dijo con voz cariñosa: 

-¡Dios esté contigo, pececito dorado! Tus riquezas no me hacen falta, vuelve a tu mar 

azul y pasea libremente por la inmensidad. 

Cuando volvió a casa, le contó a la anciana el milagro: que había pescado un pez 

dorado que hablaba y que le había ofrecido riquezas a cambio de su libertad. Pero que 

no fue capaz de pedirle nada y lo devolvió al mar. La anciana se enfadó y le dijo: 

-¡Estás loco! ¡Desgraciado! ¿No supiste qué pedirle al pescado? ¡Dale este balde para 

lavar la ropa, está roto! 

Así, se volvió al mar y miró. El mar estaba tranquilo aunque las pequeñas olas 

jugueteaban. Empezó a llamar al pez que nadó hasta su lado y con mucho respeto le 

dijo: 

-¿Qué quieres, anciano? 

-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado. No me da descanso. Ella 

necesita un nuevo balde porque el nuestro está roto. 

El pez dorado contestó: 

-No te preocupes, ve con Dios, tendrás un balde nuevo. 

Volvió el pescador con su mujer y ella le gritó: 

                                                           
52

 Pushkin, 2002: 1. 
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-¡Loco, desgraciado! ¡Pediste, tonto, un balde! Del balde no se puede sacar ningún 

beneficio. Regresa, tonto, pídele al pez una isba. 

Así volvió el viejo al mar y este estaba revuelto. Llamó de nuevo al pez y este le 

preguntó: 

-¿Qué quieres, anciano? 

-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado aún más. No me da descanso. 

La anciana amargada pide una isba. 

El pez dorado contestó: 

-No te preocupes, ve con Dios, tendrás una isba. 

Cuando volvió, se encontró a la anciana sentada en una piedra y, a sus espaldas, 

había una maravillosa isba con chimenea de ladrillo y un gran portón. 

No quedaba rastro de la cabaña de madera. 

-¡Estás loco! Desgraciado! -volvió a gritarle la anciana-. No quiero vivir como una 

pobre campesina, quiero ser una burguesa. 

De nuevo, volvió al mar a buscar al pez. El mar no estaba en absoluto tranquilo. Llamó 

al pez y este le dijo: 

-¿Qué quieres, anciano? 

-Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado nuevamente. No me da 

descanso. Ella quiere dejar de ser campesina, quiere ser burguesa. 

-No te preocupes, anciano. Ve con Dios. 

Cuando volvió, vio a su esposa ataviada con ropas caras, un collar de perlas, botas 

rojas y una corona. Tenía criados a los que azotaba continuamente. 

El viejo le dijo: 

-¡Buenos días, noble señora! ¡Estarás ahora contenta! 

Pero ella ni lo miró y lo hizo llevar a las cuadras. 

Volvió a obligarle a ir al mar por la fuerza. Incluso llegó a pegarle en la cara. 

Ya no quería ser burguesa y le dijo que le pidiera al pescado que la convirtiera en 

zarina2. Eso hizo el anciano. Volvió al mar, que estaba de color negro y agitado y le 

pidió al pez lo que su anciana mujer le había solicitado. 
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Cuando volvió a la aldea, su mujer estaba sentada en una gran mesa llena de 

manjares y servida por infinidad de criados. Detrás había soldados con hachas que 

vigilaban su seguridad. El viejo hizo una reverencia y le dijo: 

-¡Buenas, su alteza zarina! -y ella lo hizo sacar de allí a palos y casi le dan con las 

hachas. 

Esa semana la anciana lo hizo llamar de nuevo. Le dijo que quería ser la dueña del 

mar y poseer incluso al pez mágico. Lo mandó de vuelta al mar para que cumpliera 

con sus deseos. 

El anciano le dijo al pez que su mujer quería ser la dueña de todo, vivir en el mar y por 

supuesto, poseerlo a él. El mar estaba absolutamente revuelto. Había una tormenta 

con olas tremendamente grandes y daba miedo acercarse. 

El pez le salpicó con la cola y no dijo nada. 

De repente, el anciano se encontró en su barca pescando con su vieja red. En la orilla, 

su anciana y amargada mujer estaba sentada frente a la casucha en la que habían 

vivido siempre. 

A sus pies, estaba el balde roto. 
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8. 4. Annex 4: Partitura de l’Skazka Op. 34, núm. 4 
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8. 5. Annex 5: Partitura de l’Skazka Op. 8, núm. 1 
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