
 

 

  

PROJECTE FINAL 

 

 

MÚSICA D’AMÈRICA LLATINA DEL SEGLE XX 

 

 

El piano a l’Argentina, al Brasil i a Cuba 

 

 

 

Estudiant: Garazi Goñi Santamaria. 

Àmbit/Modalitat: Piano (Clàssic i Contemporani). Interpretació.  

Director/a: Josep Surinyac. 

 

 

 

Vistiplau del director:      Membres del tribunal:  

1. Josep Surinyac.  

2. María Jesús Crespo. 

3. Marcel Caselles.   

  



 1  



 2  

No podem pensar en una tradició musical llatinoamericana si no és a partir de la 

relació i confrontació de les cultures indígenes, africanes i europees, enteses des de la 

colonització fins a corrents immigratoris posteriors. El que es coneix com a 

nacionalisme musical va molt més enllà de les limitades barreres d'una nació o de la 

utilització de melodies i ritmes trets del folklore; consisteix en tot un procés de difusió i 

d'assimilació que sí que ens fa possible parlar d'unes produccions sonores pròpies, en 

aquest cas argentines, cubanes o brasileres. Enmig d'aquest context, els compositor 

llatinoamericans de música culta han hagut de fer una difícil elecció entre la música 

europea i la dels seus propis països, elecció que mitjançant aquest treball m'agradaria 

destacar.   

No podemos pensar en una tradición musical latinoamericana si no es a partir 

de la relación y confrontación de las culturas indígenas, africanas y europeas, 

entendidas desde la colonización hasta las corrientes inmigratorias posteriores. Lo que 

se conoce como nacionalismo musical va más allá de las limitadas barreras de una 

nación, o de la utilización de melodías y ritmos sacados del folclore; consiste en todo un 

proceso de difusión y de asimilación que sí que nos hace posible hablar de unas 

producciones sonoras propias, en este caso argentinas, cubanas o brasileñas. En medio 

de este contexto, los compositores latinoamericanos de música culta han tenido que 

hacer una difícil elección entre la música europea y la de sus propios países, elección 

que mediante este trabajo me gustaría destacar.  

In order to understand the Latin American musical tradition, we need to have a 

close look at the connections and relationships that have taken place among the 

Indigenous, African and European cultures from the colonization till the later migratory 

flows. What has been known as Musical Nationalism goes beyond the limited barriers 

of a nation, or of the use of melodies and rhythms taken from folklore; it consists of a 

diffusion and assimilation process that makes it possible to talk of sonorous works of 

their own, as in this case they would be Argentinian, Cuban, or Brazilian. In this context, 

Latin American intellectual music composers had to make a difficult choice between the 

European music and that of their own countries; a choice that I would like to emphasize 

by means of this essay. 



 3  

 

 

 

 

Una cultura determinada  

genera significats  

a través de la seva música 

 

(Melanie Plesch) 

 

 

 

 

 

  



 4  

 

ÍNDEX 

 Pagina 

INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 6 

Motivacions i objectius 

Estructura del treball 

Límits i justificació 

Documentació consultada i metodologia 

 

 Programa del concert  ................................................................... 8 

MÚSICA D’AMÈRICA LLATINA DEL SEGLE XX  ...................... 9 

Resposta a una recerca d’identitat 

El piano a l’Amèrica Llatina 

Ambigüitat de l’expressió “Música Llatina” 

El “nacionalisme” 

Dubtes encara per resoldre 

 

 ARGENTINA .............................................................................. 14 

L’Argentina del segle XX 

 La música d’Argentina 
 

  CARLOS GUASTAVINO   …………………………………….................. 16 

• Biografia 

• La seva imatge 

• El nacionalisme  

• El seu estil 

• Evolució històrica. Tres etapes.  

• Varietat de gèneres 

 

  ALBERTO GINASTERA  ………………………………………................. 25 

• Biografia 

• El seu estil musical: el folklore argentí 

• Influències i estil propi 

• Tres períodes  

• La seva tècnica 

• La seva obra 

 



 5  

  ASTOR PIAZZOLLA   …………………………………………................ 33 

• Biografia 

• Un tango en crisi 

• La seva obra 

• Etapes en la seva obra 

 

 CUBA  

  ERNESTO LECUONA  ………………………………………................... 38 

• Biografia 

• La música de Cuba 

• La seva tècnica 

• El seu estil 

• Tres vessants 

• La seva obra 

 

 BRASIL  

  HEITOR VILLA-LOBOS   ……………………………………….............. 45 

• Biografia 

• El nacionalisme brasiler 

• Formació 

• Estil 

• La seva obra 

 

 

 TOTS CINC JUNTS  .......................................................……. 51 

CRONOLOGIA 

PERSONES I FONTS D’INSPIRACIÓ 

GÈNERES PREDOMINANTS 

 

CONCLUSIÓ   ...................................................................................... 55 

Bibliografia    ...................................................................................... 56 

 



 6  

INTRODUCCIÓ 

 

Motivacions i objectius 

Els principals motius que m’han portat a fer aquest treball han estat, per una 

banda, el repertori que interpretaré al piano i, per una altra banda, la curiositat que em 

provocava la música d’arrel popular creada per aquests compositors.  

Amb l’objectiu de posar a la pràctica del piano tot el bagatge teòric 

corresponent, entès com a procés complementari del meu aprenentatge, he fet un 

petit treball de coneixença i, alhora, de comparació entre els compositors Guastavino, 

Ginastera, Piazzolla, Lecuona i Villa-Lobos.  

He volgut fer una valoració de la dimensió social d’aquesta música i de la seva 

difusió, ja que considero que són obres que perfectament es troben a l’alçada d’altres 

que són molt mes interpretades, sovint pel simple context on han estat escrites.  

Resumint, he volgut gaudir d’un treball que em permetés desenvolupar-me com 

a músic a partir de la pròpia experiència i d’interessos vocacionals, centrant-me, en 

aquest cas, en la música d’Amèrica Llatina del segle passat.  

 

Estructura del treball 

He començat el treball amb el desenvolupament d’uns punts que he trobat 

necessaris per a la contextualització del tema, així com amb algun aclariment sobre 

certes ambigüitats.  

Com a cos del treball, he parlat sobre la vida, l’estil i l’obra d’aquests cinc 

compositors. Vull aclarir aquí que, a l’hora de fer aquesta part, he volgut anar més enllà 

de les simples biografies per tal de no quedar-me en un mer treball de recopilació.  

En una segona part, he intentat fer un estudi comparatiu entre tots cinc i 

mostrar-lo d'una manera més visual, afegint algun gràfic o graella. Aquí, he volgut 
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trobar les similituds i les relacions entre ells i, alhora, destacar-ne els trets essencials de 

cadascun. 

 

Límits i justificació 

Al contrari del que vaig pensar en un principi, hi ha bastant material escrit sobre 

aquest tema. Respecte l'accés a les partitures, en canvi, m'he trobat que tot està 

publicat en editorials d'allà, i que aquí no ha arribat tanta cosa. Durant tot aquest 

temps, he hagut de treballar amb la dificultat que suposa la distància entre continent i 

continent.  

De totes maneres, ha estat l'amplitud del tema el principal inconvenient que he 

tingut. El continent americà és massa gran com per abarcar la seva música en un treball 

d'aquestes dimensions. És per això que m'he centrat més en l’Argentina, sense deixar 

de mencionar països com Brasil o Cuba, ja que el moviment nacionalista en l'àmbit 

musical va abastar tots els territoris d'Amèrica. 

 

Documentació consultada i metodologia 

A l'hora de fer el treball escrit, m'he basat, sobretot, en els llibres mencionats a 

la bibliografia. Altres articles, documents i tesis que he trobat a l'Arxiu Basc de la 

Música, o inclús a Internet, també m'han servit de molta ajuda.  

Primer de tot, vaig començar escollint les obres, calculant el minutatge, i fins i 

tot fent algun arranjament, com en el cas de Piazzolla. M'ha suposat la feina més 

divertida, i he conegut compositors que, abans de fer el treball, desconeixia 

completament. Després, m'he centrat en l’estudi de tots el músics que he treballat, 

sent aquesta la part que més temps m'ha requerit. I he acabat fent una comparació 

personal d'elaboració pròpia entre tots ells.  
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PROGRAMA DEL CONCERT 

 

1. E. LECUONA 

- Ante el Escorial 

2. H. VILLA-LOBOS 

- Prelúdio (Introduçao). Bachiana brasileira no. 4 

- Dança do indio branco 

3. A. PIAZZOLLA 

- Fugata 

- Verano porteño 

4. C. GUASTAVINO 

- Sonatina 

5. A. GINASTERA 

- Sonata op. 22 no. 1 

I. Allegro marcato 

II. Presto misterioso 

III. Adagio molto appasionato 

IV. Ruvido ed ostinato 
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MÚSICA D’AMÈRICA LLATINA DEL SEGLE XX 

 

Resposta a una recerca d’identitat 

Quan se’ns expliquen les vides d’alguns compositors com Heitor Villa-Lobos, 

Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Ernesto Lecuona, Carlos Chávez, Silvestre 

Revueltas etc. i de la seva irrupció en la vida musical del continent Americà, ens queda 

la idea que tots ells van forjar el corrent nacionalista tan decisiu en la configuració del 

perfil de la música llatinoamericana del segle XX, en un territori pobre de vincles amb 

la resta del món i fins i tot amb els altres països del continent. Seria incorrecte voler 

entendre aquesta música des d’una perspectiva continental 1. 

L’idea de crear un art “nacional” no va ser assumpte exclusiu d’algun país 

llatinoamericà en particular. El nacionalisme, aquella postura que buscava establir 

principis d’identitat per a aquests pobles, vestit de tonalitat, de cromatisme, 

d’impressionisme (llenguatges afins a l’estètica del romanticisme), o de politonalisme, 

de neomodalisme i, fins i tot, d’atonalisme (es a dir, de “modernitat”) va ser una 

tendència que va respondre a la necessitat ineludible de consolidar el segell artístic 

dels nostres pobles com a fruit d’un llarg procés de recerca d’identitat que es remunta 

al segle XIX (tot i que no hi hagués llavors un suport ideològic en el qual s’hi pogués 

recolzar, i va ser més aviat l’expressió d’un sentiment nacional) 2. 

Per tant, la preocupació de crear un art amb segell propi, que trobés les seves 

arrels en la música prehispànica, en la cançó popular, en el folklore, o en les 

reinvencions de totes aquestes músiques, va ser un fet generalitzat des de Mèxic fins el 

“Cono Sur”, o viceversa.    

Per això, en un principi almenys, la referència a Amèrica Llatina com un tot és 

impossible sense un previ anàlisi de cada una de les seves parts, sense una 

                                                           

1
 David P. Appleby: La música de Brasil, México, FCE, 1983. 

2
 Ana María Locatelli de Pérgamo: “Raíces musicales”, América Latina en su música, México, Siglo XXI 

editores, 1980, pp. 35-52. 
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consideració dels complexos entramats musicals (i culturals, en un sentit ample) de les 

nacions que l’integren. En cada una d’elles, la tensió entre l’afirmació d’una cultura 

nacional i la influència de les tradicions internacionals de les que aquesta cultura es 

nodreix i eventualment discuteix, serà abordat de diverses maneres.  

L’activitat creadora dels nostres compositors es troba, doncs, inserida en un 

ampli moviment que va abastar l’Amèrica Llatina de punta a punta. I una de les 

primeres preguntes que ens hauríem de fer, és la de com es van donar els vincles entre 

compositors de tan diversos territoris, tant entre companys de professió com amb la 

vida musical del continent en general 3. 

El cas argentí, per exemple, va cristal·litzar en les figures de Alberto Ginastera i 

Juan Carlos Paz (que va introduir la tècnica dodecafònica a Amèrica Llatina). Tot i que 

les seves respostes hagin estat diametralment oposades (una mirada “local” en el 

primer, una “universal” en l’altre), hi havia en ells una percepció summament clara 

d’una mateixa pregunta i una mateixa intenció. En qualsevol cas, és clar que tots dos 

constitueixen l’expressió de determinades coordenades culturals, independentment del 

fet que només un d’ells hagi escrit un malambo per a orquestra.  

Mirant les partitures, les dades, dates de naixement i mort, composicions, 

publicacions o estrenes, puc veure que en tot el continent es va desenvolupar un 

vehement esforç per deixar constància de la identitat americana, amb les consegüents 

diferències regionals, amb heterogenis abastos estètics i tècnics i amb distintes 

projeccions que no van dependre només dels propis compositors, sinó també de les 

possibilitats materials i de les circumstàncies polítiques, econòmiques i socials de cada 

país.  

Per tot això, és evident la necessitat d’ubicar la gestació de músiques nacionals i 

el sorgiment del nacionalisme, com a corrent estètic, més enllà d’un estret localisme, 

per facilitar l’apreciació de la seva dimensió històrica i musical a nivell continental.  

“Només hi ha compositors llatinoamericans; però música llationoamericana, 

no” (Marlos Nobre) 

                                                           

3
 Guido, Walter: América Latina en su música, México, Siglo XXI editores, 1980, pp. 286-314. 
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El piano a l’Amèrica Llatina 

Com tots ho sabem, el piano representa per a la història de la música un dels 

instruments que més importància ha tingut al món sencer, i el continent llatinoamericà 

no queda enrere. Si bé el majoria de pianistes i repertori per a piano està centrat a 

Europa, Amèrica també ha anat, amb el passar dels anys, compartint aquesta passió. La 

música d’aquest continent estava íntimament lligada a la Península Ibèrica de l’època.  

 

Ambigüitat de l’expressió “Música Llatina” 

El terme emprat popularment “música llatina” es va començar a utilitzar a partir 

dels anys 50 als Estats Units per referir-se als ritmes musicals típics d’Amèrica Llatina, 

buscant una diferenciació entre els estils d’origen afroamericà dels 

afrollatinoamericans. En aquest sentit, es considera que formen part de la música 

llatina una gran número de gèneres: el merengue, la bachata, la salsa, el reggaeton, la 

rumba, la ranchera, el bolero, la bossa nova, la cumbia, el tango, el tamborito, el fado, 

la milonga o el rock llatí. Per a alguns, l’expressió “música llatina” designa per igual les 

músiques andines, que són en la seva majoria d’origen indígena, i els gèneres caribenys 

que, estrictament parlant, no són llatins i tenen un gran component africà.  

Per això, aquest terme és un neologisme d’origen angloamericà que està en 

directa relació amb l’ús del terme “llatí” als Estats Units, i que ens fa creure que es 

tracta d’un únic gènere musical que engloba tots els països que queden al sud dels 

Estats Units. Inclouria, a més, músiques indígenes, criolles i afroamericanes; així com, 

música moderna i pop rock interpretada per cantants originaris d’aquests països. Si 

s’emprés en termes estrictes, abastaria la música dels territoris llatins d’Europa, com 

per exemple, els del Mediterrani, i en una interpretació més forçada, la música de les 

colònies d’aquests països.  

Per als mitjans de comunicació i la majoria del públic, l’únic element que tenen 

en comú aquestes músiques és l’ús d’idiomes llatins, predominantment l’espanyol i el 

portuguès.  
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En l’àmbit de mitjans musicals europeus, el terme és emprat per referir-se a la 

música clàssica que va ser composada en països d’Amèrica Llatina durant el període 

colonial, és a dir, als segles XVII-XIX. 

Per tots aquest motius, el terme Música d’Amèrica Llatina és més idoni i precís  

que el neologisme “música llatina”.  

 

El “nacionalisme” 

Aquest moviment que constantment mencionaré al treball, es va dir, en un 

moment específic (dels anys vint als quaranta), el “nacionalisme”, amb tota la seva 

pluralitat d’abastos, llenguatges i resultats. Abans dels anys vint del segle passat, i des 

d’ almenys una centúria (quan van néixer les repúbliques criolles), no va tenir 

etiquetes4. 

  

Dubtes encara per resoldre 

Repassant la música del segle passat i del que va d’aquest, podem veure que 

ens ofereix un panorama en què la tensió entre reacció i avantguardes és 

particularment tensa. Perquè, quin grau de relació van tenir aquests músics amb la 

labor d’altres compositors llatinoamericans contemporanis a ells i que tenien les 

mateixes inquietuds per la creació d’un art amb segell americà? Quin va ser el “grau de 

contemporaneïtat” que els ubicà en el panorama general de la música 

llatinoamericana? La tasca creadora d’aquests músics va ser només producte d’una 

inquietud personal o va ser la reacció per donar-li a aquella música un color nacional, 

semblant als que començava a mostrar la literatura? Va ser, en tots el casos, un art 

epigonal dels corrents nacionalistes europeus del segle XIX? O, com s’ha repetit una 

vegada i una altra, va ser fruit de la influència que van exercir alguns moviments socials 

i culturals? 

                                                           

4
 Diaz, Claudio. Variaciones sobre el ser nacional. Una aproximación sociodiscursiva al “folklore” 

argentino. Córdoba: Ediciones Recovecos. 2009. 
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És un repte per la musicologia contemporània establir el naixement de la música 

llatinoamericana, sigui com una projecció de les pràctiques musicals fetes, sigui com la 

síntesi de diverses influències indígenes, europees i africanes que van convergir a 

Amèrica des del segle XVI fins el segle XIX 5. En realitat, quin era l’estat de la música 

durant el trànsit de la Colònia a la Independència? 

Per totes aquestes coses, en què diríem que consisteix la música 

llatinoamericana? N’hi ha prou amb referir-se a compositors nascuts al territori que 

s’estén des del nord del Mèxic fins la Patagònia? O, independentment d’aquest marc, 

existeix algun tipus de criteri estètic que permet individualitzar algun tipus de corrent 

musical homogei a la qual seria possible afegir-li l’adjectiu “llatinoamericà”? És 

necessari, finalment, que un compositor recorri a aquesta música “realment regional” 

per ser considerat, en primer lloc, un compositor nacional i, en segona instància, 

llatinoamericà?  

 

 

                                                           

5 Cortazar, Raúl. Qué es el Folklore. Buenos Aires: Lajouane. 1954. 
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ARGENTINA 

 

L’Argentina del segle XX 

Durant les primeres dues dècades del segle XX, les forces conservadores van 

dominar la política argentina, fins que l’any 1916 els seus rivals tradicionals, els 

Radicals, encapçalats per Hipólito Irigoien, van prendre el control del govern.  Aquests 

van obrir les portes a la classe mitjana argentina, i a altres sectors que abans eren 

exclosos del poder.  

Però un cop d’estat que tenia com a president general a José Fèlix Uriburu va 

acabar amb el règim constitucional, tot i que poc temps més tard, la severa situació 

econòmica va obligar a Uriburu a cedir el poder als conservadors i radicals oposats a 

Irigoien, que van guanyar les eleccions. Un altre cop militar l’any 1945 va acabar amb 

aquest govern. Perón, amb qui Ginastera no tenia gaire bones relacions, va ser un dels 

líders del cop. Va intentar donar una veu política i econòmica a la classe treballadora i a 

la dona. Un tercer cop militar va donar fi al seu mandat el 1955. A les eleccions de 1973 

va guanyar un simpatitzant de Perón, però a causa de la seva dimissió, Perón va tornar 

a assumir la presidència. Quan ell va morir la seva dona el va succeir com a presidenta, 

fins que un cop militar la va treure del govern, donant pas al que anomenaríem l’època 

de la Guerra Bruta.  

Després de sis anys de contínua violació dels drets humans, el 1983 es van 

convocar eleccions per primera vegada en més d’una dècada. El nou govern va 

privatitzar la majoria de les indústries que Perón havia nacionalitzat, i va introduir el 

sistema de convertibilitat de la moneda. Per mitjà d'aquestes reformes l'Argentina va 

experimentar un impressionant creixement al començament de la dècada de 1990, 

però a la segona meitat, a causa de la devaluació del peso mexicà, va entrar 

completament en recessió. 
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Per tot això, en aquesta situació política tant desequilibrada, els compositors 

van aprofitar, en certa manera, durant tot el segle passat les seves facultats musicals 

per poder reafirmar la identitat nacional del seu país.6 

 

La música d’Argentina 

La música argentina es caracteritza per ser lúcida i ràpida. Trobaríem les seves 

arrels, sobre tot, en els indígenes (quítxues) i en els espanyols, però també en els 

francesos i africans. De la música francesa va imitar les danses de saló, i dels africans 

instruments com el bombo o alguns ritmes complexos. Les influències europees es van 

difondre durant l’etapa de la colonització, quan es van suprimir la majoria de les 

organitzacions índies 7. 

 

 

                                                           

6 Vega, Carlos. Panorama de la Música Popular argentina. Buenos Aires: Editorial Losada. 1944.  

 
7 María Gembero Ustárroz i Emilio Ros-Fábregas. La Música y el Atlántico: relaciones musicales entre 

España y Latinoamérica.  Editorial Universidad de Granada, 2007. 
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CARLOS GUASTAVINO 

 

Biografia 

Carlos Vicente Guastavino va néixer a Santa Fe el 1912 i va morir a la mateixa 

ciutat l’any 2000. Descendent d’una modesta família d’italians emigrats a Argentina, els 

seus primers contactes amb la música es van realitzar de manera pràctica i a molt curta 

edat. La seva infantesa va transcórrer a la seva ciutat natal, on, com era habitual llavors 

a les ciutats de província, la vida musical era escassa i es reduïa a trobades informals en 

què algun aficionat tocava el seu instrument. Com moltes famílies italianes, la seva 

practicava assíduament la música. Amb freqüència es reunien a tocar en conjunt i 

aquestes trobades el van portar a interessar-se pel piano.  

Tenia una mica més de quatre anys quan el seu pare el va posar sota la tutela 

musical d’Esperanza Lothringer. Però aquest període d’aprenentatge va ser breu, ja que 

al cap d’un any ella va decidir canviar de ciutat i, d’ara endavant, el substancial de la 

seva formació es va realitzar sense auxili docent o, almenys, sense un únic professor 

titular. Al finalitzar el batxillerat, va ingressar a la carrera d’Enginyeria Química de la 

Universitat Nacional del Litoral, i al mateix temps va començar a treballar amb els 

pianistes Héctor Ruiz Díaz i Athos Palma. Més endavant, va treballar amb el poeta i 

músic Atahualpa Yupanqui, considerat el més important músic argentí de folklore. 

També va conèixer Manuel de Falla, qui es va interessar i va opinar sobre la Sonatina.  

Durant tota aquesta etapa es va posar en contacte amb la música popular rural. 

Ell afirma haver-se sentit especialment impactat pel cielito 
8 i el triste 9. 

El crític Gastón Talamón va tenir un paper clau en la definició de l’orientació 

estètica del compositor, perquè en sentir les seves primeres peces per a piano va 

                                                           

8
 El cielito, segons uns quants musicòlegs, una evolució de la conutry dance anglesa, és una dansa 

tradicional d’Argentina, d’Uruguay i de Xile. Es va ballar en els salons cultes i en els balls populars fins als 

finals del segle XIX, i va ser la dansa i el cant propi de la independència. 

9
 El triste, un tipus de cançó, va aparèixer a finals del segle XVIII, com a un veritable moviment ciutadà de 

lied per estímuls d’índole romàntica anteriors al romanticisme europeu i americà. 
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detectar elements rítmics i melòdics del folklore argentí i ho va fer saber a l’autor, qui 

va afirmar no ser-ne conscient. 

La seva labor com a intèrpret també va ser destacada; ell mateix es va ocupar 

de la difusió de la seva obra, la qual cosa el singularitza entre els seus col·legues 

argentins i l’aproxima als compositors-pianistes del segle XIX. La reputació de les seves 

composicions es va estendre de manera relativament ràpida fora del país. També 

constitueix una excepció pel fet d'haver treballat sempre de manera independent, 

sense formar part de cap grup ni haver estat patrocinat per cap societat de 

compositors, com era habitual. Algunes cançons han estat traduïdes a altres llengües, i 

encara en els nostres dies, la seva discografia segueix creixent, sobretot després que 

reconeguts intèrprets internacionals com Victòria dels Àngels o Martha Argerich hagin 

interpretat la seva música en concerts.  

 

La seva imatge 

La imatge de Guastavino que pot trobar-se en la bibliografia és completament 

monotemàtica i relativa; correspon a la d’un compositor que després de trobar la seva 

pròpia modalitat estilística, va romandre fidel a ella al llarg de la seva carrera, en una 

espècie de desenvolupament circular de les seves idees a través de la música. La seva 

producció és considerada la realització ideal del nacionalisme musical argentí. Es creu, 

a més, que les seves obres es desenvolupen dins d’un ambient sentimental, melancòlic 

i nostàlgic, una estètica quintaessenciada, corresponent a la sensibilitat de finals del 

segle XIX, amb predomini d’allò tou i delicat10. La seva producció ha estat estudiada 

només des d’un punt de vista marcadament eurocèntric i modern, des del qual se li ha 

retret un suposat anacronisme, resultant de l’ús d’un llenguatge decimonònic amb 

prou feines amanit amb harmonies impressionistes o modulacions no convencionals. Si 

bé aquesta concepció conté elements valuosos que no s’han de perdre de vista, és 

selectiva i, per tant, insuficient, si el que es busca és comprendre la seva producció en 

                                                           

10
 Luz Mansilla, Silvina. La obra musical de Carlos Guastavino. Circulación, recepción, mediaciones. 

Gourmet Musical Ediciones, 2011.  
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tota la seva complexitat i riquesa. Guastavino no és només un compositor nacionalista: 

la seva música presenta molta més varietat de la que alguns crítics imaginen, i no va 

romandre al marge del temps, resistint el pas del temps. Vull proposar aquí que la seva 

identitat compositiva pot no ser una i indivisible, sinó un conglomerat d’identitats a les 

quals el compositor va recórrer en funció de les necessitats estratègiques del moment: 

expressar un estat d’ànim, posar en música un text determinat, respondre i contribuir a 

un moviment de renaixement de la música folklòrica o proporcionar composicions de 

qualitat per a escoles i conservatoris. 

 

El nacionalisme  

Una visió que se centri exclusivament en l’aspecte nacionalista de la seva 

producció no permetrà comprendre les nombroses cançons que evoquen la música 

espanyola o antiga, ni la quantitat de peces de tot tipus que no contenen cap filiació 

nacional directa. D’aquí que sembli més important l’interès del compositor per 

manejar, per una part, a voluntat el poder de la música de representar emocions, i 

d’aconseguir, per una altra, una coherència formal. Amb això no es pretén restar 

importància històrica a la seva producció nacionalista sinó indicar que les seves peces 

no nacionalistes no són necessàriament marginals dins de la seva obra, i al mateix 

temps plantejar la qüestió de si la importància assignada al nacionalisme en la seva 

producció és el resultat de les seves pròpies intencions o és una construcció realitzada 

per intèrprets, el públic i el crítics.  

S’ha insistit que Guastavino es va deixar guiar principalment per la intuïció 

apel·lant al seu coneixement directe del folklore. No obstant això, s’ha de suposar que 

en ell hi van existir influències de l’estètica del nacionalisme musical, perquè el fet de 

composar cançons que evoquen la música popular espanyola, xilena o argentina, 

implica deliberació i control, i no ingenuïtat o mera intuïció.  

 

El seu estil 
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Encara que és cert que moltes composicions presenten elements populars 

perfectament definibles, no ho és menys que el compositor treballa sobre tot amb 

atmosferes (argentina, espanyola, antiga etc.) sense que sigui sempre possible 

determinar la genealogia o la procedència de les melodies, els ritmes, els girs 

harmònics o els procediments formals concrets utilitzats en cada moment. D'aquestes 

observacions pot deduir-se que l'obra de Guastavino presenta una dicotomia entre un 

estil compositiu de vegades directe, icònic i fidel a la realitat folklòrica i un estil 

compositiu de vegades indirecte, evocador i amb prou feines indicatiu de la música 

popular. Una variant present dintre de les obres nacionalistes en les quals les 

referències al repertori crioll no són directes ni textuals, correspon simplement al fet 

que evoquen una atmosfera que, per a qui està acostumat a sentir el repertori folklòric, 

reconeixerà com una associació d’idees, però que la seva “folklorietat” resultarà 

difícilment definible per mitjà d’una anàlisi musical. Aquesta característica pot haver 

estat una raó important perquè es reconegui en la seva música nacionalista un ús 

intuïtiu de les seves arrels folklòriques, en contrast amb el tractament extern i 

acadèmic realitzat pels compositors argentins que el van precedir.  

A la seva obra és possible trobar evocacions d'estils argentins com el gato,  la 

chacarera o el bailecito11, com al tercer moviment de la Sonatina. Per una altra banda, 

el tema de l’hispanisme de Guastavino s’ha de llegir no només com l’expressió d’una 

preferència estètica, sinó també com un intent de construir un hipotètic passat històric 

del qual Argentina seria deutora.  

 

Evolució històrica. Tres etapes.  

Habitualment s'acostuma a catalogar la seva obra en tres etapes. La primera es 

caracteritza per l’exploració de diversos estils i tècniques compositives, i el seu límit 

temporal correspon als finals de la dècada dels 40. La segona pot datar-se entre 1951 i 

1967, època en què va prendre forma l’estil que habitualment es considera 

                                                           

11
 El gato, la chacarera i el bailecito, són danses folklòriques argentins, bastant semblants entre ells. De 

ritme viu, sovint són d’estructura ternària.  
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representatiu del compositor. La tercera correspon a les peces escrites des de 1967 i 

pot descriure's com un moment d’elaboració del seu llenguatge, on les peces dintre del 

deu cànon coexisteixen amb estils més abstractes o intel·lectuals.  

La primera etapa inclou una sèrie de composicions que estan decididament fora 

del cànon guastavinià. El seu estil presenta innegables punts de contacte amb altres 

compositors argentins anteriors o contemporanis. Però en qualsevol cas, convé 

assenyalar que la seva decisió de cultivar un estil influït pel del segle XIX és posterior al 

desenvolupament d’aquestes composicions primerenques. El fet que després de 1950 

hagués preferit no continuar treballant en la línea marcada per aquesta etapa, no 

impedeix considerar aquesta primera etapa com a central, tant per a la seva producció 

com per a la construcció d’un estil nacionalista. D’aquesta etapa són, per exemple, la 

famosa cançó Pueblito, mi pueblo i les peces per a piano Tierra Linda i la Sonatina 

(aquesta última de 1947).  

Durant la segona etapa, el gènere que va rebre major atenció per part del 

compositor va ser el de les peces composades per a piano. El cànon guastavinià es va 

establir bàsicament en aquest període, que correspon majoritàriament a les 

característiques del llenguatge clàssic-romàntic. El compositor sembla interessat en 

evitar experiències fortes; les composicions eviten tensions brusques o grans 

contrastos. Utilitza finals de frase femenins per segona descendent, característica que 

ha estat considerada tradicionalment com a representativa de la melodia criolla 

argentina i que és recurrent en la producció de Guastavino. En les seves composicions 

nacionalistes, a més, recorre amb freqüència a l’ús de terceres i sextes paral·leles en 

melodies, i d’arpegis continus en valor breus en els acompanyaments, els quals sovint 

imiten els acompanyaments folklòrics de guitarra. El compositor utilitza la tonalitat 

com a suport estructural de les seves obres, emprant amb encert les relacions 

harmòniques més simples a nivell de macroforma (la tònica i la dominant o el seu to 

relatiu), però enriquint aquest cos amb enllaços cromàtics i modulacions, fins i tot a 

tonalitats llunyanes. Un dels seus gestos harmònico-formals més característics és la 

utilització d’una modulació sobtada a una regió llunyana poc abans dels finals de les 

composicions, la qual resoldrà ràpidament a la tònica. També són comuns en ell les 

cadències finals plagals, retards 4-3, la sexta agregada a l’últim acord, els enllaços per 
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terceres o l’èmfasi posat en les notes d'ornament amb l’objectiu d’enrarir certs acords. 

Tots aquests recursos  en les obres del segon període es diferencien dels mateixos 

recursos en les composicions anteriors per la manera acurada en què els dosifica i els 

ubica, evitant efectes de ruptura o violència que van en contra del llenguatge 

tradicional.  

La tercera etapa compren principalment obres compostes en el seu propi cànon 

que coexisteixen amb obres que exploren vies inèdites pel compositor. Va compondre, 

sobre tot, cançons, obres per a guitarra i música de cambra. Una de les característiques 

d’aquesta etapa seria un interès més accentuat per la forma musical en sí, amb el 

consegüent augment del número de moviments d’una obra i l’increment en l’extensió 

dels moviments individuals. Aquesta etapa no es caracteritza per l’exploració de noves 

tècniques, estils o procediments, sinó pel seu desenvolupament i per l’amplificació del 

seu efecte, en recerca de resultats musicals més rics o profunds, dintre d’un cert 

eclecticisme general. Com a exemple, podríem esmentar la cantata Despedida.  

A partir de la segona etapa, relacionar Guastavino amb la història de la música 

occidental és molt poc útil per comprendre’l. Així doncs, es pot interpretar l'obra de 

Guastavino com el desenvolupament d'una música popular per tal de convertir-la en 

quelcom molt més accessible al comú dels argentins que la música d'avantguarda.  Així, 

s’inscriu no només dintre del camp de la música clàssica occidental, sinó també en una 

pràctica musical que no és tradicional, ni popular urbana, ni clàssica, encara que inclou 

elements i influències de totes elles i actua com a factor de comunicació i unitat 

sociocultural.  

 

Varietat de gèneres  

Molts autors han considerat la cançó com el gènere guastavinià per excel·lència 

a causa del valor musical que posseeixen i per la notable popularitat de la qual han 

gaudit entre els intèrprets, i han obviat de l'estudi de la producció guastaviniana les 

obres d’estructures formals més ambicioses. I és lògic que el gran públic, en un nivell 

de coneixement no especialitzat, hagi construït aquesta imatge seva, tenint en compte 

que moltes de les seves peces més conegudes són cançons, i que el compositor es va 
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dedicar al gènere al llarg de tota la seva existència. Aquesta concepció, no obstant això, 

no se sosté davant una anàlisi detinguda de la producció del compositor per la varietat 

de gèneres que va abordar i pel nivell consistentment elevat dels seus treball en tots 

ells. Una prova d'això és que cap estudiós de la seva obra pot negar la importància de la 

seva producció pianística. 

Una notable absència dintre dels gèneres cultivats per Guastavino serien els de 

la variació i la música orquestral, i només ocasionalment va recórrer al contrapunt i a la 

fuga (com en el cas de la Sonatina, on aprofita el recurs d’una trama de veus 

notablement estricta). En canvi, va ser molt més abundant la seva aportació al 

repertori coral o a la sonata, gènere que sovint va utilitzar en peces per a piano.  

 

• Sonatina en Sol menor 

Va ser estrenada pel pianista txec Rudolf Firkusny el 12 de juliol de 1945 al 

Teatre Colón, i anava dedicada a Juan Carlos Legarrre. L’obra va ser amablement rebuda 

per la premsa, tot i que es troba entre el conjunt d’obres més allunyades del cànon 

guastavinià pel fet de contenir tres moviments i ajustar-se a la tradició de la sonata 

acadèmica12. Segons aquesta visió, bastant arrelada en la bibliografia fins la dècada de 

1980, Guastavino havia sigut “intel·ligent en no indagar més del necessari en formes de 

major envergadura” 13. Tot i això, l’elecció de la forma sonata, resultaria concordant 

amb la visió neoclàssica que predominava llavors a Argentina, a més de constituir per si 

mateix un motlle acadèmic legitimant14. 

El primer moviment, basat en motius melòdics abstractes, està treballat en una 

textura lineal que, no obstant això, segueix una sòlida organització harmònica. 

Desenvolupat a dues veus, per moments projecta arpegis molt amples entre ambdues 

                                                           

12
 ILLARI, BERNARDO. Diccionario de la música española e hispanoamericana. (Madrid: SGAE, 1999), 

Vol.5, p.944-953.  

13
 ARIZAGA, RODOLFO. Enciclopedia de la música argentina. (Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 

1971). 

14 CORRADO, OMAR. Música y modernidad en Buenos Aires (1929-1940). (Buenos Aires: Gourmet 

Musical Ediciones)  
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línees, mentre que en altres, es transforma en melodia amb acompanyament, sense 

que els límits entre una textura i l’altra quedin perfectament clars. La mètrica, ternària, 

conté passatges hemiòlics on a un ritme de dues corcheres i dues negres en compàs de 

3/4 se li superposa una equivalència de dos peus ternaris corresponents a un compàs 

composat15.  

  

Pel mateix Guastavino sabem que a l’hora de composar la seva Sonatina va tenir 

en ment la Sonatina de Ravel, i això podem veure, per exemple, per l’extensió de 

l’estructura triàdica i per la utilització de la tonalitat menor sense sensibilització.  

 

El segon moviment, utilitza un patró rítmic de l’estil, propi de la regió 

pampeana16.  

 

                                                           

15
 Aquesta característica, típica argentina, significa per a l’oient un clar tret nacionalista, tot i que aquí 

apareix de manera estilitzada i amb una vestidura melòdica-harmònica més europea. 

16
 Curiosament, la idea melòdica que acompanya aquest ritme al c. 5 i c.37 al·ludeix gairebé textualment  

a la crida de trompa evocada al començament de la “Sonata núm.26, op.81, Els Adéus, de Beethoven”. 



 24 

 

El tercer moviment també evoca a Ravel; per exemple, per finalitzar la Sonatina 

brillantment amb una modulació per canvi de mode, de menor a major. Alguns 

desplaçaments accentuals i asimetries, en canvi, podrien estar acusant certs ecos de les 

subversions rítmiques stravinskyanes. 

 

Per tant, més acord amb una Sonata que no pas amb una Sonatina, i tenint en 

compte la riquesa de la seva obra en general, Guastavino no és només el compositor 

nacionalista que molts imaginen, sinó també una espècie de políglota musical amb 

autèntic talent per l’evocació d’afectes i nacionalitats per mitjà de la música.  
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ALBERTO GINASTERA 

 

Biografia 

Alberto Ginastera, que és considerat un dels compositors llatinoamericans més 

importants, va néixer a Buenos Aires el 1916 i va morir a Ginebra el 1983. D’una família 

humil, era fill d’immigrants català i italiana. Va iniciar els estudis de música als 7 anys, i 

als 20 va ingressar al conservatori de Buenos Aires. Va destruir totes les partitures que 

havia composat fins llavors, i ell mateix reconeix que durant aquest període, les obres 

que li havien causat un profund efecte van ser La mer de Debussy i Le Sacre du 

Printepms de Stravinsky. El seu treball més importat va ser el ballet Penambí, que el va 

fer conegut per tota l’Argentina.  

Pocs anys més tard d’haver ingressat al conservatori, degut a la seva pèssima 

relació amb Peron, el president del país, va haver de marxar als Estats Units, on gràcies 

a una beca va poder estudiar amb Copland i Tanglewood. Quan va tornar a la seva 

ciutat natal va fundar la Lliga de Compositors de l’Argentina al costat d’altres 

compositors. Va treballar molt com a docent, i va ser mestre de figures importants com 

Astor Piazzola. 

A l’igual que molts compositors del seu país, al principi estava unit a un 

nacionalisme musical, tot i que també tenia influències de la música internacional que 

es produïa a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Més endavant, en canvi, va 

expandir el seu estil musical més enllà dels límits de la nacionalitat, utilitzant un 

llenguatge més lliure, on les tècniques d’avantguarda eren bastant usuals17. 

Ell mateix va agrupar la seva música en tres períodes: nacionalisme objectiu, 

nacionalisme subjectiu i neo-expressionisme.  

Durant els últims mesos de la seva vida, en els quals es va traslladar a Europa, 

estava treballant en un gran número d’obres que lamentablement no va poder acabar.  

Va morir a Ginebra, sent en vida àmpliament reconegut com un dels més importants i 

                                                           

17
 De fet, aquesta darrera etapa, és l’època dels seus més excel·lents  treballs.   
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originals compositors llatinoamericans del segle XX. Va pertànyer culturalment al 

moviment musical sud-americà modern, fet que ha marcat molt tota la seva obra. És 

considerat el successor del brasiler Heitor Villa-Lobos o el mexicà Carlos Chávez18.  

 

El seu estil musical: el folklore argentí 

Al sentir la música de Ginastera de diferents èpoques de la seva vida, podem 

veure una gran diferència estilística entre les primeres i últimes obres. Podríem parlar 

d'una evolució estilística, entenent com a evolució un canvi d'un estat a un altre, i no 

que les últimes obres siguin millors que les primeres.  

Gran part de l’obra d’Alberto Ginastera és el reflex de la seva mestria per reviure 

les melodies del folklore argentí fent ús de diversos corrents de l’avantguarda 

modernista del segle XX. Per poder entendre la seva música és necessari conèixer una 

mica els trets populars del seu país.  

 

Influències i estil propi 

Alberto Ginastera va indagar en el nacionalisme, és a dir, en la recerca 

exhaustiva per definir el que és merament argentí. A part d’aquest àmbit, també va fer 

ús del llenguatge del neoclassicisme, essencialment tonal. Es podria comparar amb Igor 

Stravinsky, del qual va aprendre la seva característica més important que va aconseguir 

madurar: els ritmes energètics on existeix constant coalició entre els síncopes i la 

combinació dels tempos 3-419. Per una altra part, es compara constantment la tècnica 

de Ginastera amb la de Béla Bartók, ja que aquest ha estat un dels més grans 

representants del nacionalisme dels segle XX a l’utilitzar elements del folklore 

hongarès. Ginastera va poder aprendre d’ell el constant ús dels acord de quarta i la 

dissonància com a un element ja no només generador de tensió o de color (com a 

l’impressionisme de Debussy), sinó com a un element de significació estructural i, per 

                                                           

18
 Estorni, E. Ginastera. Espasa-Calpe, S.A. Músicos de nuestro tiempo. Madrid, 1983.  

19
 Inclús probablement, va aprendre d’Stravinsky la bitonalitat. 
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tant, estàtic. Els intervals dissonants també són tractats com a element per a 

augmentar la densitat sonora (com l’acumulació de segones) però sempre fent un 

paper igual d’important que les consonàncies. I per últim, també podríem dir que 

Ginastera va estar influenciat pel dodecafonisme de Arnold Schönberg20.  

Resumint, diríem que Ginastera va utilitzar: el politonalisme, on diferents línees 

de contrapunt o parts provenen de diferents tonalitats; tècniques de la música 

contemporània com el serialisme i dodecafonisme, on els dotze tons de l’escala 

cromàtica s’utilitzen considerant cada nota amb el mateix estatus que la resta segons la 

jerarquia basada en sèries; i l’atonalisme, on no hi ha principis de tonalitat operant en 

el procés de composició21.  

 

Tres períodes 

Primer període: nacionalisme objectiu. És a aquest període, entre els anys 

1937 i 1948, a on pertanyen els seus primers treballs. Apareixen clarament els 

elements del folklore argentí, amb els seus ritmes i melismes. És influenciat pels 

compositors europeus Igor Stravinsky, Béla Bartók i Manuel de Falla. Ginastera imitava 

les escales natives i indígenes, com també la idiomàtica guitarrística. Això ho 

aconseguia  a través de l’acord denominat tel·lúric. Aquest acord no és més que la 

superposició de les notes de les cordes a l'aire de la guitarra, és a dir, mi-la-re-sol-si-mi. 

A Argentina, i a tota Llatinoamèrica, la guitarra estava a principis del segle lligada 

fonamentalment al folklore, i així, amb la utilització d'aquest acord, Ginastera creava un 

símbol que evocava al públic aquesta imatge de l’Argentina nativa22. A la seva música 

també es pot veure el gust per la música cowboy argentina.  

                                                           

20 Mayer-Serra, Otto. Música y músicos de Lationamérica. W.M. Jackson, 1947.   

 
21 Isabele Leymarie. La música Lationamericana. Ediciones Urano.  

 
22 Aretz, Isabel. El Folklore musical argentino. Buenos Aires: Ricordi. 1952.  
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Aquest període pertanyen obres com: el ballet Estancia, o les Danzas 

Argentinas. 

Segon període: nacionalisme subjectiu. La seva música evoluciona cap a un 

nacionalisme no tan explícit, sense postures revolucionàries, que abarcaria des de 1948 

fins a 1956. Sense abandonar mai les tradicions argentines, deixa una mica de banda 

els elements populars, utilitzant-los només simbòlicament. Durant aquest segon 

període, Ginastera va adoptar la tècnica dodecafònica. Utilitza contrastos rítmics i 

profundes impressions. La melodia segueix sent important, així com els contrastos 

entre tensió i relaxació.  

Aquest període està representat per: Sonata op.22 no.1, Cuarteto de cuerda 

no.2, Pampeana no.3 per a orquestra, entre d’altres obres.  

Tercer període: neo-expressionisme. Aquí, entre els anys 1957 i 1983, Ginastera 

experimenta d’una manera més oberta noves tendències de l’avantguarda: el 

dodecafonisme, el serialisme, el microtonalisme... El període està marcat per una 

recerca contínua dels procediments tècnics més avançats, i no hi ha més folklore 

melòdic o rítmic ni cap simbolisme, tot i que continuen havent-hi elements argentins 

com caràcters energètics o adàgios meditatius. Va interessar-se per alguns dels nous 

corrents que van sorgir després de la Segona Guerra Mundial com, per exemple, la 

microtonalitat.  

Tot això es veu reflectit en obres com: Variaciones Concertantes, els dos 

concerts per a piano i orquestra, Cantata para América Mágica, Bomarzo op.38... 

Hi ha qui parla d’un quart i últim període, entorn l’any 1983, com a síntesi de 

tots els elements anteriors i tornada a les tendències tonals inicials. Aquest possible 

període conclouria amb la seva última òpera Barrabás, lamentablement inacabada.  

Pel que fa a l’assimilació dels corrents avantguardistes dels segle XX, Ginastera 

no es servia dels mètodes i tècniques del llenguatge contemporani com a objectiu 
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principal de l’obra, sinó que a l’hora de compondre li sortien naturalment aquest 

elements23.  

 

La seva tècnica 

L’escriptura pianística de Ginastera, sobretot la de la primera etapa, recorda 

molt a la tècnica de Béla Bartók, que va començar a explotar les possibilitats percusives 

del piano, característica que al romanticisme van deixar apartada molts compositors24. 

La utilització de l'ostinato com a motiu generador d’una obra es pot veure en molts 

dels seus treballs, igual que en la música de Bartók. En realitat, l'ús de l'ostinato ha 

estat present en molta de la música d'origen folklòric, i com veiem, el cas de Ginastera 

no és cap excepció. No obstant, a diferència de la música bartokiana, ell explota també 

l'escriptura lírica i melòdica. Aquesta característica deriva probablement de la 

influència que rep de la cançó argentina, gènere que va estar molt present en la seva 

vida.  

Tot i així, la seva concepció respecte a la tècnica de composició sempre va ser 

bastant  lliure i totalment personal. 

 

La seva obra 

Va tractar tot tipus de gèneres: ballet, òpera, música per a orquestra, música 

per a orgue, per a cant, per a piano... I entre les seves obres per a piano destaquen:  

- Danzas argentinas, 1937 

- Malambo, 1940 

                                                           

23 “Tots els grups de compositors argentins estan d’acord en que la gran esperança de la música del seu 

país és Albero Ginastera. Té un olfacte natural per a un escriptura d’efectes brillants, una música de gran 

embranzida i d’encant franco-hispànic. Aquest encant s’intensifica a vegades mitjançant una frase 

melòdica d’ambient local molt ben introduïda. També posseeix una amplitud poc comú per a una 

orquestració de lluminosos efectes sonors. Més endavant, Ginastera serà ambiciós i aprendrà a cercar en 

sí mateix fonts més profundes.” (Copland, Aaron. Revista Modern Music)  

24
 Isabele Leymarie. La música Lationamericana. Ediciones Urano. 
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- Doce preludios americanos, 1944 

- Suite de danzas criollas, 1946 

- Rondó sobre temas infantiles, 1947 

- Sonata número I, 1953 

- Sonata número II, 1981 

- Sonata número III, 1982 

• Sonata op.22 no.1 

Va compondre aquesta sonata un cop consolidada la seva posició com a 

compositor de categoria internacional, obtenint amb ella un premi a un festival d’Oslo, 

i es va fer molt reconeguda entre els pianistes de tot el món. L’obra era un encàrrec de 

l’Institut Carnegie i la Universitat de Pennsylvania per a dones. Representa una de les 

obres més significatives del repertori de piano modern i és l’única peça per a piano 

relacionada amb el nacionalisme subjectiu de Ginastera.  

De forma sonata, té quatre moviments: allegro marcato, presto misterioso, 

adagio molto appassionato, i ruvido ed ostinato.  El primer moviment, que està escrit 

en forma sonata clàssica, combina un tema principal molt primitiu del que es 

desenvolupen variacions rítmiques i melòdiques, amb un segon tema ple d’expressiu 

lirisme, flexible i de tipus pastoral. Aquest primer moviment es caracteritza per la 

politonalitat i la complexitat rítmica. 

25 

                                                           

25
 Ogas, Julio. La música para piano en Argentina (1923-1983). Mitos, tradiciones y modernidades. ICCMU 

– Colección Música Hispana. Textos. Estudios.  
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El segon moviment, és un scherzo amb tres parts. Aquí Ginastera utilitza el 

dodecafonisme a la primera part i, a la segona, reminiscències del Malambo.  

26 

El tercer moviment és una cançó amb tres parts, mentre que el quart té la 

forma rondó amb cinc seccions, a l’estil d’una tocata.  

 

27 

 

                                                           

26
 Ogas, Julio. 

27
 Ogas, Julio.  
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Seguint amb l’anàlisi de Julio Ogas, reduiríem així la Sonata:  

 

 

“Les peces de Ginastera tenen molt de caràcter, com tota la seva obra en general, i les 

seves constants al·lusions a la melodia i a ritmes populars no li fan perdre originalitat, 

que és la cosa més admirable d’unes pàgines tan racials com universals” 28 

                                                           

28
  Monsalvatge, Xavier. La Vanguardia, Barcelona, 9 febrer de 1969.   
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ASTOR PIAZZOLLA 

 

Biografia 

Astor Pantaleon Piazzolla va néixer el 1921 a Mar de Plata, i va morir el 1992 a 

Buenos Aires. Fill únic d’una família, va passar la seva infantesa a Nova York. Quan tenia 

8 anys, el seu pare li va regalar el seu primer bandoneó, comprat per 19 dòlars. Va 

començar a estudiar amb Andrés Dáquila i al cap d’un any va realitzar la seva primera 

gravació, Marionete Spagnol, producte d’una intervenció radiofònica a la Radio 

Recordion Studio de Nova York. També va participar en una escena de la pel·lícula “El 

día que me quieras” de Carlos Gardel, documental que posseeix un valor emblemàtic 

per a la història del tango. Va rebre classes de música del pianista hongarès Bela Wilda, 

deixeble de Rachmaninov i de qui Piazzolla diu que va aprendre a estimar Bach. 

Quan la família va tornar a l’Argentina l’any 1936, Piazzolla va començar a actuar 

en alguns conjunts locals i a dirigir el seu propi conjunt amb el qual tractava d’imitar 

l’estil del sextet d’Elvino Vardaro, músic que Piazzolla admirava molt. Anys més tard, va 

aconseguir que fos el seu violinista. La inclinació d’Astor pel tango i, en especial, per 

aquell tipus de tango, el va portar a anar a viure a Buenos Aires. Tenia tan sols 17 anys. 

El 1939 va realitzar un dels seus somnis ingressant com a bandoneonista en una 

de les grans orquestres d’aquells anys, la d’Ánibal Troiolo, que era un dels millors 

intèrprets de bandoneó, i que Piazzolla sempre va considerar com un dels seus 

mestres. Entre 1940 i 1946, recomanat per Rubinstein, va estudiar composició, 

orquestració i contrapunt amb Alberto Ginastera. El cansament que li ocasionava 

mantenir les actuacions nocturnes quotidianes i estudiar durant el dia, va fer que 

comencés a fer de compositor de música per a cine. Tot i que va abandonar l’activitat 

musical popular com a participant directe, va mantenir el vincle amb el tango que, a 

més a més, li proporcionava ingressos regulars com a intèrpret i arranjador.  

L’obsessió de perseguir un nou estil, lluny del tango, per una part, i el cert èxit 

que estava tenint en el camp de la música acadèmica, va fer que abandonés el 

bandoneó i marxés a París el 1954. Es va posar en mans de la compositora i pedagoga 
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Nadia Boulanger (1887-1979), pensant que el seu estil estava en la música clàssica, 

però ella, quan el va escoltar tocant tangos, li va dir que estava equivocat i que era allà 

on es trobava el veritable Piazzolla. Així, va redefinir el curs futur de la seva producció 

artística. A partir de llavors i un cop retornat al tango i al seu instrument, va tractar de 

fer música erudita però sempre amb la sang del tango.  

El 1955, ja de tornada a Argentina, va formar el conjunt Octeto Buenos Aires, 

donant començament a l’era del tango contemporani i provocant una ruptura amb el 

tango tradicional. Aquest tango, més diferent als que es feien a l’època, va provocar les 

primeres polèmiques entre els “tangueros” clàssics29. Per tot això, va haver d’immigrar 

a Nova York. Allà va intentar fer una barreja entre el jazz i el tango, tot i que mai no va 

arribar a les seves pretensions artístiques. 

Al retornar a l’Argentina, va formar el primer dels seus quintets, anomenat 

Nuevo Tango i integrat per bandoneó, piano, contrabaix, guitarra elèctrica i violí. El 

quintet va ser el grup que més li va durar a Piazzolla i, a més a més, el més estimat per 

ell. Amb el temps, va esdevenir una formació clàssica dintre del tango modern.  

Va col·laborar durant un bon temps amb el poeta Horacio Ferrer experimentant 

el tango-cançó. El 1972 va fer la seva primera actuació al Teatre Colon de Buenos Aires.  

L’any 1990 va morir a París a causa d’un infart.  

 

Un tango en crisi 

Les crítiques contra el nou tango de Piazzolla a les dècades 50 i 60, van coincidir, 

a més a més, amb l’època on el tango en general començava a mostrar una tendència 

declinant. Aquesta decadència, segons vàries opinions, no va ser una crisi econòmica 

que va colpejar únicament el tango; va ser tota una crisi cultural30. Els mitjans massius 

                                                           

29
 Capellano, Ricardo. Música popular. Acontecimientos i confluencias. ATUEL, 2004.  

30
 Fischerman, D. y Gilbert A. Piazzolla. El mal entendido. Un estudio cultural. Buenos Aires: Edhasa, 

2009.  
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de comunicació es van obrir a la música popular i comercial que s’irradiava amb 

poderosíssima força des dels Estats Units. Piazzola, però, justificava aquesta decadència 

amb el cansament provocat per la repetició invariable dels esquemes i estils vells, és a 

dir, per l'estancament del tango clàssic31. Hi afegia que ell mateix transitava els camins 

d'una avantguarda poc acompanyada pel públic. La situació personal de Piazzolla es va 

tornar insostenible econòmicament parlant, malgrat la qualitat, en la meva opinió, dels 

seus treballs.  

“Sí, és cert, sóc un enemic del tango; però del tango com ells l’ entenen. Ells 

segueixen creient en el compadrito, jo no. Creuen en el farolito, jo no. Si tot ha canviat, 

també deu canviar la música de Buenos Aires. Som molts els que volem canviar el 

tango, però aquests senyors que m’ataquen no ho entenen ni ho entendran mai. Jo 

seguiré endavant, malgrat ells.”
32

 

 

La seva obra 

Piazzolla ha de ser valorat, per una banda, per la seva profusa i revolucionària 

obra dintre del gènere específic del tango i, per l’altra, per la seva producció de música 

per a concert.  

• Obres de concert.  

La producció en aquest camp es desenvolupa al llarg de tota la seva carrera, 

amb algunes discontinuïtats. La majoria estan enregistrades a Europa. Ell mateix 

acostumava a comparar la seva producció acadèmica amb l’obra de Gershwin, ja que, 

com ell, va composar obres per a concert partint d’un gènere popular urbà. La 

comparació no és errònia: tango i jazz són gèneres que neixen amb el segle XX i es 

desenvolupen a l’empara de manifestacions massives, ja sigui de mitjans de 

comunicació o de costums de ball de les primeres dècades del segle. Fins l’any 1955, la 

                                                           

31 Negus, Keith. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós. 2005.  

32
 Astor Piazzolla, revista Antena, Buenos Aires, 1954.  



 36 

producció de Piazzolla s’emmarcava estilísticament en una espècie de nacionalisme 

musical, conceptualment a la manera de Villa-Lobos, utilitzant un llenguatge 

plenament tonal33. Malgrat tot, en cap moment la seva obra acadèmica va aconseguir 

el reconeixement dels seus tangos populars.  

• Obra popular. El tango.  

Escoltant el tango en la seva orquestració típica tradicional, res no feia predir 

que a la dècada dels 40 aquest gènere arribaria a manifestar-se a través de formes tan 

complexes com el nonet o els últims quintets. En altres directors contemporanis com 

Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo o Horacio Salgán s’aprecien girs estilístics que, d’alguna 

manera, suposen un avenç del temps. Però sempre es van mantenir més o menys 

dintre dels cànons del tango tradicional. En canvi, l’evolució de Piazzolla va suposar una 

força expansiva que va obrir al tango nombroses possibilitats allunyades del moll 

estilístic del gènere, tot i mantenir tota o gran part de la seva essència. Per això, va ser 

tan combatut a l’Argentina durant dècades, fins que les noves generacions van 

començar a concedir-li el lloc que es mereixia.  

 

Etapes en la seva obra 

Dividiríem la seva producció en cinc etapes diferents.  

Primera etapa. Va des dels seus inicis fins que va assumir la direcció d'una 

orquestra típica clàssica. Piazzolla no es va formar com la majoria dels músics de tango 

de la seva època vivint la música que bategava als carrers de Buenos Aires com un 

element quotidià que impregnava gairebé tots els àmbits de la cultura popular; el seu 

origen “tanguero” va ser a Nova York. El contacte amb el tango el va tenir a través dels 

discos del seu pare. Quan va arribar a Buenos Aires per començar a treballar 

professionalment com a músic, ja era un bon bandoneonista. En aquella època, però, la 

                                                           

33
 Aquesta comparació amb Villa-Lobos, era del mateix Piazzolla. 
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música que més l’atreia era el jazz. Com a orquestrador i arranjador de tangos no 

diferia gaire de l’estil general de l’orquestra típica.  

Segona etapa. És l’etapa de transició fins l’organització de l’Octeto Buenos Aires. 

Durant aquesta època, va escriure moltes bandes sonores per a pel·lícules, totes per a 

orquestra simfònica. Tractava d’obrir-se camí com a compositor. Mentre estudiava a 

París, va realitzar una aportació veritablement original a la forma instrumental del 

tango: l’orquestra de cordes amb bandoneó solista. Però la formació més important va 

ser l'Octeto Buenos Aires, organitzada el 1955 i dissolta el 1957, perquè va representar 

la ruptura definitiva amb el tango tradicional, i pel tango en general va suposar un punt 

d’inflexió cap a una nova manera d’encarar el gènere, constituint la base de les 

realitzacions que s’han seguit desenvolupant des de llavors.  

Tercera etapa. Va compondre per a quintet de bandoneó, guitarra, violí, 

contrabaix i piano, formació que va mantenir durant tota la resta de la seva carrera, i 

que es va convertir, a més, en la formació clàssica del tango modern. També va crear 

una obra mestra única a la història del tango: la “operita” María de Buenos Aires. 

Durant aquesta etapa es van estabilitzar els seus trets estilístics, tant en l’aspecte 

interpretatiu, com en el compositiu. La culminació d’aquesta etapa, el cim de la seva 

producció de tango d’avantguarda, la va aconseguir amb el nonet Conjunt 9, el 

“Piazzola clàssic” per excel·lència.  

Quarta etapa. La característica principal d’aquesta etapa, cap els anys 70 i 

instal·lat a Itàlia, va ser la utilització d’instruments electrònics. Van desaparèixer els 

solos instrumentals d’importància (excepte per al bandoneó) i va començar a treballar 

per primera vegada amb músics d’estudi que coneixia el mateix dia de l’enregistrament. 

Tot i que els arranjaments no arriben al nivell usual de compositor, hi ha bons resultats 

com el CD Libertango. La part positiva de tot això va ser una important repercussió 

internacional, que li va permetre l’entrada al gran món comercial i l’accés al circuit 

europeu de concerts de música popular. 

Quinta etapa. Si el quintet del seu període clàssic cercava la puresa de línees, 

un contrapunt clar en què es discernia el treball de cada un dels instruments, el treball 

del Quinteto (1978) va ser molt més de grup que individual. La improvisació també va 
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prendre molta importància en aquesta època, i l’any 1989 va organitzar un sextet 

afegint-li un bandoneó més, sextet que es va desfer ben aviat i no va aconseguir l’èxit 

del quintet. Resumint aquesta època, diríem que, bàsicament, va intentar mostrar el 

que es podia fer amb el bagatge del tango clàssic i amb tota l’herència piazzolliana.  

 

En poques paraules podríem dir que l’aportació de Piazzolla va ser la de fer 

evolucionar la forma tradicional estandarditzada cap a formes obertes amb infinites 

possibilitats. Mai no va ser del tot ni un músic acadèmic ni un músic popular; ambdós 

estils van ser simultanis al llarg de la seva obra i no es van interferir34. 

 

                                                           

34
 Gómez de la Serna, Ramón. Interpretación del tango. Ediciones de la tierra, 2001.  
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CUBA 

ERNESTO LECUONA 

 

Biografia 

Ernesto Sixto Lecuona, pianista i compositor, va néixer a l’Havana el 1895 i va 

morir a Santa Cruz de Tenerife el 1963, durant unes vacances per a conèixer la terra 

natal dels seus pares. Nen precoç, va iniciar els estudis de piano amb la seva germana 

Ernestina, per després continuar amb professors com Antonio Saavedra, Joaquín Nin o 

Hubert de Blanck (fundador del  Conservatori  Nacional de Cuba). Amb tretze anys va 

publicar la seva primera obra musical, el two-step Cuba y América. Va treballar com a 

pianista i compositor en cinemes, teatres, etc. i així va iniciar una carrera plena d’èxits 

creatius i interpretatius dintre i fora del país, participant en gravacions de discos, en 

pel·lícules i component per a empreses teatrals. Es va graduar al Conservatori Nacional 

de l’Havana quan tenia setze anys, i va continuar els seus estudis a França amb Maurice 

Ravel 35.   

Lecuona va ser fundador de diferents institucions i associacions, entre les quals 

figuren: Institut de l’Havana (1918), Societat Antics Alumnes de Blanck (1925), Societat 

Nacional d’Autors de Cuba (1955), etc.  

Moltes de les peces que va composar van ser impreses en rotllos de pianola, ja 

que durant un temps va estar treballant en la fabricació d’aquest instrument, tant als 

Estats Units com a Cuba.  

Junt amb els compositors Gonzalo Roig (1890-1970) i Rodrigo Prats (1909-1980), 

va ser un dels més importants creadors de sarsueles en l'època d'or del teatre líric 

cubà. L'aportació més important de Lecuona al gènere va ser la fórmula definitiva de la 

romança cubana. Podríem destacar les sarsueles Canto Siboney, Damisela Encantadora 

                                                           

35
 Diccionario de la música española e hispanoamericana. (Sociedad General de Autores y Editores, 2000) 
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i Maria la O, presentades en gires internacionals en les que ell mateix va assumir amb 

freqüència la direcció musical.  

Les actuacions de Lecuona al piano, que van tenir lloc durant una etapa breu 

però intensa, sempre es van caracteritzar per abordar el repertori universal de les més 

variades èpoques, compositors i estils, sense oblidar la música cubana, molta de la qual 

era del seu propi catàleg. Va viatjar a nombrosos països, i va actuar amb diferents 

orquestres simfòniques, com amb la de l’Havana i la de Los Àngeles. Ell va introduir la 

primera orquestra llatina als Estats Units, els Lecuona Cuban Boys. De la difusió de la 

seva obra musical se’n van encarregar molts músics i directors d’orquestra, com el 

català Xavier Cugat. 

El seu descontent amb el govern de Fidel Castro (1959) va provocar, segons uns 

quants musicòlegs, que la historiografia musical cubana no tingués tant en compte la 

significació social i cultural de Lecuona. No obstant això, els seus amics i un quants 

músics com Orlando Martínez (1916-1988) o Odilio Urfé (1921-1984) han dedicat 

importants esforços a la recollida i difusió de l'obra de Lecuona. El primer i únic catàleg 

de les seves creacions, va ser publicat el 1995 per celebrar el centenari del seu 

naixement.  

 

La música de Cuba 

Durant tot aquest període, la música cubana es va reafirmar i va viure un 

apogeu important malgrat la forta competència de la música forana, principalment dels 

Estats Units. En l’àmbit popular, es van revitalitzar el son36 i el danzón37; en la música 

criolla, les melodies més populars van rebre un tractament més elaborat per part de 

compositors que tenien més preparació acadèmica; mentre que en la música 

simfònica, les característiques de la música cubana es van actualitzar amb les 

                                                           

36
 Genere originari de Cuba. 

37
 Ball derivat de la contradanza, que després ha desenvolupat en el bolero. 
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concepcions de l’avantguarda internacional, però amb la particularitat d’incorporar els 

timbres afrocubans38. 

 

La seva tècnica 

Com a pianista mostrava un gran domini de recursos tècnics, entre els quals 

destacaven les temudes dècimes simultànies (no arpegiades), una mà esquerra amb 

gran habilitat per mantenir ritmes obstinats dintre de dissenys o patrons repetits, o el 

seu so inconfusible acompanyat d’aquella capacitat per atacar sempre cada nota amb 

la intensitat i la intencionalitat requerida en cada passatge. Altres detalls que el 

distingien com a pianista eren: el domini dels ornaments ràpids (tant en notes senzilles 

com en octaves), habitualment utilitzats a les seves obres; la perfecció amb què 

aconseguia el lligat; l’ús genial dels pedals, sobre tot el pedal sincopat després de 

produir el so (com a La comparsa); i el costum de canviar la tonalitat de les seves obres 

en el moment d’interpretar-les amb el propòsit de proporcionar-los brillantor. A tot 

això cal afegir-hi les seves condicions excepcionals com a pianista acompanyant, capaç 

d’interpretar els programes més difícils. Per això va ser reconegut a la seva època com 

el més excel·lent pianista i concertista cubà.  

 

El seu estil 

Com a compositor va ser l’únic cubà a la seva època de fama universal, 

enregistrat i escoltat en gairebé tots els països del món. El seu estil es va caracteritzar 

per un treball important en les melodies (és considerat un dels més grans melodistes 

llatinoamericans), amb obres que van des d’un nivell d’elaboració i profunditat màxima 

fins a la simplicitat d’obres amb estructura harmònica de tònica i dominant39. Per això, 

podríem dir que la seva harmonia, encara que d’una gran riquesa i originalitat, és 

                                                           

38
  També mencionaríem aquí a Manuel Saumell Robredo (1817-1870), pianista i compositor cubà 

d’origen català, creador de la contradansa cubana i de l’havanera moderna. 

39
 Dale A. Olsen, Daniel E. Sheehy. The Garland Handbook of Latin American Music.  
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bàsicament senzilla. Va cultivar infinitat de ritmes, principalment a la seva música 

afrocubana, i en molts dels casos utilitzats només en una sola obra.  

 

Tres vessants 

Podríem agrupar totes les seves composicions en tres vessants estilístiques 

principals. 

La primera vessant hereta i desenvolupa, amb noves aportacions personals, la 

tradició pianística romàntica cubana del segle XX, tal i com ho veiem a les seves danses 

cubanes: algunes en l’estil dels compositors precedents, i d’altres d’elaboració més 

lliure i personal. També entren dins d’aquesta vessant les anomenades danses 

afrocubanes, les quals van donar lloc,  per primera vegada, a l’ús del terme “afrocubà”, 

terme que després va passar a ser concepte d’una estètica musical que va rendir culte a 

les arrels de la cultura nacional. Dues de les danses més representatives d'aquest cicle 

són La Comparsa y Danza lucumí.   

A la segona vessant pertanyen les obres d’alè hispànic, les quals tenen el mèrit 

de no ser simples còpies, sinó una sincera expressió personal de la musicalitat 

espanyola. En aquesta tendència s’ubica la Suite Andalucía, composta per sis peces, 

una de les quals és la nostra Ante el Escorial, que forma part del recital associat a 

aquest projecte.  

Les obres de la tercera vessant estan fortament impregnades pel pianisme 

romàntic tardà, modernista de base i d’orientació centreeuropea, encara que amb un 

estil i una visió molt singulars i propis. A aquesta tercera vessant pertanyen els seus 

nombrosos valsos de concert i les peces com Preludio de la noche.   

 

La seva obra 

El quadre de gèneres cultivats per Lecuona és summament heterogeni,  però és 

en la seva música instrumental i, principalment en les seves danses per a piano, on es 

troba el nucli de la seva música i on resideixen les seves més significatives aportacions. 

La seva producció de danses es singularitza per la diversitat de ritmes, inclòs sota 
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conceptes mètrics inusuals (com succeeix a la dansa En tres por cuatro) i perquè en 

general s’inicien amb dos compassos a la mà esquerra, cosa que permet identificar-les 

amb gran facilitat. 

 

• Danses per a veu i piano 

També val la pena destacar les seves danses per a veu i piano, que representen 

una veritable curiositat dins del seu gènere. Han estat classificades en danses cubanes i 

danses afrocubanes; les primeres dividides alhora en danses de saló i danses de 

concert. Les danses de saló com El tanguito de mamà i Ni tú ni yo es caracteritzen 

fonamentalment per la recurrència a un ritme constant, es a dir, per una sistematicitat 

rítmica específica, així com per una certa cubania a la manera del segle XX. Les de 

concert, entre les que es troben la gran majoria, com Dame tu amor, Al fin te vi o ¿Por 

qué te vas?, es caracteritzen per un major nivell d’elaboració pianística i, com a 

conseqüència, per la utilització de grans contrasts sonors i diferents ritmes, com també 

per l’ús complexe dels pedals. Mentrestant, les danses afrocubanes, com La comparsa 

o Danza lucumí, entre d’altres, es caracteritzen per presentar estructures rítmiques 

derivades de la música africana, així com acompanyaments basats en la superposició 

d’un o dos ritmes mantinguts de manera reiterada.  

La lletra a les cançons és potser l’aspecte menys rellevant per la seva simplicitat 

i poca pretensió literària; hi trobem detalls de deixadesa com la destrucció, en 

ocasions, de sinalefes al convertir una síl·laba en dues, així com la incorrecció d’accents 

per tal de no alterar el ritme normal de la melodia. No obstant això, val la pena 

destacar la profunda relació i unitat poeticomusical entre text i música que 

aconsegueixen les seves cançons, amb textos de reconeguts poetes com, per exemple, 

José Martí (1853-1895) o Juana de Ibarburu (1895-1979). 

Totes aquestes característiques presents en les danses de Lecuona, l’ubiquen al 

segle XX com la figura que tanca el cicle de la dansa moderna a Cuba, semblant al que 
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al segle XIX va representar Ignacio Cervantes (1847-1905), que va culminar el gènere de 

la dansa clàssica40. 
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BRASIL 

HEITOR VILLA-LOBOS 

 

Biografia 

Heitor Villa-Lobos va néixer el 1887 i va morir  el 1959 a Rio de Janeiro. Va rebre 

certa instrucció musical del seu pare, notable músic aficionat, i d’algun mestre com B. 

Niederberger. Va començar de nen tocant una viola que el seu pare havia transformat 

en violoncel, i ja abans de 1899, any de la mort del seu pare, es dedicava a la música 

com a professional. Va actuar com a músic de cafè tocant el violoncel, tot i que 

ocasionalment també tocava la guitarra, el clarinet o el piano. Als setze anys, la seva 

mare va voler fer-li emprendre estudis de medicina, i ell va fugir de casa, portant 

durant quatre anys una vida nòmada de músic ambulant, recorrent tot Brasil i 

recaptant informació sobre la música popular de les diferents regions, especialment de 

la música afro-brasilera del nord del país. Les cançons que anava sentint al carrer 

constituïen el seu repertori  preferit, i els xoros (músics populars) van ser els seus 

mestres. Per tot això, podríem dir que va ser, sobre tot, autodidacta, rebel a normes i 

academicismes. 

Durant els següents anys, també va viatjar molt, fins que el 1913 va retornar a 

Rio de Janeiro. Es va casar amb la pianista Guimaräes Lucilia i va començar la carrera 

com a músic “seriós”. Es van publicar les seves primeres composicions, algunes de les 

quals van ser introduïdes en una sèrie de concerts de música de cambra i, més tard, 

també en concerts d’orquestra. El 1936 va deixar la seva dona, i va establir una relació 

sentimental amb Arminde Neves d’Almeida, la qual també era músic i va exercir una 

influència significativa en Villa-Lobos. Van dedicades a ella un bon número d’obres, 

incloent tot el Cicle Brasiler (fusió de l’estil de Bach i de música folklòrica) i molts dels 

Choros (orquestracions de músiques folkòriques)41. 
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Va ser anomenat director de la Superintendència d’Educació Músical i Artística 

(SEMA) a Rio de Janeiro, organisme que s’encarregava de l’orientació, del plantejament 

i del desenvolupament de l’estudi de la música a les escoles, a tots els nivell, conjugant 

disciplina, civisme i educació artística42. Des de càrrecs oficials va potenciar la música 

popular, i la va introduir a les escoles. Així, els reconeixements autòctons i nacionals es 

van anar succeint sense interrupcions. El 1942 es va fundar el Conservatori Nacional de 

Cant Orfeònic amb Villa-Lobos com a director.   

El 1940 va conèixer a Uruguay el guitarrista Abel Carlevaro, i sorprès pel seu alt 

nivell musical, Villa-Lobos li va començar a fer classes, a regalar-li manuscrits, a 

compartir amb ell el seu coneixement... Alhora, Carlevaro va estrenar algunes de les 

seves obres. Així va començar una segona carrera com a pedagog de la música del seu 

país. Va dissenyar un sistema complet d’instrucció musical que ha arribat a generacions 

de brasilers, basat en la rica cultura musical del poble i arrelat en un explícit 

patriotisme. Va composar música per a enormes corals escolar de nens, sovint sobre 

adaptacions de material folklòric.  

El 1944, després de la Segona Guerra Mundial  i al final de la seva vida, Villa-

Lobos va viatjar als Estats Units, on va ser apreciat com a director i com a crític. Algunes 

orquestres americanes li van encarregar treballs importants, i va escriure música per a 

la pel·lícula de Hollywood Green Mansions. Com a director de la seva pròpia música va 

ser convidat a importants ciutats com Los Ángeles, Nova York i París. 

El 1918 es va reunir per primera vegada amb el pianista Arthur Rubinstein, amb 

qui va arribar a tenir una estreta relació durant tota la vida. Es diu que van ser aquestes 

trobades les que el van animar a escriure molta música per a piano.  

 

El nacionalisme brasiler 
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És innegable el treball “intencionat” de Villa-Lobos en l’àmbit de la música popular, 

però si mirem a la resta dels països en aquell inici del segle, no sembla que Heitor Villa-

Lobos estigués assabentat que a l’Argentina músics com Alberto Williams o Julian 

Aguirre haguessin emprès una croada de coneixements i un estudi de la tradició 

popular.  

“El nacionalisme brasiler és la conseqüència natural del rebuig a la dominació europea i 

una reacció contra l’intent de les autoritats metropolitanes de suprimir les expressions 

del nativisme, ja manifestades des dels temps colonials, però les manifestacions del 

qual només van trobar maduresa en temps posteriors.”
43

 

 

La infància de Villa-Lobos va coincidir amb un període de revolució social i de 

modernització; l’abolició de l’esclavitud i l’enderrocament de l’Imperi Brasiler  l’any 

1889 el van influenciar directament. Aquests canvis es veuen reflectits en tota la seva 

musica. Anteriorment, Villa-Lobos havia estat influenciat dominantment per la música 

europea.  

Villa-Lobos va recolzar el govern de Vargas (1882-1954), cap civil de la revolució 

de 1930 i president dues vegades del Brasil, fet que al nostre compositor li va provocar 

a l’època dures crítiques44. 

 

Formació 

El 1923, va guanyar una beca del govern per estudiar a París. El seu objectiu 

principal, declarat per ell mateix, era exhibir el seu món exòtic, en comptes d’estudiar. I 

efectivament, les seves estades en  aquesta ciutat (1923-1925 i 1927-1930) van 

provocar una forta reacció a l’Europa d’aquella època,  estupefacta per la revelació d’un 

art salvatge, sensual i irracional; i també per la síntesi mai tan aconseguida entre 

melodies i ritmes afroamericans, i formes i esquemes de la música culta. Debussy, així 
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com el Grup dels Sis (grup de compositors francesos de principis de segle XX), li van 

mostrar la seva admiració. Mentrestant, a París va poder conèixer figures com Edgar 

Varèse, Pablo Picasso, Leopold Stokowski o Aaron Copland. Va fer l’estrena dels seus 

primers Choros.  

Va enriquir la seva formació llegint les obres dels mestres com Bach, Wagner o 

Puccini, i va estudiar tractats didàctics com el de d’Indy (París, 1852-1931). La seva 

música va ser sempre personal i idiosincràtica, i el seu estil compositiu mai s’ha 

encasellat dintre de cap norma acadèmica. Com ell mateix deia:  “la meva  música és 

natural, com una cascada”, o “un peu a l’acadèmia i vostè canvia a pitjor”.  

 

Estil 

Villa-Lobos és un dels compositors llatinoamericans més reconegut  

internacionalment. Va rebre influències del romanticisme i de l’impressionisme 

europeus, però va crear un llenguatge propi i diferent, xopat de la cultura popular del 

seus país. Però també fou notablement influenciat per J.S. Bach, en qui va veure “un 

intermediari entre totes les cultures”.  

Un dels temes més abordat en les seves composicions és el de les disputes 

entre individus en terres indòmites.  

El seu estil compositiu és fragmentari, diferent del desenvolupament de temes 

abstractes de la música clàssica. A part dels elements adquirits durant les seves 

estàncies a Europa i Estats Units, és característica la seva intenció de plasmar els sons 

de la naturalesa en la música. 

Les seves primeres composicions mostren, segons alguns crítics, senyals del que 

podria ser una crisi d’identitat, sobre si el que dominaria el seu estil seria la música 

europea o la brasilera45. Però al cap de pocs anys va abandonar del tot la seva obertura 

cap a l’universalisme per tornar a les modalitats de la música del seu país. 
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La seva obra 

Malgrat la seva gran activitat com a promotor musical, la labor principal de 

Villa-Lobos va ser la de compositor. Va ser notòriament prolífic; composava a una 

extraordinària velocitat i duia a terme múltiples activitats. També va realitzar un gran 

número de recomposicions i arrengaments d’obres anteriors, especialment durant els 

últims anys de la seva vida.  

La producció musical de Villa-Lobos, sense contar els treballs perduts, inclou 

prop de dues mil composicions que abasten tots els gèneres, entre les quals 

sobresurten: dotze simfonies, varis concerts per a diversos instruments, 10 Xoros, 9 

Bachianes Brasileires, 17 quartets de corda, 2 ballets... 

Avui dia, podríem considerar que la música de Villa-Lobos està ben difosa si 

tenim en compte les gravacions existents i els concerts que es realitzen.  

 

• Bachinas brasileiras 

Les Bachianas Brasileiras van ser composades entre els anys 1930 i 1945, i estan  

inspirades en l’obra de J.S. Bach. És un cicle de nou suites, els moviments de les quals 

porten títols de formes musicals barroques i subtítols de formes populars del folklore 

brasiler. No compleixen una plantilla instrumental fixa, cada una té una formació 

diferent, i tampoc no s’han d’interpretar necessariament de forma contínua tot i que 

guarden una relació singular.  

La Bachiana Brasileira n.4, va ser composada el 1930 per a piano solo, i 

orquestrada per ell mateix el 1942. L’estrena per a piano sol la va fer Vieira Brandao, el 

27 de novembre de 1939. I l’arranjament per a orquestra va ser presentat al públic el 

15 de juliol de 1942, en un concert dirigit pel mateix Villa-Lobos.  

L’obra conté quatre moviments: Prelúdio (Introduçao), dedicada a Tomas Terán i 

que interpretaré al recital que acompanya aquest treball; Coral (Canto do Sertao); Ária 

(Cantiga); i Dança (Miundinho).  
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Podríem dir que en totes aquestes peces, Villa-Lobos no tracta d’imitar el 

llenguatge de Bach, sinó d’adaptar lliurement a la música brasilera els procediments 

harmònics i contrapuntístics del Barroc.  

 

• Dança do indio branco 

La dansa de l’indi blanc (“l’indi blanc”, com li deien al mateix Villa-Lobos), 

pertany a l’últim dels quatre moviments del Ciclo Brasileiro, composada entre els anys 

1936 i 1937. Sobre el “blanc” del títol, hi ha diferents teories: per una part, es comenta 

que fa referència a les tecles blanques del piano que semblen dominar a l’escriptura; i 

per l’altre, es diu que Villa-Lobos, a l’hora de composar la peça, es va inspirar en un indi 

que va trobar a la selva que constantment ballava i que al final va morir.  
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TOTS CINC JUNTS 

 

Tot i que el contacte entre Guastavino, Ginastera, Piazzolla, Lecuona i Villa-

Lobos mai no va arribar a ser gaire estret (excepte en algun cas en concret), i tampoc 

no van treballar en una mateixa línea estilística, jo he intentat trobar-los-hi alguna 

similitud, veient que no he estat l’única que durant aquests anys els ha volgut agrupar 

en un mateix recital. Tenint en compte que mai no s’ha fet cap investigació agrupant els 

cinc alhora, he de dir que totes les conclusions que he tret no són més que deduccions 

d'elaboració pròpia. Malgrat la distància física entre els països d’origen d’aquests 

compositors, puc imaginar que tots van beure, almenys una miqueta, d’alguna font en 

comú. Conscient de tot això, i tractant temes completament objectius, he començat 

amb un primer gràfic, on els he col·locat de manera cronològica.  

 

CRONOLOGIA 

 

 

Per una altra banda, al compartir una mateixa època, també podríem suposar 

que hi van haver unes mateixes tendències a seguir. Tot i que la informació no corria a 

la velocitat d’avui dia, és segur que existia algun tipus de contacte entre els grans 

artistes. Veiem un estret vincle entre músics americans i europeus, la qual cosa ens 

mostra com la música llatinoamericana ha depès molt de models europeus. Veiem un 
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estret vincle entre músics americans i europeus, i sovint veiem com, en una etapa 

inicial, és la música llatinoamericana la que ha begut molt dels models europeus. En el 

següent quadre exposo comparativament les persones i fonts d'inspiració de cada 

músic i pinto del mateix color els professors o músics que es repeteixen en uns 

compositors i en altres.  

 

PERSONES I FONTS D’INSPIRACIÓ 

 

Tot i ser compositors relativament reconeguts, tant a la seva època com avui 

dia, si sortim del continent americà veurem que les seves obres segueixen estant fora 

de tot el repertori dels grans pianistes o de les orquestres més importants, almenys 

comparant-les amb obres de compositors europeus de renom. Segurament, serà deu 

ser Piazzolla l'argentí que més s'ha interpretat a l'exterior.  

El Teatre Colon de Buenos Aires ha jugat un paper important en la difusió de les 

obres d'aquests compositors. Diferents peces de tots cinc hi han estat interpretades. 

L'estrena de la Sonatina de Guastavino, de fet, es va fer en aquest teatre, i el mateix 

Piazzolla va actuar-hi en directe més d'una vegada.  
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Tots ells, excepte Piazzolla, van ser pianistes i, a més, bons intèrprets, tal com 

ens ho mostren les cartelleres de l’època. Piazzolla, de totes maneres, encara que fos 

bandoneonista, va estudiar i treballar amb bons pianistes, fet que es veu perfectament 

reflectit a les seves obres i als arranjaments per a piano. Paral·lelament a la seva 

carrera d'intèrpret i de compositor, tots van treballar en l'àmbit pedagògic.  

La historiografia ha dividit la feina de tots en diferents etapes. Tot i que les 

característiques de cada època no són les mateixes en tot els compositors, a tots, 

menys a Piazzolla, se'ls ha acostumat a organitzar en tres etapes. Piazzolla, les 

tendències del qual s'han dividit en cinc períodes diferents, diríem que va ser, potser, el 

més inquiet. Tots aquest canvis d'estil mostren una clara necessitat de buscar nous 

llenguatges i procediments.  

La varietat de gèneres treballats per Guastavino, Ginastera, Piazzolla, Lecuona i Villa-

Lobos va ser força heterogeni si analitzem detingudament tota la seva producció.  Des 

del punt de vista d’un públic no especialitzat,  en canvi, és fàcil obviar de moltes 

composicions i etiquetar cada compositor amb un gènere en concret. Tot i ser cert que 

van treballar més en uns àmbits que en altres, no podem negar el nivell i la importància 

de totes les seves composicions. Al requadre de baix he volgut destacar només els més 

reconeguts pel públic general. 

 

GÈNERES PREDOMINANTS 

GUASTAVINO Cançó. Piano. 

GINASTERA Multiplicitat de gèneres. 

PIAZZOLLA Tango. Obres de concert.  

LECUONA Piano (danses). Veu i piano. Sarsueles.  

VILLA-LOBS Multiplicitat de gèneres.  
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Com a prova de seva involucració en la societat, sabem que tots aquets 

compositors van ser fundadors de diferents associacions i institucions. Ginastera va 

fundar la Lliga de Compositors de l’Argentina; Lecuona L’Institut de l’Havana (1918) o la 

Societat Antics Alumnes de Blanck (1925); i Villa-Lobos el Conservatori Nacional de 

Cant Orfeònic. Va ser Guastavino l’única excepció, pel fet que va treballar sempre de 

manera independent, sense formar part ni estar promocionat per cap associació.  

Amb més similituds o menys, és clar que tots cinc han desenvolupat un paper 

important tant en la història de la música del seu país i, de retruc, de la resta de països. 

Han estat figures que han marcat nous camins per a les noves generacions, partint de 

les formes populars estandarditzades i arribant a formes i llenguatges nous, fins llavors 

no explorats. 
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CONCLUSIÓ 

 

L’objectiu d’aquest treball no ha estat fer cap investigació nova respecte els 

compositors tractats, ni de fer una difusió del seu repertori, sinó intentar treure les 

idees principals per poder-nos ubicar dintre del context on aquestes obres van ser 

escrites. El projecte m’ha servit per aprendre moltes coses, i he aprofitat per sentir 

música; però al mateix temps, m’ha provocat més dubtes que per motiu del limitat 

temps i de la dimensió del treball he hagut de deixar sense aclarir. Tot i així, veient que 

fa un any desconeixia completament el tema, i ara he arribat a entendre una mica més 

el panorama, podria dir que m’he quedat satisfeta.  

Per tot el que he pogut llegir m’atreveixo a afirmar que tots cinc, cadascú amb 

les seves característiques, han estat compositors d’indubtable nivell. Avui dia, poca 

gent contradiria això, però alhora, també és innegable que amb el mateix grau de 

genialitat és més fàcil arribar a ser universalment reconegut havent nascut als Estats 

Units o a Europa, que no pas a l’Amèrica Llatina.  

En part, trobo normal que aquí no hagi arribat tota la música que s’ha produït 

allà, de la mateixa manera que segurament ha passat a la inversa. Això, en canvi, no 

treu que els compositors llatinoamericans hagin estat mirant cap els nostres models 

molt més del que hem fet nosaltres amb ells. És evident que la música 

llatinoamericana s’ha nodrit molt de l’europea, i especialment de la ibèrica, en el 

mateix moment, a més, que anaven creixent tots els moviments nacionalistes, cosa 

que podria arribar a ser una mena de contradicció si tenim en compte el passat 

colonitzat que va viure durant segles el continent americà. I és justament això, en la 

meva opinió, una de les primeres coses que hauríem de valorar d’aquests compositors; 

la capacitat de saber crear una música intrínsecament argentina, cubana o brasilera en 

la forma i en el contingut que, alhora (independentment de si amb influències 

europees o no,) tingui un valor universal. Un valor que tard o d’hora haurà de ser 

reconegut per tot el públic, ja que el terreny d’aquesta música ha estat prou treballada 

perquè en un futur no gaire llunyà pugui ser elevada al lloc que es mereix. 
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