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“Klosterruine Oybin (Der Träumer)” (Ruïnes del monestir 
d’Oybin o El somiador). Oli sobre tela. Caspar David Friedrich. 

Vers el 1835. Pinacoteca de l’Hermitage (Sant Petersburg). 



Das Romantische ist das Schöne ohne Begrenzung, oder das schöne Unendliche, so 
wie es ein erhabenes gibt. 

Jean Paul (1804)  1

Romanticism encounters what looks like irreducible contradictions because it starts 
from man and accepts the contradiction which exists in him. 

 Jacques Barzun (1950) 

Estos alienados albergan respecto a la música las opiniones más asombrosas: la 
llaman la más romántica de todas las artes, puesto que su único tema es el infinito, la 

más misteriosa, el sánscrito de la naturaleza expresado en notas, que llena el pecho 
de los hombres con un infinito anhelo, y que solo en ella entiende el hombre el 

elevado canto de… ¡los árboles, las flores, los animales, las piedras, las aguas! 
E.T.A. Hoffmann (2014), 87-88. 

  

 

 Allò que és romàntic és el que és bell sense cap limitació, o l’infinit bell, igual que hi ha un infinit sublim. 1

(Traducció pròpia).
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Resumen:

Abstract: 

El Romanticismo constituye un movimiento cultural en el que 
la expresión del sentimiento alcanza su máxima esplendor. 

En el presente trabajo, fruto de la pasión por la música y la 
literatura, se realiza un análisis del lenguaje musical y literario 
a través de los tópicos más representativos del período 
romántico. 

De este modo, se realiza un estudio de ambas disciplinas 
artísticas y de métodos que se utilizaron, respectivamente, 
para transmitir de una forma sublime la sensibilidad y la 
delicadeza propias de la idiosincrasia del Romanticismo. 

El presente estudio nos ha permitdo establecer la relación 
literatura-música y su capacidad de trasladar al lector u oyente 
las emociones, la pasión y los pensamientos del espíritu 
romántico.

Romanticism conforms a cultural movement where the 
expression of emotion reaches its maximum splendour. 

The present research work, a product of the passion for music 
and literature, carries out an analysis of the musical and 
literary language through the most representative topics of 
this period. 

As part of this approach, a study has been made of both 
artistic disciplines and their respective methods to transmit 
sensitivity and delicacy, typical characteristics of the romantic 
era. 

The present study enables us to prove the literacy-music 
relationship and the capacity of these doctrines to transfer to 
the reader or the listener the emotions, passion and thoughts  
of a romantic soul. 
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INTRODUCCIÓ 

El present treball de recerca, intitulat Frei aber einsam: el llenguatge musical i literari en el 

Romanticisme, és un estudi i/o anàlisi musical —elements del llenguatge i harmonia— de diverses 

obres romàntiques i post-romàntiques de compositors com Johannes Brahms, Piotr Íllitx 

Txaikovski, Richard Wagner o Franz Schubert, juntament amb la d’altres obrees literàries d’aquest 

mateix període o que incorporen elements propis del moviment, com serien: Les desventures del 

jove Werther, de J.W.von Goethe; Cims Borrascosos, d’E. Brontë; o diversos poemes de John Keats 

o Lord Byron. A través d’aquest estudi ens volem acostar a ambdues disciplines artístiques i poder 

així apreciar-ne la presència del Romanticisme. 

 La realització d’aquest treball té la motivació en l’al·licient que per a mi representen la 

música i la literatura, dues grans concepcions de l’art que s’han convertit en un element intrínsec de 

la meva persona i que m’han acompanyat durant totes les etapes vitals: d’una banda l’escriptura ha 

estat un mecanisme d’introspecció personal i la literatura, de culturització i aprenentatge, i d’altra 

banda l’any passat vaig acabar el grau Professional de Violí al Conservatori de Vila-Seca. 

 La hipòtesi que em plantejo i que pretenc corroborar, matisar o contradir en finalitzar la 

investigació d’aquest treball de recerca és que hi ha un paral·lelisme entre les obres musicals i les 

produccions literàries produïdes en el marc del Romanticisme pel fet que ambdues incorporen els 

mateixos tòpics romàntics; és a dir, l’estudi del treball portarà a corroborar que, tot i tractar-se de 

dos llenguatges diferents utilitzats en dos àmbits artístics diferents, aquests poden expressar de 

forma molt similar els tòpics del Romanticisme: el nacionalisme i el folklore, la naturalesa, l’amor i 

la mort, l’Sturm und Drang o el motiu FAE. 

 Molts d’aquests tòpics es poden resumir amb el lema FAE: “Lliure però sol”. Brahms 

utilitzarà aquest acrònim en les seves obres, per tal com la solitud i la melancolia són un sentiment 

comú del Romanticisme, pel fet que són part del compositor. D’aquesta manera, com els passava a 

molts d’altres músics d’aquesta època, la llibertat que trobava Brahms en la composició, li permetia 

expressar aquest sentiment de solitud. 

 En les creacions romàntiques trobarem una barreja de sentiments i emocions, passant d’una 

tensió i passió extremes, al lirisme més sincer i “ senzill”: l’expressivitat en estat pur. 

 Pel que fa al mètode del treball, la recerca s’ha dut a terme mitjançant la lectura i comentari/ 

anàlisi, amb més o menys profunditat, de grans obres literàries i l’anàlisi d’obres musicals del 

Romanticisme i Post-romanticisme. Realitzar una anàlisi musical, a voltes profunda i complexa, ha 
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estat possible gràcies a la instrucció que he rebut al conservatori indicat, sota el mestratge del 

compositor i professor Ramon Humet. De la mateixa manera, s’ha realitzat una recerca exhaustiva 

del tòpics i elements romàntics, així com també s’han llegit llibres de contingut teòric sobre 

l’objecte d’estudi, a fi i efecte de realitzar una cerca el màxim d’exhaustiva dels elements que 

defineixen el Romanticisme. A aquests elements, els anomenarem “tòpics” i ens serviran com a 

denominadors comuns en fer la comparativa del codi musical i el codi verbal, tant en una mateixa 

obra com en composicions diferents. 

 Pel que fa als annexos, s’hi inclou una composició pròpia d’un breu lied sobre un poema de 

Goethe, Nachtgedanken (“Pensaments Nocturns”). 

 Així doncs, per concloure aquesta breu introducció, voldria assenyalar que aquest treball ens 

permetrà gaudir de dues magnífiques arts —la música i la literatura— que, en el seu estudi 

minuciós, ens meravellaran amb el seu llenguatge, esdevenint una clara representació dels 

sentiments i el pensament de l’era romàntic. 

1. EL ROMANTICISME LITERARI 

El Romanticisme literari, que naix a Alemanya i a la Gran Bretanya al final del segle XVIII i s’estèn 

per Europa durant els primers decennis del XIX, sorgeix com a resposta al racionalisme il·lustrat, i 
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representa l’estat de la sensibilitat europea d’aquella època, una Europa submergida en un període 

de grans canvis polítics, econòmics, culturals i socials, produïts per les grans revolucions —liberals 

i industrials— emergents, que feren replantejar tots els esquemes vigents fins aleshores. La cultura 

deixà de ser patrimoni exclusiu de les classes benestants i privilegiades, com havia passat fins 

llavors, i, en conseqüència l’activitat editorial augmentà amb rapidesa, la qual cosa en permeté una 

major difusió. Això facilità que la figura de l’escriptor, que havia estat sostingut pel mecenatge 

privat, de l’Administració Pública o les rendes familiars (en el cas de procedència de famílies 

benestants), esdevingués un autèntic ofici. Aquest nou escriptor, present en les acadèmies, ateneus i 

liceus, que impulsà un canvi en el model d’universitat i la premsa, i que, per tant, estava molt més 

exposat a l’opinió pública, plasmà en el seu treball una de les idees bàsiques del Romanticisme: la 

Llibertat.  

 Aquest complex moviment cultural es caracteritzà per l’exaltació dels sentiments i de les 

emocions en contraposició al pensament racional; és l’expressió completa de la sensibilitat i de la 

imaginació. En aquest sentit, i malgrat trobem unes característiques pròpies d’aquest corrent a cada 

país, el Romanticisme compartirà un tret comú: el predomini del pathos (el dinamisme emocional) 

sobre l’ethos (l’estaticisme emocional) . L’escriptor romàntic s’evadeix de la injustícia i la crueltat 2

del món a través dels somnis, l’exotisme, el retorn al passat històric  (sobretot a l’Edat Mitjana) o la 3

rebel·lia, el que posa de manifest la inquietud i la passió per allò fantàstic o meravellós. A més a 

més, formen part de la idiosincràsia d’aquest moviment l’admiració per la naturalesa i la 

reivindicació de la cultura. Amb l’objectiu d’incorporar aquests elements propis del Romanticisme, 

l’escriptor/a utilitzarà una narració subjectiva i individualista. Així doncs, la literatura fou un dels 

principals instruments d’expressió dels ideals romàntics, i sobretot a través de la poesia. 

 També és important destacar que el Romanticisme adoptà dues posicions ideològiques 

marcades, la qual cosa suposà l’existència de dos corrents diferents dins del moviment. D’una 

banda, trobem el conservador, que se situaria, aproximadament, en el període anterior al 1830, 

 El pathos i l’ethos són dos conceptes que, juntament amb el de logos, foren incorporats per Aristòtil en el 2

segon volum del seu tractat Ars Rhetorica, en el qual explica i desenvolupa les tres vies de persuasió d’un 
orador mitjançant un estudi empíric de les passions i del caràcter.

 En ple apogeu de les grans revolucions, la literatura expressa les inquietuds del canvi revolucionari. De fet,  3

aquesta preocupació fou descrita per De Larra (1844): p. 386 de la següent manera: “La transición es 
violenta, y las sacudidas que esperimentamos no son otra cosa que su expresión […]. La gran disputa del 
clasicismo y del romanticismo no es otra cosa que el resultado de ese desasosiego mortal que fatiga al 
mundo antiguo”. 
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caracteritzat per un pensament ideològic tradicional (evasiu o medievalista), confessional i 

monàrquic. Representants d’aquest posicionament serien Scott, Chateaubriand i Zorilla. Per altra 

banda, trobem el Romanticisme rebel (moral o polític), que se situaria a partir de la fi de l’anterior, 

contrari al primer, tenia un posicionament liberal, aconfessional i republicà. Alguns dels seus 

representants serien Schelley, Lamartine i Espronceda. 

1.1.  Màxims exponents de la literatura romàntica alemanya 

A Alemanya, el moviment s’originà amb Lessing, Klopstock, Herder i el moviment Sturm und 

Drang, sobre el qual en parlarem l’apartat 3.4. Els seus precursors, Goethe, Schiller i Fichte, foren 

seguits, en una primera època, pels germans Schlegel, Tieck, Novalis i Schleiermacher, i, després, 

per Brentano, Arnim, els germans Grimm, Chamisso, H. von Kleist, Hoffmann, Uhland i 

Eichendorff. Els germans Schlegel varen teoritzar sobre moviment en la seva revista Athenäum 

(1798). El Romanticisme assoliria al país fites culturals de vital importància, tant en el conreu de la 

llengua nacional com en la literatura. A més a més, gràcies a l’esperit nacionalista del moment, es 

va produir un ressorgiment del folklore i la recuperació de la mitologia germànica. 

1.2.  Màxims exponents de la literatura romàntica anglesa 

A Gran Bretanya, el naixement del Romanticisme s’anuncià amb els Poetical Sketches (1783) de W. 

Blake, i estigué representat, entre d’altres, pels poetes Wordsworth, Coleridge, Southey, Moore, 

Byron, Shelley, Keats o Walter Scott. La publicació de Lyrical Ballads (1798) per parts dels dos 

primers poetes britànics esmentats marcà idealment l’inici d’aquesta poesia romàntica. D’altres 

grans escriptors/es romàntics/ques en llengua anglesa són George Eliot (pseudònim masculí de 

Mary Ann Evans), les germanes Brontë, Jane Austen, Christina Rosetti, Thomas Hardy, Alfred 

Tennyson o Elisabeth Barret Browning.  

1.3.  Màxims exponents de la literatura romàntica francesa 

A França, J. J. Rousseau és considerat un precursor pre-romàntic, amb la seva obra Rêveries d’un 

promeneur solitaire (1782). En seran màxims exponents Chateaubriand, Balzac, Musset, Gautier, 

Sainte-Beuve, Stendhal (pseudònim de Henri Beyle), George Sand (pseudònim masculí d’Aurora 

Dupin), Dumas, Flora Tristan, Lamartine, Vigny o Victor Hugo, aquests tres darrers clars 

representants de la novel·la històrica, especialment el darrer, amb la seva obra cabdal Les 

misérables, 1862.  
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1.4.  Màxims exponents de la literatura romàntica espanyola 

A Espanya, el Duc de Rivas, amb Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), inicia idealment el 

moviment. Els posteriors representants foren: Martínez de la Rosa, Espronceda —que va reflectir el 

corrent byronià i expressaria en els seus poemes un fons reflexiu— López Soler, M.J. Larra —qui 

recolliria el corrent tradicional d’inspiració en el passat històric i, a la vegada, utilitzaria el corrent 

revolucionari en els seus articles polítics i de costums—, J. Zorrilla, Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, Carolina Coronado o Fernán Caballero (pseudònim masculí de Cecilia Böhl de Faber), 

i, tardanament, J. Valera, Bécquer, Clara Campoamor, R. de Castro i Echegaray, entre d’altres.  

1.5.  Màxims exponents de la literatura romàntica catalana 

En la literatura catalana, el Romanticisme tingué una clara connotació política, atès que serví per 

reivindicar la recuperació de la llengua, la literatura i la cultura popular. És també en aquest moment 

(primera meitat del segle XIX, i concretament al principi dels anys 30 d’aquest segle) quan apareix 

a Catalunya el moviment vuitcentista conegut amb el nom de La Renaixença, moviment que, 

després d’una etapa de decadència de la llengua i la cultura catalanes, reprengué el conreu literari i  

retornà el prestigi a la llengua, recollint aspectes de la cultura de la Il·lustració que foren incorporats 

a un romanticisme deutor del que s’havia imposat a Alemanya. A través d’aquest moviment, es 

difongué una recreació idealitzada, tot del passat medieval, com del més recent, i es destacaren una 

sèrie de conceptes i de manifestacions considerats constitutius de la identitat catalana: l’esperit 

nacional, el patrimoni hisòric i l'arqueològic, el folklòric en general i el cançonístic i el rondallaire 

en particular, i sobretot, la llengua catalana en el sentit que B.C.Aribau, en el poema La pàtria 

(1833) —primer poema romàntic en llengua catalana i que ha estat considerada, tradicionalment, 

com l’origen o el punt de partida de La Renaixença—li atribuí el signe i símbol identificadors de la 

pàtria. Així doncs, podem dir que el moviment romàntic comparteix amb La Renaixença la voluntat 

d’exaltar i revifar la consciència nacional dins d’un període convuls.  

 L’arrelament d’aquest moviment a Catalunya arribà, emperò, amb l’obra Lo Gaiter del 

Llobregat (1841), de Joaquim Rubió i Ors, el qual, també, a través dels seus poemes, començats a 

publicar el 1839, i molt especialment en el pròleg del recull de 1841, féu una crida a la 

“independència” literària de Catalunya, entesa com un rescat de la llengua catalana per a l’ús poètic, 

aplicat a uns temes i a uns models formals susceptibles de tornar a la literatura catalana l'estatus de 

literatura culta i diferenciada. En aquest sentit, també és transcendent destacar la voluntat de 

restaurar els Jocs Florals (que es recuperaren l’any 1859) com a instrument per projectar socialment 

el català i estimular la producció editorial.  
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 En novel·la, les primeres obres romàntiques en català s’atribueixen a autors com Antoni de 

Bofarull i Martí Genís Aguilar. Pel que fa al teatre, els exponents són dramaturg com Víctor 

Balaguer, Eduard Vidal, Serafí Pitarra (pseudònim de Frederic Soler i Hubert) o Àngel Guimerà. 

També trobem d’altres autors com Jacint Verdaguer o Narcís Oller.   

2. EL ROMANTICISME MUSICAL 

El Romanticisme musical apareix de forma posterior al literari, abraçant tot el llarg del segle XIX. i 

es converteix també en un dels principals mitjans que permeteren reflectir el que es coneix com a 

sentiment romàntic. El seu origen també està marcat pels grans canvis politicosocials i econòmics 

de l’Europa de l’època, i pel moviment precursor alemany Sturm und Drang, al qual ja hem fet 

referència en l’apartat 1.1 del present treball, i que s'estudiarà més exhaustivament en l'apartat 

següent.  Tal com succeeix en l’àmbit literari, aquest moviment s’origina als països germànics, 

concretament a països alemanys (cal recordar que, en aquesta època, Alemanya encara no existeix), 

on va néixer Ludwig van Beethoven, el qual, tot i mantenir les formes clàssiques, seria el precursor 

i iniciador del moviment a través d’unes obres amb personalitat i expressivitat pròpies i profundes.  

 El Romanticisme, per tant, s’allunya de les regles “clàssiques” de la música, és a dir, va més 

enllà de les normes harmòniques i formals, aposta per l’ús més abundant dels cromatismes, per la 

complexitat harmònica, amb l’ús freqüent de les modulacions; aporta una nova capacitat 

d’expressió dels sentiments i de les emocions. És així que aquests elements expressius es 

desenvoluparien al llarg del segle, fins a transformar els esquemes i quadres tonals clàssics. Aquesta 

transformació o desenvolupament culminaria amb Wagner, qui trencaria amb el sistema tonal a 

favor del cromatisme i intentaria reunir en l’òpera totes les arts, a mode de síntesi.  

 Així mateix, en el moviment romàntic s’iniciarien les primeres obres amb un programa 

literari o la composició de poemes simfònics , la qual cosa permeté obtenir una música que podríem 4

adjectivar també de “literària”.  

 El llegat de Beethoven, permeté l’evolució d’aquest nou moviment musical, que, gràcies a la 

difusió de les idees romàntiques, comportà un canvi en la concepció de la música i en el propi 

compositor. Per tant, tal com ja succeí amb el Romanticisme literari, en l’àmbit musical, el 

 Els poemes simfònics són obres que normalment consten d’un únic moviment (tot i que la seva estructura 4

és lliure) i estan inspirades en una idea no musical que sol tenir el seu origen en la poesia, en la literatura o 
en elements descriptius. Per tant, el que pretén aquest tipus de composició és l’expressió de sentiments, 
emocions, imatges, etc., a través de la música. El concepte fou encunyat a meitat del segle XIX per Franz 
Liszt.
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compositor adquireix una nova autonomia, component per a grans sales i teatres, i abandonant, 

gradualment, la dependència de l’àmbit cortesà. Per aquest motiu, l’orquestra augmenta la plantilla, 

adquirint, quasi bé, l’aspecte al qual estem habituats avui en dia.  

 És així, doncs, que la música instrumental adquireix gran importància. Per una banda, ens 

trobem amb la forma musical de la simfonia. Tal com ja hem comentat, l’orquestra serà un element 

molt important per al compositor romàntic, amb la qual pot aconseguir noves formes de sonoritat i, 

conseqüentment, d’expressió, tret característic d’aquest període. En el Romanticisme, gràcies a 

autors com Mendelssohn, Schumann, Brahms o Txaikovski, la simfonia va viure un segon moment 

d’esplendor, tenint en compte que proveníem d’un llegat de perfecció simfònica amb Beethoven, i 

va esdevenir més llarga i s’allunyava de la rigidesa anterior. D’aquí en naixerien la música 

programàtica i el ja esmentat poema simfònic. Seria doncs, una de les culminacions del 

Romanticisme musical germànic. Per altra banda, volem destacar també l’apogeu del concert per a 

solista i orquestra. El desenvolupament musical també va lligat al perfeccionament instrumental, 

tant tècnicament com en la seva construcció. Un clar exemple d’aquest fet el constitueix el piano-

forte, inventat al segle XVIII pel lutier italià de clavecins Bartolomeo Cristofori, perfeccionat 

posteriorment per Gottfried Silbermann (lutier alemany). Aquest “nou” instrument permetria tocar 

amb diverses intensitats, a més d’abastar un nou registre amb un gran nombre d’octaves, convertint-

se, el piano, en l’instrument predilecte del moviment romàntic, amb grans intèrprets i compositors 

com ara Franz Liszt o Frédéric Chopin —aquest darrer sovint anomenat “el poeta del piano”, degut 

a la seva enorme intensitat lírica—. Així doncs, el concert per a solista es converteix, també, en una 

mostra d’expressió virtuosística. 

 En el Romanticisme musical alemany cal destacar el pes fonamental del lied, composició 

per a veu solista i piano. Així doncs, la veu també esdevindrà un dels predilectes “instruments” de 

l’època. El lied, així com també l’òpera, és un tipus de composició vocal profana, que va acabar 

predominant sobre la religiosa, la missa i l’oratori . Del lied en parlarem més endavant, en l’apartat 5

4. Pel que respecta a l’òpera, que esdevé la unió entre la música i el text, també atenyí una gran 

fama, essent un dels gèneres preferits del públic, arribant a un punt de culminació i màxima 

 Tot i això, la missa i l’oratori també foren utilitzats per grans compositors com araa Mendelssohn, que 5

recuperà l’oratori, composició que havia viscut el seu punt culminant durant el Barroc. Fou el mateix 
Mendelssohn qui tornà a fer “renéixer” l’obra de Johann Sebastian Bach, que seria trobada entre velles 
partitures i papers, a l’església de Sant Tomàs de Leipzig.
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esplendor durant el Romanticisme. Serà també en aquest moment que els cors adquiriran més 

importància, i es produirà la desaparició dels castrats .  6

 Quant a l’òpera d’aquest moment, podem diferenciar els tres períodes següents: 

 A principis del segle XIX, a Itàlia, l’escola de cant Bel canto  assoleix la seva màxima 7

esplendor, sent-ne els seus grans representants, entre d’altres, Vincenzo Bellini, amb la seva òpera 

Norma,  Gaetano Donizetti amb L’elisir d’amore o Gioachino Rossini amb Il barbiere di Siviglia. A 

Alemanya, es desenvolupà una òpera inspirada en els ideals romàntics expressats pels poetes i 

filòsofs alemanys. Els arguments llegendaris, en els quals la naturalesa i allò sobrenatural tenen un 

paper protagonista, es convertirien en elements habituals de l’òpera alemanya. Carl Maria von 

Weber en fou l’iniciador, amb la seva òpera,  Der Freischütz.  

 El segon període s’inicià en ple Romanticisme, a mitjan s. XIX. Els recitatius, les àries i els 

cors es troben ara perfectament integrats en l’òpera. Les obertures proporcionen una introducció a 

l’obra i les melodies serveixen de connexió entre les parts. Per tant, amb cada aparició d’un 

personatge o la reexposició d’un sentiment o emoció, s’utilitzarà el mateix tipus de melodia (curta). 

Seria el que Richard Wagner anomenaria “leitmotiv”. Aquest compositor, que inicialment s’inicià 

en la tradició romàntica, desenvolupà l’òpera fins a reformar el gènere. Molts compositors del 

Romanticisme, a partir de la segona meitat del segle XIX, tingueren una vessant compositiva més 

inspirada en el nacionalisme —recordem la situació política social en la qual s’emmarca el 

Romanticisme— propi del país d’origen de cadascun d’ells. És així, que, a més dels sentiments 

propis dels herois romàntics, compositors com Verdi o Wagner saberen reflectir plasmar el 

sentiment de l’esperit nacional en les seves òperes. Entre els compositors de l’època més destacats 

hi trobem el ja esmentat Gioachino Rossini, amb Il barbiere di Siviglia, Giuseppe Verdi amb 

Nabucco, La Traviata o Aida, o Richard Wagner, qui compongué Tristan und Isolde, Der Ring des 

Nibelungen o Tannhäuser. 

 Finalment, a finals de segle, l’òpera es veu influenciada per un corrent literari provinent de 

França: el realisme. En aquest país van aparèixer dos estils operístics nous: la gran òpera, amb grans 

escenografies i grans cors, i l’opereta, on s’intercalen fragments cantats amb d’altres de parlats, i 

 Els castrats foren uns cantants d’òpera molt aclamats a Itàlia durant els segles XVII i XVIII. La seva fama 6

es deu al fet que eren emasculats durant la infantesa per així poder conservar una veu aguda i poder 
interpretar peces per a soprano o contralt.

 L’escola de cant Bel canto buscava que les complexes melodies fossin acompanyades per una gran quantitat 7

d’ornaments vocals, expressió del virtuosisme vocal. Volia aconseguir un perfecte domini de la respiració i 
del legato, així com assolir una gran expressivitat i una àmplia capacitat de dinàmiques sonores.
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que posseeix un caràcter humorístic. Jacques Offenbach, La Belle Hélène i Les contes d’Hoffmann, 

en són un exemple. Tal com ja hem dit, el realisme també es reflectí en aquest àmbit musical, la 

qual cosa comportà que els compositors representessin en les seves obres la duresa, la crueltat, la 

injustícia i el patiment de la societat del moment. Conseqüentment, desaparegueren les 

idealitzacions romàntiques. L’òpera verista, tal com s’anomena, es caracteritza, també, pel seu final 

tràgic. Giacomo Puccini amb les seves obres La Bohème o Madama Butterfly, Georges Bizet, 

Carmen, o Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana, serien clars representats d’aquesta òpera. 

 En el cas del Romanticisme musical, també és important destacar que es pot dividir en 

quatre períodes diferents. En primer lloc trobem el Primer Romanticisme (1800-1830). En aquest 

primer període hi trobem una gran quantitat de composicions alemanyes, algunes influenciades 

encara pel llegat del Classicisme. Figures clau d’aquest moment foren Beethoven (que representa un 

pont entre ambdós moviments), Carl Maria von Weber i Schubert, aquest últim compositor 

esdevindria un dels màxims representants del lieder. En segon lloc trobem el Romanticisme Ple 

(1830-1850). El moviment romàntic es troba estès al llarg d’Europa, concentrant-se, sobretot, a 

Viena i, encara més especialment, a París. Durant aquest període es produeix música d’alt nivell 

virtuosístic. Cal destacar-hi les figures d’Héctor Berlioz i la seva Symphonie fantastique, Franz 

Liszt, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Felix Mendelssohn o Johannes Brahms en els seus inicis. 

En tercer lloc trobem el Romanticisme tardà (1850-1870). Veiem com aquesta nova etapa 

coincideix també amb la Revolució de 1848. És un període de gran producció operística, amb grans 

representants com Richard Wagner o Giuseppe Verdi. Així mateix cal reafirmar la figura de Brahms 

i esmentar, entre d’altres, també Txaikovski. I finalment, trobem el Postromanticisme (1870-1930). 

En aquest aquest cas, el Romanticisme és traslladat a uns extrems d’intensificació del nivell 

d’expressivitat musical. Hereus de Wagner, alguns dels màxims representants foren Anton 

Bruckner o Gustav Mahler. 

 Així doncs, i després de tot l’exposat, podem concloure que, d’entre els principals 

compositors romàntics cal destacar Schumann, Chopin i Schubert. Algunes de les obres més 

representatives del moviment foren: la Symphonie fantastique (Épisode de la vie d’un artiste, 

symphonie fantastique en cinq parties) d’Hector Berlioz; el cicle de lieder Dichterliebe de Robert 

Schumann; Rigoletto de Giuseppe Verdi; la Faust-Sinfonie (Ein Faust-Symphonie in drei 

Charakterbildern) de Franz Liszt; Tristan und Isolde, de Richard Wagner; els Kindertotenlieder de 

Gustav Mahler (post-romanticisme).  
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3. TÒPICS I ELEMENTS 

3.1. Nacionalisme i folklore 

D’acord amb el context històric dins el qual s’emmarca el Romanticisme, fruit, com ja hem dit, de 

la situació sociopolítica dels països on es desenvoluparà, en la qual es promovia, a través de les 

revoltes, l'exaltació i el ressorgiment del sentiment nacionalista en la població, constituirà un dels 

grans tòpics del moviment romàntic el nacionalisme. 

 El nacionalisme romàntic representa la recuperació dels elements tradicionals i folklòrics de 

cada territori, així com també el rescat, foment i sovint idealització de la llengua pròpia en l’ús 

literari dúctil i ja modern, i que es converteix en signe i símbol identificador de la pàtria. Així 

doncs, la cultura i l’art van esdevenir dos elements configuradors clau dins l’Europa del segle XIX, 

que estava vivint un procés de “reconstrucció” com com a conseqüència de les guerres 

napoleòniques primer, les revolucions liberals després i finalment, les guerres per la independència i 

unificació d’alguns territoris . Art i cultura, així i doncs, es constituïren en elements distintius i 8

singularitzadors que es recuperaren i rescataren durant aquest procés, amb l’objectiu de consolidar 

la identitat pròpia.  

 Quant al folklore, aquest fa referència al conjunt de tradicions, de creences, de llegendes i 

d’altres formes d’expressió artística, literària o no literària propis d’un poble, d’una nació. El 

Romanticisme, com a corrent estètic, sent especial predilecció pels elements que constitueixen el 

folklore d’un determinat territori, per la qual es potenciarà la seva recuperació i introducció en les 

disciplines artístiques existents.  

 Ara bé, com veurem, el folklore i el nacionalisme seran dos tòpics que s'uniran i 

s’entrellaçaran, , de manera que l’expressió artística culta no només es veurà influïda pel folklore 

sinó també pel nacionalisme.  

 Tal com succeeix en la literatura pròpiament romàntica, els escrits dels pensadors Jean-

Jacques Rousseau i Johann Gottfried Herder, a finals del segle XVIII, van tenir una forta influència 

del sentiment nacionalista. Johann G. Herder afirmava que l’essència de les nacions era el Volks-

geist, l’esperit del poble: una mena d’atmosfera o d’esperit que impregna tots els habitants d’un 

territori amb uns trets culturals i psicològics comuns. El Volksgeist diferenciava la idea de “nació” 

 Tot i que durant el Congrés de Viena (1814-1815) s’intentà reorganitzar Europa després de la caiguda de 8

Napoleó, l’esclat dels moviments nacionalistes —i sobretot amb les Revolucions de 1848— acabaren 
modificant el mapa polític del continent. Així, i fruit d’aquests moviments trobem exemples com la 
independència de Grècia (1830), la insurrecció polonesa (1830), la independència de Bèlgica (1830/1831), la 
unificació italiana i creació del regne d’Itàlia (1870) o la unificació alemanya i creació del II Imperi (1871). 
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de la d’“estat”, i reivindicava la unitat política del poble alemany, i, d’altra banda, s’oposava a una 

definició del terme nació que contingués criteris ètnics o racistes . Cal destacar també l’expressió 9

Zeitgeist —“esperit de l’època” o “esperit del temps”—, que s’associaria principalment a Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, tot i haver estat utilitzada per primer cop per Herder. Amb aquesta 

expressió, es pretenia donar nom a l’esperit que perdura en un poble durant un període determinat. 

Així el Volksgeist es configurarà com l’element conformant del Zeitgeist.  

 Posteriorment, els germans Grimm esdevindrien clars representants d’aquest esperit, ja que, 

inspirats pels escrits de Herder, crearien una col·lecció de contes idealitzats, els quals etiquetaren 

com a “contes autènticament alemanys”, en el pròleg del segon volum dels seus contes, aparegut el 

1815 . El seu objectiu era preservar i salvar la tradició popular alemanya de l’oblid, motiu pel qual 10

començarien a recopilar aquestes narracions tradicionals,  algunes de les quals ja eren més 

extensament conegudes, com és el cas de la de Rumpelstilzchen . A més a més, s’encarregarien 11

d’elaborar el diccionari de la llengua alemanya, el Deutsches Wörterbuch, i durien a terme diversos 

estudis sobre l’alemany i el germànic, així com sobre la mitologia germànica.  

 És així que hem d’afirmar la importància de la llengua durant aquest període, i sobretot 

durant l’apogeu del nacionalisme. És per aquest motiu que cal donar una especial importància a 

l’obra dels sectors intel·lectuals de l’època, que s’encarregaren de consolidar la consciència 

nacional a través de l’ús i preservació de la llengua i de la cultura literària: “[…] el capitalismo 

 Dia a dia a l’aula. Història. Grup promotor / Santillana Educación, S. L. Barcelona, 2016.9

 “Einer jener guten Zufälle aber war die Bekanntschaft mit einer Bäuerin aus dem nah bei Cassel 10
gelegenen Dorfe Zwehrn, durch welche wir einen ansehnlichen Theil der hier mitgetheilten, darum ächt 
hessischen, Märchen, so wie mancherlei Nachträge zum ersten Band erhalten haben <...> Alles aber, was aus 
mündlicher Überlieferung hier gesammelt worden, ist sowohl nach seiner Entstehung als Ausbildung 
(vielleicht darin den gestiefelten Kater allein ausgenommen) rein deutsch und nirgends her erborgt, wie 
sich, wo man es in einzelnen Fällen bestreiten wollte, leicht auch äußerlich beweisen ließe ”. Grimm. KHM 
II (1815). Citat segons: http://www.zeno.org/Literatur/M/Grimm,+Jacob+und+Wilhel m/M%C3%A4rchen/
Kinder- +und+Hausm%C3%A4rchen+(1812- 15)/Zweiter+Band/Vorrede [Data de la consulta: 14/12/2020] 

 En aquest conte, un moliner molt pobre es troba un dia amb el rei, i li diu que té una filla, de gran bellesa, 11

que sap filar la palla i convertir-la en or. Com que al rei li agradava molt l’or, va ordenar que li duguessin a la 
filla del moliner. Després la va tancar en una habitació plena de palla, li va donar una filosa i unes 
debanadores, i li va dir que si a la mateixa hora del dia següent no havia convertit tota la palla en or, la faria 
matar. Quan la noia es trobà amb tota la palla que havia de filar, aparegué un follet que prometé ajudar-la, ja 
que ella realment no sabia com convertir la palla en or, però a canvi li demanà el collaret que duia. Aquest fet 
es repetirà dues vegades més, i, en la darrera, el rei prometé que es casaria amb la noia si tornava a filar la 
palla en or. La tercera vegada, com que a ella ja no li queda res de valor, li fa prometre que, quan sigui reina, 
li donarà el seu primer fill. Com que la filla del moliner no se’n podia sortir sense la seva ajuda, va fer la 
promesa al follet. L’endemà, el rei va trobar les coses tal com les desitjava i va fer celebrar el casament. Al 
cap d’un any ella va dur al món un nen preciós, i fou llavors que reaparegué el follet exigint-li que complís la 
promesa que li havia fet. Ella, desesperada, li va suplicar que no s’endugués el nen, i el follet li concedí tres 
dies: si esbrinava el seu nom, la reina es podria quedar el seu fill, però, sinó, li hauria de donar. El tercer dia, 
un dels emissaris de la reina, que havia vist el follet ballant i cantant el seu nom al voltant d’una foguera, li 
comunicà el seu nom: Rumpelstilzchen. La reina quedà alliberada del tracte i el follet, pres per la ràbia, morí.
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impreso dio una nueva fijeza al lenguaje, lo que a largo plazo ayudó a forjar esa imagen de 

antigüedad tan fundamental para la idea subjetiva de la nación.”  12

 Pel que fa a l’aspecte musical, les cançons populars tingueren un paper molt rellevant en 

l’inclusió del nacionalisme en aquest art. Així doncs, el folklore musical serviria com a base del 

nacionalisme musical, el qual començaria a introduir melodies, ritmes i estils propis dels 

tradicionals de cada regió. Per tant, el propòsit real dels compositors “nacionalistes” d’questa època, 

no seria el de desenvolupar la música popular per substituir la “clàssica”, sinó el d’incorporar, tal 

com ja hem comentat, els elements més característics del folklore a les seves peces. 

 Així, trobem també aquest esperit en les victòries bèl·liques: quan es produí la victòria  de la 

unificació germànica a la Batalla de les Nacions, prop de Leipzig el 1813, contra Napoleó, aquesta 

fou celebrada amb cantates o peces de batalla de Weber i Beethoven, qui aleshores començaven a 

utilitzar les indicacions alemanyes en les seves partitures, en comptes de les italianes.  13

 Molts serien els compositors que compondrien “cançons folklòriques”, per exemple 

Mendelssohn, qui publicaria tres “cançons folklòriques” per a coral (Op. 41), o Brahms, qui publicà 

aproximadament una cinquantena de peces folklòriques amb text en llengua alemanya. 

3.1.1. El xovinisme 

L’ingent, i cada cop més consolidat, sentiment nacionalista esdevindria, en algunes ocasions, 

xovinista . Així doncs, i fruit de la lluita contra l’opressió nacional del seu propi territori, fruit de 14

l’assoliment de la independència o d’haver-se endegat processos d’unificació nacional, però també 

fruit de l’exacerbament del sentiment nacionalista, s’arribà, com ja hem dit, de vegades, a una 

exaltació i admiració excessives pel propi país, conduint a un desinterès o a un menyspreu per altres 

cultures o països.  

 En aquest punt, doncs, ens podem plantejar si la unitat cultural, lingüística i social poden 

produir en el si de la societat d’una nació una reafirmació de superioritat [racial] a través de la ja 

anunciada exaltació de la pàtria utilitzant la unitat dels elements exposats. Doncs bé, en aquest 

sentit, trobarem compositors com Béla Bartók o Richard Wagner, que contribuirien a exaltar, 

precisament, aquest sentiment xovinista a través de les seves composicions i escrits. Així, les òperes 

de Wagner Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (basada en la llegenda de Tannhäuser i en 

 Anderson, B. (1993): p. 73.12

 Longyear, R.M (1969): p. 155.13

 Patriotisme o nacionalisme excessiu que denigra sistemàticament tot allò que és estranger.14
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el concurs de menestrals de Wartburg, el 1207), Lohengrin (basada en el romanç medieval alemany 

Parzival, de Wolfram von Eschenbach, que explica la història del “Cavaller del cigne”, i en el 

poema èpic anònim de finals del s. XIII Lohengrin, que en continua la història) o Der Ring des 

Nibelungen (basada en la Vǫlsunga saga islàndico-noruega i el Nibelungenlied, poema èpic 

medieval alemany) transmeten, si més no aparentment, un fort caràcter d’exacerbat nacionalisme 

que ajuda a fer-nos pal·lès el fort sentiment xovinista si no de l’autor, sí de la societat que gaudia 

d’aquestes obres (en general, encara que no sempre, Wagner basava les seves òperes en motius 

medievals rescatats pel romanticisme per a l’opinió pública alemanya). A més a més, Richard 

Wagner, en la seva faceta d’escriptor, corroboraria aquesta voluntat d’exaltar en l’esperit el 

sentiment alemany, que es traduiria en un menyspreu i completa aversió cap a aquells que 

considerava ètnicament diferents dels alemanys, especialment pel que fa als jueus, odi que reflectí 

en el seu llibre Das Judentum in der Musik (1850 i 1869): 

«Y aquí llegamos a un punto que nos aproxima un poco más a nuestro objetivo: tenemos 
que explicarnos lo espontáneamente repulsivo que tienen para nosotros la personalidad y la 
esencia de los judíos a fin de justificar esta aversión instintiva, dándonos buena cuenta de 
que es más fuerte y predominante que nuestro afán consciente por librarnos de ella».  15

«Y éste es un aspecto muy importante: un ser humano cuya apariencia tenemos que 
considerar inadecuada para el mensaje artístico, y no para representar a una personalidad 
determinada, sino en razón de su estirpe en general, no podremos considerarlo tampoco 
capacitado para expresarse artísticamente».  16

«En esta lengua, en este arte, (es refereix a l’alemany) el judío no podrá sino repetir o 
imitar, pero nunca expresarse verdaderamente mediante obras de arte o poesía. […] En 
primer lugar, a nuestro oído le resulta decididamente ajeno y desagradable la articulación 
siseante, estridente, zumbante y arrastrada del habla judía. Un empleo totalmente ajeno a 
nuestra lengua nacional y una torcedura caprichosa de las palabras y de las construcciones 
fraseológicas proporcionan a estos sonidos el carácter de un parloteo insoportablemente 
confuso, de modo que al escucharlo no podemos evitar mantener nuestra atención más 
ligada a la repugnante forma del discurso judío que a su contenido. […] Cuando oímos 
hablar a un judío, la falta absoluta de expresión humana de su discurso nos hiere 
involuntariamente: la fría indiferencia de su peculiar parloteo se exalta sin motivo hasta 
alcanzar la excitación propia de una pasión extrema y acalorada».   17

«Si el modo de hablar característico que aquí hemos expuesto hace al judío prácticamente 
incapaz de expresar artísticamente sus sentimientos y puntos de vista a través del discurso, 
con más razón tiene que resultarle imposible expresarlos a través del canto. Después de 

 Wagner, R. (2013): p 45.15

 Wagner, R. (2013): p. 48.16

 Wagner, R. (2013): p. 49.17
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todo, el canto no es sino el discurso exaltado hasta la máxima pasión: la música es el 
lenguaje de la pasión».  18

Així doncs, i entre d'altres expressions, Wagner es refereix als jueus com a repulsivos, i a 

l’hebreu com a parloteo insoportablemente confuso. 

En conclusió, podríem assenyalar que aquests fragments amb un clar contingut antisemita, 

així com les seves obres mitologitzants reflecteixen la degeneració i perversió de l’antic liberalisme 

alemany fins a esdevenir nacionalista-xovinista després del 1848 .19

3.1.2. Va pensiero 

Sota l’influx directe del Romanticisme, a Itàlia, per exemple, en l’àmbit cultural, el Risorgimento, 

moviment de ressorgiment nacional, l’objectiu del qual era la unificació del territori, afavorí la 

recuperació de la llengua italiana comuna en detriment dels “dialectes” italians usats literàriament 

fins llavors. Un paper important en aquest moviment el tingué Giuseppe Verdi, gran compositor 

italià, l’obra del qual es vincula directament amb el Risorgimento; moltes de les seves primeres 

òperes, com per exemple Nabucco, I Lombardi i La Battaglia di Legnano, contenen indirectes 

clams polítics, clams que el públic podia comprendre i on es demanava, entre altres, l’alliberació del 

poble italià sotmès a la dominació estrangera, principalment austríaca. Clar exemple n’és el Va 

pensiero, que el cor d’esclaus canta al final del tercer acte de l’òpera Nabucco: 

        Va, pensiero, sull'ali dorate;  
va, ti posa sui clivi, sui colli, 
ove olezzano tepide e molli 
l'aure dolci del suolo natal! 

Del Giordano le rive saluta, 
di Sionne le torri atterrate... 

Oh mia patria sì bella e perduta! 
Oh membranza sì cara e fatal! 

Arpa d'or dei fatidici vati, 
perchè muta dal salice pendi? 
Le memorie nel petto raccendi, 

ci favella del tempo che fu! 

O simile di Sòlima ai fati 
traggi un suono di crudo lamento, 

o t'ispiri il Signore un concento 
che ne infonda al patire virtù! 

Vola, pensament, sobre ales daurades; 
vola i posa't sobre els turons i els pujols, 

on exhalen la seva suau i tèbia olor 
els dolços aires de la terra natal! 

Saluda les ribes del Jordà, 
les torres derruïdes de Sió... 

Oh, pàtria meva, tan formosa i perduda! 
Oh, record estimat i fatal! 

Arpa d'or dels profetes fatídics, 
per què penges muda dels salzes? 

Revifa els records en el teu pit 
i parla'ns dels temps passats! 

Tot recordant el destí de Jerusalem 
toca el so d'un trist lament, 

o que el Senyor t'inspiri un cant 
que infongui coratge al patiment! 

 Wagner, R. (2013): p. 50.18

 Longyear, R.M. (1969): p. 155.19
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 En aquest tercer acte, ens situem a les riberes del riu Èufrates, als jardins penjants de 

Babilònia. És plena nit. Els jueus, captius pel rei Nabucodonosor, que havia conquerit Jerusalem, 

són coneixedors del seu probable destí, després de saber que s’havia ratificat el decret que els 

sentenciava a mort. 

 La introducció, que s’inicia en piano, es troba en la tonalitat de Do sostingut Major. Els  

ritmes picats dels vents, que el primer cop que apareixen són tresets i després, el segon cop essent 

sextets (es dobla el valor), són utilitzats per Verdi com una participació dels esclaus. El compositor 

representa com els esclaus es criden els uns als altres, cada cop amb més ímpetu (l’accelerament del 

tempo a partir dels valors rítmics), fins a arribar a un fortissimo que representa l’esperit de tots els 

jueus que, tot i haver escoltat les noves de la seva mort anunciada (mitjançant un solo de flauta en el 

compàs anterior al fortissimo), senten la força de la unió. I és precisament en aquesta secció on 

l’harmonia també pren un paper important, ja que ens transportarà cap a la tonalitat de l’obra, Fa 

sostingut Major. Vegem-ho en aquesta reducció per a piano: 

 Comença ara el tan conegut Va, pensiero, sull’ali dorate, amb tot el cor a l’uníson, 

juntament amb part del vent, els violins primers i el violoncels. Frases suspensives, que finalitzen 

amb una semicadència, fins a la quarta, que acaba amb la tònica (Fig.1). Una melodia que té la 

capacitat de ser fàcilment apresa per la seva [aparent] senzillesa i repetició, tant rítmica com 

melòdica, fet important a tenir en compte, ja que posteriorment seria adoptada com a “himne” per 

molts italians. Tal com indica l’anotació, és un “clam” que ha de ser cantat sotto voce, 

acompanyant, no només la situació en la qual es troben els jueus durant la nit, sinó també a la lletra 

“vola, pensament, sobre ales daurades”, realitzant un salt d’octava en pronunciar “les ales”.  Convé 

remarcar que és en l’última oració quan anomena explícitament la seva pàtria (terra natal), quan la 

frase reposa, finalment, sobre la tònica. 
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Verdi, Giuseppe: Nabucco, Coro di schiavi ebrei (c.6-10).



 En el compàs 24 (Fig. 2) cal centrar l’atenció en el crescendo que porta al cor cap a “Oh mia 

patria sì bella e perduta! Oh membranza sì cara e fatal!”, el lament del poble jueu en acomiadar-se 

de la seva pàtria, record de temps feliços, que mai més no tornaran a veure, “bella i perduda”, un 

“record estimat i fatal”, ja que suposa l’acceptació del final mitjançant la felicitat passada. 

 En aquest punt, sorgeix ara un brusc canvi, quan apareix el tema B. Fins ara, els esclaus 

havien cantat els seus pensaments a l’uníson i en un volum que es movia d’entre el piano al forte. 

Així doncs, el tema B és presentat amb un fortissimo; ara el poble jueu és indiferent al silenci de la 

nit i, per primer cop, les veus se separen i es divideixen. Aquest èxtasi és degut al fet que ara, en el 

text, hi trobem al·lusió a l’arpa de David , instrument també anomenat quinnor (ּכּנֹור) en hebreu. 20

Podem interpretar la divisió de les veus com una representació de l’arpa i les seves cordes. Tot i 

així, cal apreciar la cura amb la qual Verdi tracta els següents versos i juga amb la intensitat del so: 

amb el “perchè muta dal salice pendi?” ens indica un pianissimo, posteriorment, quan canten “Le 

memorie nel petto raccendi”, retorna amb un altre fortissimo, i finalment, amb “ci favella del tempo 

 Els prohoms de Judà anaren a trobar David als pobles de la rodalia d’Hebron i l’ungiren com a rei de Judà. 20

Per altra banda, els ancians d’Israel també l’anaren a trobar i l’ungiren rei d’Israel (II Llibre de Samuel 5 i 8).
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Fig.1 Verdi, Giuseppe: Va, pensiero. Tema principal del cant.

Fig. 2 Verdi, Giuseppe: Nabucco, Va pensiero. Compàs 24, on el crescendo 
transporta les “torres derruïdes de Sió cap al clam patriòtic.



che fu!”, utilitza altra volta el pianissimo. Estableix doncs, una diferència entre el passat —la 

memòria del poble— i el present —el desig de llibertat—. Un altre aspecte que convé comentar és 

el de com el compositor també juga amb les “il·lusions” a través dels instruments, i és que, al 

compàs 37 s’inicia una imitació d’aquesta arpa per part de la flauta: 

  Arribat a aquest punt, ens podem preguntar quin és el sentit dels elements que han sorgit en 

aquesta anàlisi de Nabucco. Realment, tots aquests elements són un clar exemple de la importància 

de la música i les paraules en el sentiment nacionalista. Nabucco fou composta l’any 1841, quan 

Itàlia ja es trobava en el moment de màxima exaltació nacionalista. Hem de tenir present, que ja 

s’havia celebrat el Congrés de Viena (1814-1815), que Àustria havia ocupat el nord d’Itàlia (la 

Llombardia i el Vèneto), i que, en les revolucions que es dugueren a terme entre els anys 1820 i 

1848 havia començat a forjar-se el procés d’unificació , que s’iniciaria el 1849 i es culminaria el 21

1861, quan es proclamà el Regne d'Itàlia, tot i que no fou fins el 1870 que s’aconseguí Roma. 

 El poble Italià, que cridava “Viva Verdi!” , prengué el Va pensiero com un crit de llibertat i 22

d’unitat pròpia, un crit a la pàtria que ha estat atacada per un país invasor i opressor, un clam que 

fins i tot fou utilitzat en els camps de batalla durant el procés d’unificació de la península. 

 Continuant amb les composicions de Verdi, trobem que alguns passatges que semblen 

simples melodies vulgars, rebombori popular, són realment les cançons massives dels moviments 

revolucionaris carbonari o de la “Jove Itàlia” . L’extensió del moviment permeté vertebrar una 23

ideologia que fusionaria dues corrents polítiques, la liberal-democràtica i la nacionalista. La 

 Quan les monarquies restaurades, després del Congrés de Viena, ocuparen el poder, es desenvoluparen les 21

societats secretes carbonaris, inspirades en la ideologia de la Revolució Francesa, que dugueren a terme 
diferents complots, com el de Nàpols de 1820 o el de Piemont de 1821, que foren durament reprimits. A 
partir de 1830, aquests moviments es van organitzar a través del republicà Mazzini, fundador de la Jove 
Itàlia, de Gioverti i de C. Balbo, partidari del Risorgimento d’Itàlia conduït per la casa de Savoia. Arran de 
les revoltes de 1848, les reivindicacions constitucionals del poble van ser satisfetes a Nàpols, Florència, Tori 
i Roma, i, al seu torn, Llombardia i el Vèneto van expulsar els austríacs amb l’ajuda de Napoleó III, 
aconseguint-se la unió del Piemont de la Itàlia central el 1860. 

 “Viva V.E.R.D.I.!” — “Viva Vittorio Emanuele Re Di Itlia!” . Missatge a través del qual als italians podien 22

expressar el seu anhel de llibertat i rebuig cap els austríacs sense patir repressió per part d’aquesta potència.

 Longyear, R.M. (1969): p. 82.23
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Verdi, Giuseppe: Nabucco, Va pensiero (c 37-39).



població es trobava inundada per idees revolucionàries, i els vincles històrics i culturals feren que 

consideressin els seus territoris com a nacions de ple dret. 

3.1.3.  Chopin i la Fantasia sobre aires polonesos i altres compositors 

Abans d’endinsar-nos en l’obra de Chopin, destacarem que les peces més reconegudes serien 

aquelles que aportarien i crearien un nou estil, en el qual es feia palesa una bona hibridació 

d’ambdós elements (el folklore i el nacionalisme). La intrusió dels modes gregorians i folklòrics, les 

escales exòtiques i artificials, i una harmonització més “acolorida”, tenint en compte la seva base 

romàntica, van contribuir realment a la caiguda definitiva de les normes dels tractats d'harmonia i 

del contrapunt.  Per tant, no únicament es tracta de realitzar una obra amb elements nacionalistes, 24

sinó que aquesta sigui composta a través d’una personalitat genuïna, obtenint ja una acceptació 

general. Un clar exemple podrien ser la polonesa (Chodzony) o la masurca (Mazurek), danses 

poloneses que Chopin, tot i no ser el primer en emprar-les, donà a conèixer a nivell europeu i 

mundial i a les quals donà la fama que posseeixen actualment. Davant aquest fet, podem preguntar-

nos: Qui deu a qui, doncs, la música al compositor o el compositor a la música?25

Fent ja una referència concreta a Chopin, un dels compositors pianístics per excel·lència 

d’aquest període, cal destacar l’extensa obra que compongué i la qual està fortament vinculada a 

l’element nacionalista. De fet, és interessant citar una crítica de Schumann que, el 22 d’abril de 

l’any 1836, escrigué al Neue Zeitschrift für Musik sobre els dos concerts per a piano del compositor 

polonès: 

«If the autonomous, mighty monarch of the North knew what a dangerous foe was threatening him 
in these utterly simple mazurka melodies, he would doubtless ban this music. The works of Chopin 
are cannons concealed amongst flowers ».  26

Així doncs, es constata la gran importància de l’ús de melodies i ritmes tradicionals i alhora 

la gran importància que tingué Chopin en l’ús d’aquestes per a traslladar aquest orgull patriòtic a la 

música. Tal com ens exposa Schumann, veu en les obres del seu coetani no una simple melodia 

tradicional, sinó un marcat nacionalisme que exalta la seva pàtria, Polònia.

En les seves composicions Chopin crea un efecte d’improvisació en les melodies que ens 

deixa veure la magnificència d’aquest geni, on cada nota està perfectament ideada (Fig. 3). Un clar 

exemple de l’esperit polonès, a part de l’ús de les danses anteriorment esmentades, és la seva obra 

Grande Fantaisie sur des airs polonais [Fantasia sobre aires polonesos, Op. 13, (1829)], en la qual 

 Klaus, K.B. (1970): p. 117.24

 Einstein, A. (1947): p. 60.25

  Citat segons: “Chopin Biography (year 1836)”, per The Fryderyk Chopin Institute.26
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s’expressa el sentiment nacionalista d’un jove Chopin, de tan sols divuit anys. Aquesta està 

composta a través d’un tema de Karol 

Kurpiński, professor del Conservatori de 

Varsòvia, on Chopin estudià, i de diverses 

cançons populars poloneses; de fet, Maurycy 

Mochnacki (crític musical, pianista i periodista 

polonès), en la crítica i ressenya que es feu del 

primer concert a Varsòvia, descrigué la 

composició com un popurri d’aire nacionals, 

emfatitzant la bella simplicitat de la cançó 

nativa, la qual Chopin ha assimilat .  Tal com 27

podem comprovar en la partitura de l’obra, 

aquesta es divideix en quatre moviments: els tres últims són els de caràcter popular, com ja indiquen 

els seus respectius títols: “Już miesiąc zaszedł”,“Tema de Karol Kurpiński” i “Kujawiak”, una 

masurca.

El primer dels temes populars s’inicia amb una bella melodia inspirada en el poema que 

incorpora el vers que dona nom al moviment, Laura i Filon  de Franciszek Karpiński:28

 “Cykl audycji "Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie", de Mieczysław Tomaszewski per Polish Radio, 27

program II. Traducció de The Fryderyk Chopin Institute.

 Karpiński, (s. d.).28
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Fig. 3 Chopin, Frédéric: Valse brillante (c. 24-25). 
 En la tonalita de La menor, les notes 
marcades amb un cercle verd corresponen a 
appoggiatures, les de color vermell, a notes de pas. 
El requadre verd, emperò és una novena 
augmentada, que fa funció “d’appogiatura”, que 
resol a la novena menor (requadre vermell), alhora 
que aquesta nota fa de nota de pas entre el sol 
natural i el mi.

https://pl.wikisource.org/wiki/Autor:Franciszek_Karpi%C5%84ski
http://en.chopin.nifc.pl/redirect/1,3


Tal com podem apreciar en les anteriors representacions, veiem com Chopin agafa el tema 

de la cançó popular de forma quasi bé idèntica i fidel, conservant els salts intervàl·lics i els patrons 

rítmics, tot i que aposta per la tonalitat de La Major i en una octava superior. Aquest element aporta 

molta més dolçor i suavitat a l’obra, juntament amb el delicat arabesc, ornamentació, que afegeix al  

desè compàs (ja trobem a l’inici del moviment les anotacions d’interpretació dolce e semplice). 

Aquesta melodia tant innocent, expressa el romanç de Laura i Filó, els dos joves protagonistes del 

poema, i està “bressolada” per un acompanyament típic dels nocturns de Chopin. Aquests primers 

deu compassos representen el monòleg de Laura, qui impacient, espera el seu estimat, amb qui ha 

quedat enmig del bosc, il·luminat per la llum de la lluna, amb una cistella de gerds i una corona de 

flors. En definitiva, es dona un lirisme sentimental tant en la vessant musical com en la poètica.

Seguidament, es produiran un seguit de variacions sobre el tema que ens ha estat exposat, 

variacions que provocaran una certa sensació d’agògica escrita, ja que es produeix un augment del 

20

En primer lloc trobem la melodia de la cançó popular amb la qual està basat el tema del segon moviment de 
l’obra de Chopin, que es troba en la tonalitat de Sol Major. En segon lloc trobem l’inici del segon moviment de 

la Fantasia sobre aires polonesos de F. Chopin, que està en la tonalita de La Major.



moviment rítmic. És aquí quan, Laura, qui ja ha arribat al lloc de la trobada secreta, se n’adona que 

el seu amant encara no hi és. Per aquest motiu, comença a imaginar-se i a creure en la possibilitat 

d’un engany per part de Filó amb Doryna, amb qui el veié en alguna ocasió. És per aquest motiu 

que la música es comença a agitar, esdevenint una demostració virtuosística a l’estil chopinià.

 A partir del compàs 27, quan s’inicia una altra variació, es produeix un fet curiós: d’una 

banda, la mà dreta continua interpretant la melodia, però acompanyada per la mateixa mà, sempre a 

ritme de tresets de semi-corxera; per altra banda, la mà esquerra abandona l’acompanyament que 

portava fent des del principi del moviment per a passar a interpretar la melodia, amb certs canvis i 

més riquesa harmònica. És en aquest punt quan ocorre el conflicte entre pensaments de Laura: per 

una banda, la sospita de traïció (mà dreta, que conté la melodia però amb un acompanyament i de 

forma molt més inquieta), i per l’altra, l’angoixa que li hagi pogut passar quelcom al seu estimat 

(mà esquerra, que ara interpreta la melodia).

Finalment, Laura es 

queda amb la idea de 

l’engany, destruint els 

regals que portava per ell, 

amb la qual cosa, la 

variació sobre la qual hem 

parlat anteriorment aboca a 

una agitació pianística, on 

ja no hi trobem la dolça 

melodia inicial. Emperò als 

s i s ú l t ims compassos 

apareix com un record, el 

motiu inicial de la peça, i la peça va tornant a la calma (diminuendo i smorzando) (Fig. 4). Filó 

apareix i es disculpa a la noia, qui perdona el seu amant i, junts, s’intercanvien declaracions d’amor 

(raó per la qual aquí es dona l’aparició del motiu del tema). És també interessant comentar com el 

fet que aquesta agitació provocada per les variacions també comporta una inestabilitat tonal 

(inestabilitat dels pensaments de Laura). Tot i que es pot analitzar en la tonalitat de l’obra, La 

Major, ens hem de fixar com el tema que apareix en la mà esquerra (que marca la tonalitat, per 

exemple, La M o Fa # M) ens indica ja la gran inestabilitat tonal, del passatge, que s’inicia amb un 

seguit de dominants secundàries encadenades (Fig. 5). 
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Do # Major    Sol # 

Fig. 4 Chopin, Frédéric: Fantasia sobre aires polonesos, Air: Już miesiąc 
zaszedł. Andantino, segon moviment (c. 67-72).
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Fig. 5 Chopin, Frédéric: Fantasia sobre aires polonesos, Air: Już miesiąc zaszedł. Andantino, 
segon moviment. Anàlisi harmònica compassos 35-43.

Fig. 6 A la partitura de dalt hi trobem la melodia de Kurpiński en la seva obra Elegia na śmierć Tadeusza 
Kościuszki, compàs 93-113. A baix, el primers vint-i-un compassos del tercer moviment de la  Fantasia 

sobre aires polonesos de F. Chopin. Tal com podem apreciar, Chopin calca exactament la melodia i 
l’acompanyament del seu professor, però en comptes de fer-ho en La menor ho transporta a Fa # menor.



El segon tema popular (tercer moviment), introduït per les trompes, és iniciat pel clarinet, 

que interpreta una melancòlica melodia en el relatiu menor de La Major, Fa sostingut menor. 

Aquesta melodia fou extreta de l’obra de Kurpiński: Elegia na  śmierć Tadeusza Kościuszki . 29

Kurpiński, que va ser un dels seus professors, utilitzà la forma d’una dansa ucraïnesa anomenada 

Dumbja per a reinterpretar una melodia que ja tenia un origen folklòric (Fig. 6).

El canvi de tonalitat (ja exposat) de La Major cap al seu relatiu menor també mostra el 

paral·lelisme dels acompanyaments literaris. És a dir, d’una banda, ja hem estudiat com el segon 

moviment està clarament relacionat amb el poema de Laura i Filon, però d’altra, cal fer esment que 

la melodia de Kurpiński, en la seva obra, estava acompanyada per versos del poeta polonès 

Kantorbery Tymowski: 30

Podem apreciar com aquest poema es tracta d’una elegia al personatge de Tadeusz 

Kościuszko, un enginyer militar i general que esdevingué heroi nacional polonès, que dirigí un 

intent d’insurrecció amb l’objectiu d’alliberar la seva nació, Polònia, i també Lituània, de l’Imperi 

Rus, de l’Imperi Austríac i del Regne de Prússia. Així doncs, el poeta Kantorbery Tomasz 

Tymowski ens ofereix aquest element nacionalista del Romanticisme, realçant la figura d’un 

patriota que lluità per la defensa i la llibertat de la seva terra. Es tracta d’una elegia de paraules 

senzilles, tot i que podem observar que en l’original es veu una estructura i rima clara. Altrament, 

apreciem la descripció d’una nació oblidada que necessitava ser rescatada: que el país rescataba en 

los momentos de necesidad. Atenent al sentiment nacionalista arrelat ja dins la població polonesa, el 

general Kościuszko, després de la seva mort, esdevé un heroi, un símbol de la lluita i llibertat del 

seu poble.

 Gengaro, C. L. (2018): p. 30.29

 Traducció del poema original Elegia, na śmierć Tadeusza Kościuszki realitzada ad-hoc per la Dra. Kasia 30

Baran.
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Ese cuyas palabras sonaron, 

estos campos y estas rocas

que el país rescataba en los momentos de necesidad.

Kościusko ya está en el cielo.

Todos y cada uno de los que en ese momento aciago 

derramaron con él su sangre por la patria 

Tienen su dolor,

su corona de laurel encima de su tumba

y un sitio en el cielo.

Ten, którego sławą brzmiały,

         Te pola i skały,

Co kraj ratował w potrzebie,

         Już Kościuszko w niebie!

Każdy z nim, co w smutnej dobie,

         Krew przelał dla kraju,

Ma żal jego, laur na grobie,

          I mieszkanie w raju.



Kurpisńki compongué un tema a base de corxeres amb un acompanyament “picat” també de 

corxeres: una sensació no militar, però si d’ordre i serietat que comporta aquesta professió. Chopin 

agafà aquest tema com a introducció: l’acompanyament és interpretat aquí per l’orquestra, i la 

melodia per una flauta. Seguidament, després d’un calderó, apareix de forma abrupta, Presto con 

fuoco, el piano. Inicialment se'ns ha explicat la història del general, amb serenitat, però ara apareix 

el sentiment d’impotència davant la mort d’aquest. Una notícia —i sentiment— que ha arribat de 

forma inesperada; d’aquí la seva curta durada, tan sols sis compassos. A més a més, notem que 

l’últim compàs no acaba amb la tònica, sinó amb la dominant i una “lliure” melodia descendent que 

ens servirà de pont per arribar al Lento, quasi adagio. Cal afegir i destacar que abans de l’arribada 

al cinquè grau, ens trobem una línia descendent d’acords desplegats de sèptima disminuïda, cada mà 

realitzant una octava diferent, que es repeteixen fins reposar en la dominant (Fig. 7); es remarca 

aquest sentiment d’exaltació.

Seguidament, emperò, Chopin realitza un bell canvi, i transforma la melodia del seu mestre, 

inspirada en la dansa Dumbja, en un nocturn melangiós, delicat i de gran expressivitat. Tal com ja 

feu amb el segon moviment, torna altra volta l’energia amb un llarg passatge tècnic, que s’inici amb 

el Molto più mosso. Així doncs, d’una banda, tenim el nocturn: la calma que produeix la mort, la 

pau que finalment ha trobat el general en el cel, i alhora la tristesa causada per la seva pèrdua. De 

l’altra, l’augment del tempo i la dificultat tècnica d’un nou paisatge frenètic: el sentiment 

nacionalista, la lluita encara present. Finalment, se'ns condueix ja a l’últim moviment, introduït per 

una marcada melodia que apareix entre les fuses de la mà dreta.
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Fig. 7. Chopin, Frédéric: Fantasia sobre aires polonesos, Thème de Charles Kurpinski, Allegretto, tercer 
moviment (c.25-27).



El quart moviment, Vivace, es tracta d’un Kujawiak. El Kujawiak és una de les altres danses 

nacionals poloneses. Aquestes solen estar introduïdes per un patró rítmic repetitiu, amb el ritme 

típic de corxera amb punt i semi i dues negres, accentuant l’última d’aquestes .  Concretament, està 31

inspirat en el Jedzie Jasio od Torunia (“En Joanet se’n va de Toruń”), tal com podrem apreciar a 

continuació (Fig 8):

Acabem, d’aquesta manera, l’anàlisi dels elements nacionalistes i folklòrics d’aquesta 

magnífica obra de Fryderyk Chopin. Tot seguit, i ja per acabar aquest capítol, passarem a exopasar 

succintament l’obra d’altres compositors.

En la part final del concert per a violí i orquestra en La menor d’Aleksandr Glazunov hi 

trobem aires inspirats en les danses eslaves o russes, tot i que al llarg de l’obra també apareixen 

melodies de fortes ressonàncies russes. És així que, per exemple, quan el solista realitza un seguit 

d’acords en pizzicato (en l’última part del concert), mentre el piccolo realitza la melodia (Fig. 9), 

podem sentir-hi una possible referència a la balalaica. Aquest és un instrument de corda pinçada 

tradicional rus, que originalment s’utilitzava per acompanyar cançons i danses.

  

 “Kujawiak”, de Maja Trochimczyk per Polish Music Center.31
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Fig. 8. A l’esquerra, observem la partitura d’aquesta ja esmentada dansa tradicional, a la dreta, la Fantasia 
sobre aires polonesos (4t mov, Kujawiak) de F. Chopin (c.14-25).

Fig. 9. Glazunov, Aleksandr: Concert per a violí i orquestra en La menor Op. 82, Allegro, (nº assaig 51-53).



 No podem finalitzar aquesta secció musical referent al nacionalisme sense fer esment a dos 

grans compositors, i “creadors” de la música txeca: Bedřich Smetana (1824-1884) i Antonín 

Leopold Dvořák (1841-1904).  

 Bedřich Smetana fou un compositor txec que hom considera el major representant del 

nacionalisme musical del seu país. Les seves obres quedaren fortament vinculades al moviment 

nacionalista i independentista del seu país, després que l’any 1848 (any en el que Smetanta fou 

membre de la guàrdia nacional) l’Imperi Austríac sufoqués una revolta nacionalista txeca. La seva 

obra Má vlast (La meva pàtria), un cicle de sis poemes simfònics, inclou diversos elements de la 

regió de Bohèmia. Hi podem trobar la “descripció” dels seus paisatges, i la representació de les 

seves tradicions i de la seva històrica, entre d’altres consituents. 

 Dvořák fou un compositor també bohemi, que utilitzà els llenguatges de la música tradicional 

de Moràvia -ensems amb Bohèmia i la Silèsia txeca un dels tres constituents de Txèquia- i del seu 

país natal, Bohèmia. Compongué polques, dumkas i furiants, així com també valsos i masurques. 

Entre les seves obres també hi trobem duets moravians i cors eslovacs masculins i danses 

eslavòniques. 

Per concloure aquest apartat, comentarem que, malgrat que aquest nacionalisme/folklore 

sigui un element comú, tant en l’àmbit literari com musical, és abordat de manera diferent per 

ambdues disciplines. En l’aspecte literari el folklore és recuperat i reelaborat de forma més 

idealitzada, mentre que en la música, s’acullen elements folklòrics i/o populars que, juntament amb 

les normes clàssiques, s’utilitzen per a crear composicions noves que inclouen un sentiment 

fortament nacionalista.

3.2. Naturalesa 

La naturalesa també tindrà un especial paper durant el Romanticisme, ja que l’home romàntic 

s’inspira, entre d’altres motius, en la natura. Aquesta deixa de ser un element purament bucòlic, 

com en el Neoclassicisme, i pren vida pròpia. És per aquest motiu, que és representada d’una forma 

més dramàtica. L’estètica perfecta i harmònica amb la qual és descrita en els segles anteriors és 

substituïda per una sensació de contrastos, de moviment i agitació. La natura és ara grandiosa, 

independent, indomable. La naturalesa del Romanticisme esdevé un reflex dels sentiments dels 

autors i compositors, del jo poètic. La trobarem melancòlica, turbulenta o rebel, talment com l’heroi 

romàntic. És un element quasi superior, en el sentit que es troba per sobre de l’home i dels 

components físics, és símbol d’admiració. 
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 Igual que passa amb l’heroi romàntic, es produeix una individualització del paisatge, és a 

dir, els contrastos i la diversitat que la conformen alhora també la singularitzen. 

 En el sentiment de bellesa i en el sentiment d’allò sublim es produeix una harmonia entre els 

dos mons: el del coneixement de la natura i el de la llibertat d’acció. Davant d’un paisatge bell o 

majestuós, davant d’un trenc d’alba espectacular o d’una fràgil flor que el vent acarona, l’ésser 

humà se sent part de la natura, però també lliure i feliç. El sentiment que la bellesa de la natura 

aconsegueix despertar en nosaltres és un sentiment desinteressat, incompatible amb el desig egoista 

de dominació; per això, aquest sentiment reconcilia el món natural amb la llibertat de l’àmbit ètic. 

 A continuació comentarem diverses obres on la naturalesa adquirirà un paper de gran 

importància, tot i que, com ja veurem, en cadascuna tindrà un significat i personalitat diverses (cal 

destacar que serà en la literatura britànica i alemanya on aquesta subjectivitat envers la naturalesa 

serà més destacable), i, posteriorment, parlarem del tòpic de la naturalesa en la música del 

Romanticisme.  

 Abans, però, d’iniciar-nos, en els anàlisis presentats, citarem uns versos del poema The 

tables turned, de William Wordsworth, que ens introduiran perfectament a l’essència d’aquest tòpic 

romàntic: 

«Come forth into the light of things, let nature be your teacher ».  32

3.2.1. Cims Borrascosos  

Iniciarem aquest anàlisi amb l’obra Cims Borrascosos, d’Emily Brontë, que pertany al 

Romanticisme obscur, d’un caràcter força pessimista. En aquesta novel·la la descripció de l’entorn 

és al mateix temps també una descripció dels personatges, complementant-se l’una amb l’altra. De 

fet, el seu títol, que s’explica en el primer capítol de l’obra, ja ens indica la importància de 

l’escenari: 
«Wuthering Heights (Cims Borrascosos) és el nom de la residència del senyor Heathcliff. 
Wuthering és un adjectiu molt específic d’aquesta regió, que descriu l’agitació atmosfèrica a 
què està sotmès l’indret en temps de tempesta. En totes les èpoques deuen tenir, sens, dubte, una 
ventilació pura i saludable; es pot endevinar la força del vent del nord, quan bufa sobre el 
marge, per l’excessiva inclinació d’uns quants avets esquifits que hi ha a l’extrem de la casa i 
per una filera d’arços esprimatxats que allarguen totes les branques en la mateix direcció, com si 
demanessin almoina al sol» . 33

 «Troba’t amb la llum de les coses [del món?], deixa que la natura sigui la teva mestra.» Traducció pròpia.32

 Brontë, E. (2000): pp. 8 i 9.33

27



«Ha fet bé, perquè tota la part posterior del turó era un oceà bucòlic, ondulat, i les crestes i 
declivis no es corresponen amb les elevacions i depressions del terreny…» . 34

 En el primer fragment de la novel·la presentat, tal com exposa, descriu l’agitació 

atmosfèrica a què està sotmès l’indret en temps de tempesta, que apareix com una premonició de 

tota l’acció dramàtica de l’obra. Aquest ambient i temps imprecís i canviant (agitat) reflecteix 

també l’evolució de les dues famílies protagonistes. Així, el primer dia de l’estada als Cims de 

Lockwood (el foraster que hi arriba), neva de forma tan violenta i abundant que aquest personatge 

es perdrà en el paisatge nevat; no és una confusió de l’entorn, sinó també en la comprensió de la 

història que envolta aquests cims borrascosos, els declivis en la personalitat de cadascun i de 

l’evolució de la degradació i desesperació humanes. 

 Altrament, els avets descrits també en el primer fragment, que sembla que demanin almoina, 

també els podríem comparar amb el propietari, Heathcliff. Tot i no assemblar-s’hi d’una forma 

física, sí que és veritat que Heathcliff arribà als Cims gràcies al senyor Earnshaw, que el tragué del 

carrer i l’adoptà. Ara bé, aquesta ajuda, (que es representa a través del sol, de la seva llum càlida), 

sembla que no acabarà mai d’arribar, degut al rebuig de la família Earnshaw cap a Heathcliff per 

l’origen d’aquest. Tot i això, la comparativa entre el nou senyor dels Cims Borrascosos i els arbres, 

també pot esser entesa en un altre sentit, el de l’amor. L’anhel d’aconseguir la Catherine Earnshaw, 

la seva Cathy, l’única persona que l’acceptà durant la seva infància i de qui, de fet, s’enamorà. 

Contràriament als seus desitjos, la Cathy es casà amb l’Edgar Linton, seguint les exigències 

culturals i socials de l’època . Durant la justificació d’aquesta elecció també es produeix una 35

comparació entre els personatges i els elements de la natura: 

«No sé de què estan fetes les nostres ànimes, però, sigui del que sigui, la seva i la meva 
[Catherine i Heathcliff] són la mateixa, mentre que la de Linton és tan diferent de les nostres 
com un raig de lluna d’un llampec, o com la gebrada del fosc. […] El meu amor per Linton és 
com el fullatge dels boscos. El temps el canviarà, en sóc conscient, com l’hivern canvia els 
arbres. El meu amor per Heathcliff és com les roques eternes que hi ha a sota de tot, una font de 
plaer visible escassa, però necessària» . 36

 El sentiment de la Cathy envers el seu amor vertader dona lloc a aquestes comparacions. El 

personatge de Heathcliff, que és associat sempre amb elements silvestres, desolats i rebels, esdevé 

violent i cruel, com el paisatge que es troba al seu voltant. Catherine és en realitat una noia egoista, 

 Brontë, E. (2000): p. 44.34

 «Actualment seria degradant per a mi casar-me amb Heathcliff, per això ell no sabrà mai com l’estimo; i 35

no perquè sigui ben plantat, Nelly, sinó per què és més jo que jo mateixa». Brontë, E. (2000): p. 106.

 Brontë, E. (2000): pp. 106 i 108.36
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capriciosa, d’opinions canviants i imprevisibles, com el temps en aquest indret. La relació entre 

ambdós joves és inestable, tumultuosa, i així es palpa en l’ambient. En ella s’estableix un clar 

paral·lelisme entre els personatges i l’entorn natural.  

 Un altre fragment que ens serveix de descripció del protagonista, violent, orgullós, egoista i 

solitari és el següent: 

«[…]No crec que hagués pogut trobar en tot Anglaterra un indret tan completament apartat del 
brogit de la societat. Un paradís perfecte per als misantrops, i crec que el senyor Heathcliff i jo 
som la parella ideal per compartir aquesta desolació» . 37

 D’altra banda, el paisatge no és només una descripció paral·lela dels personatges, sinó que 

també ho és dels seus sentiments: és una font de llibertat i consol, però també d’empresonament, i 

és que, el romanç, eix vertebrador de l’obra, neix enmig d’aquest indret alliberador, però es 

convertirà en el patiment d’ambdós en esdevenir adults. Així ho expressa Cathy en el seu llit de 

mort, quan afirma que voldria retornar als seus turons, on passà una joventut alegre, lliure i 

salvatge, ja que ara no és res més que una dona esclava d’un matrimoni fictici, on l’amor és 

inexistent. Segons Cathy, només estar en contacte de nou amb la natura que estima podria ajudar-la: 

«Deixa que el pugui sentir [el vent], ve directament de l’erm, deixa-me’n aspirar una alenada». 
[…]«M’agradaria ser a fora, m’agradaria ser altra vegada petita, mig salvatge i atrevida, i lliure.. 
burlant-me de les ofenses, no embogint per culpa d’elles! […] Estic segura que tornaria a ser la 
mateixa si estigués  entre el bruguerar d’aquells turons… Obre la finestra, ben oberta, deixa-la 
ben oberta!» .  38

 Per finalitzar, comentarem un últim fragment, que, en aquest cas, protagonitzarà la filla de 

Catherine i Edgar Linton, Catherine Linton, que mai no ha visitat els Cingles Penistone, uns cingles 

situats més enllà dels Cims Borrascosos:  

«Atreia particularment la seva atenció l’abrupte pendent dels Cingles Peninstone, sobretot quan 
s’hi reflectia la llum del sol ponent, mentre tota la resta del paisatge es perdia en la penombra. 
Li vaig explicar que hi havia masses de roca pelada, que amb prou feines deixaven alguna 
esquerda on pogués créixer un arbre esquifit» . 39

 La petita Catherine ens mostra en aquesta escena la “imatge” de la seva mare representada 

per la descripció de l’entorn que la rodeja. Els contrastos en els colors i en les textures representen 

la dicotomia entre, d’una banda, la innocència de la infantesa i, de l’altra, la colpidora realitat de la 

maduresa, marcada pel desamor i les convencions socials, així com, en aquest cas, la malaltia (p.e., 

la malatia de la seva mare: amb prou feines deixaven alguna esquerda on pogués créixer un arbre 

 Brontë, E. (2000): p 7. 37

 Brontë, E. (2000): pp. 159 i 161.38

 Brontë, E. (2000): p. 238.39
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esquifit). Tot i que Penistone no es troba concretament en els Cims, podem observar la diferència 

entre els paisatges i la sensació transmesa. 

3.2.2. To Autumn 

A continuació, farem un salt de la novel·la a la poesia. Concretament comentarem el poema intitulat 

To Autumn , de John Keats (1795-1821), considerat un dels majors poetes britànics del 40

Romanticisme. La seva prematura mort, als vint-i-cinc anys, com a conseqüència de la tuberculosi, 

no li impediria deixar com a llegat una breu però important obra poètica. De fet, el present poema, 

escrit l’any 1819 i publicat l’any següent, s’escrigué quan Keats ja havia contret la malaltia . És 41

així que aquest poema marcarà el final d’una de les últimes etapes de la seva carrera poètica. A 

partir d’aquí, la seva poesia esdevindria més seriosa i d’un to més econòmicament lucratiu.  42

Finalment, és important, abans de continuar amb el comentari, destacar que el jove poeta britànic es 

caracteritzava pel seu domini de les lletres i els símbols, la qual cosa li permeté crear un conjunt de 

sensacions i moviments propis i perfectament entrellaçats.  

To Autumn és, doncs, una de les seves obres finals. En aquest sentit observarem en el poema 

no només una descripció d’aquesta bonica estació, la tardor, sinó que també constatarem que s’hi 

dona protagonisme a  la naturalesa com a element que pren vida pròpia, essent així que, en aquesta 

obra, la tardor apareix personificada. To Autumn és, en definitiva, una oda, una celebració de 

l’autumne.

Aquest poema fou fruit d’una “experiència” real, que s’explica en una carta, que encara es 

conserva, que l’autor escrigué després d’una caminada vespral per la vora del riu Itchen, prop de 

Winchester, el 19 de setembre de 1819, i que adreçà a John Hamilton Reynolds. Aquests serien els 

seus últims dies de tardor amb bona salut:

«To John Hamilton Reynolds 
Winchester, September 22, 1819. 
[…] How beautiful the season is now —How fine the air. A temperate sharpness about it. 
Really, without joking', chaste weather — Dian skies — I never liked stubblefields so much as 
now —Aye, better than the chilly green of the spring. Somehow, a stubble-field looks warm in 
the same way that some pictures look warm. This struck me so much in my Sunday's walk that I 
composed upon it» . 43

 Keats, J; Horace, E. (1899). Traducció del poema al català per Marià Manent.40

 Tot i que no se sap exactament quan contragué la malaltia, s’especula que agafà la tuberculosi entre mitjan 41

i finals de 1818. Moriria, per tant, tan sols dos anys més tard, al febrer del 1821.

 “Analysing John Keats's 'To Autumn’”, de Dystopia Junkie.42

 Keats, J; Horace, E. (1899).43
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 Després d’aquesta breu introducció i contextualització del poema, que figura a continuació, 

iniciarem la seva anàlisi, que es durà a terme de la següent manera: en primer lloc, es realitzarà un 

anàlisi general del contingut de cada estrofa i, en segon lloc, es durà a terme un anàlisi més profund 

del contingut de les mateixes.  

Dividit en tres estrofes hendecasíl·labes, cada una representa una fase d’aquesta estació i la 

seva evolució cap a l’hivern: l’inci de la tardor amb la seva corresponent fertilitat; la tardor ja 

entrada, descrivint el treball que es duu a terme en aquesta època de l’any, i, finalment, la seva 

“mort” i l’inici de l’hivern. D’aquesta manera, la primera estrofa descriu l’inici de la tardor després 

de la calidesa de l’estiu i, conseqüentment, la benaurança que aquesta aporta: la maduració dels 

diversos fruits, com són el raïm, les carabasses o les pomes i, alhora, la possibilitat de gaudir de les 

John Keats: To Autumn 

Season of mists and mellow fruitfulness, 
   Close bosom-friend of the maturing sun; 
Conspiring with him how to load and bless 
   With fruit the vines that round the thatch-eves run; 
To bend with apples the moss'd cottage-trees, 
   And fill all fruit with ripeness to the core; 
      To swell the gourd, and plump the hazel shells 
   With a sweet kernel; to set budding more, 
And still more, later flowers for the bees, 
Until they think warm days will never cease, 
      For summer has o'er-brimm'd their clammy cells. 

Who hath not seen thee oft amid thy store? 
   Sometimes whoever seeks abroad may find 
Thee sitting careless on a granary floor, 
   Thy hair soft-lifted by the winnowing wind; 
Or on a half-reap'd furrow sound asleep, 
   Drows'd with the fume of poppies, while thy hook 
      Spares the next swath and all its twined flowers: 
And sometimes like a gleaner thou dost keep 
   Steady thy laden head across a brook; 
   Or by a cyder-press, with patient look, 
      Thou watchest the last oozings hours by hours. 

Where are the songs of spring? Ay, Where are they? 
   Think not of them, thou hast thy music too,— 
While barred clouds bloom the soft-dying day, 
   And touch the stubble-plains with rosy hue; 
Then in a wailful choir the small gnats mourn 
   Among the river sallows, borne aloft 
      Or sinking as the light wind lives or dies; 
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn; 
   Hedge-crickets sing; and now with treble soft 
   The red-breast whistles from a garden-croft; 
      And gathering swallows twitter in the skies. 

John Keats: A la tardor

Estació de boires i d’abundor emmelada,
gran amiga del Sol que el camp madura,
tu que mires amb ell de donar pes i joia
de fruits al cep, sota el teulat de palla,

i els arbres plens de molsa amb les pomes inclines,
i dónes fins al cor maduresa a la fruita,

i la carbassa infles, i omples les avellanes
d’un gra dolç, i fa néixer les poncelles

tardanes, més i més, i així l’abella en tingui
fins que es pensi que els dies calents no han d’acabar-se

perquè li ha omplert l’estiu les llefiscoses cel.les.

Qui no t’ha vist sovint en la teva abundància?
De vegades, qui et cerqui enfora, et trobaria
asseguda al trespol d’algun graner, distreta

quan venten i el cabell suaument se t’esbulla;
o en un solc mig segat, ben adormida
a l’alè dels cascalls, mentre respecta

la teva falç el blat i les flors que l’abracen.
O el rierol travesses com una espigolera,
carregada la testa, però que no vacil.la;

o a la premsa de sidra, amb pacient mirada,
els últims regalims vetlles, hores i hores.

On són, on són els cants de primavera?
No hi pensis, que ja tens la teva música
quan núvols estriats fan florida la posta

tranquil·la, i als rostolls donen claror rosada;
llavors en cor planyívol, els lleus mosquits murmuren

el seu dol entre salzes del riu, portats enlaire
o avall, segons la brisa;

i a les muntanyes belen, ja grossos, els anyells;
canten grills a les cledes i amb triple dolçor xiula

el pit-roig a l’hortet de la masia
i cel enllà s’apleguen cantant les orenetes.
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flors autumnals. L’inici de To Autumn és un adreçament de l’autor cap a la tardor, que, tal com ja 

hem dit, apareix personificada. En definitiva, es descriu l’abundància i la riquesa pròpia de l’inici 

d’aquesta estació.

En la segona, la tardor és personificada com una pagesa que descansa en un graner o dorm 

enmig del camp després de la llarga feina de segar, trillar i espigolar la collita. El vent, que li 

acaricia els cabells, ens ofereix altra vegada una imatge de sensacions. A més, es fa esment de la 

producció de begudes, a través de les premses, elaborades amb la fruita de l’estació, com ara la 

sidra.

Finalment, la tercera estrofa representa alhora la fi i la maduració final de la tardor. El poeta, 

en aquest cas, recomana a aquesta estació no escoltar cap altra música que no sigui la seva, a no 

preocupar-se per les cançons de la primavera (Think not of them, thou hast thy music too), perquè 

ella —la tardor—, també és admirable. Els cants dels animals apareixen amb la mort del dia (i de la 

tardor). La piuladissa llunyana de les orenetes ens adverteix del fi de l’estació i, per tant, de 

l’arribada de l’hivern.

Després d’aquesta breu introducció, comentarem més detalladament estrofa per estrofa 

aquest poema romàntic dedicat a la tardor:

La primera estrofa es caracteritza per l’abundància d’imatges de la naturalesa que ens 

transmeten un sentiment alegre que naix amb la tardor i que es deriva de tot el que aquesta ens 

aporta. Es tracta de l’inici de l’autumne i això comporta que l’entorn encara es troba ple de vida, la 

natura encara és viva, tal com es descriu. A l’inici de l’anàlisi ja havíem comentat que es personifica 

la tardor, i així és: en aquest cas es constata en 

el segon i tercer versos (close bosom-friend i 

conspiring).

Per altra banda, trobem alguns vocables 

que ens ajuden a crear les ja introduïdes 

sensacions d’abundància i d’alegria: en primer 

lloc, les paraules subratllades en color groc són 

aquelles que aporten a l’estrofa aquest caire de 

positivisme i alegria fins i tot, un to festiu i de 

celebració per l’arribada de l’autumne. En 

segon lloc, i en color verd, hi observem les 

diverses construccions o paraules que es 

“tradueixen” en imatges que ens permeten 
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Primera estrofa del poema To Autumn, de John Keats.



crear l’estampa desitjada de tardor, caracteritzada encara per la calidesa i la vida de l’estiu o 

l’aparició de les fruites de la temporada, com el raïm o les pomes. En aquest sentit, es descriu un 

pomer curull del seu fruit, tan ple i sobrecarregat que les seves branques es dobleguen fins arribar 

quasi a fregar la terra. Les carabasses maduren, així com també els fruits secs. Tot i que la tardor se 

sol associar amb l’inci del marciment de les flors, aquesta estrofa celebra la floració de les flors 

tardanes, que encara serveixen d’aliment per a les abelles, les quals es pensen que mai no finiran els 

dies de calidesa. L’abundància de les ja badades poncelles es reitera amb la repetició del mot more: 

… to set budding more, / And still more, later flowers for the bees […], i comporta, alhora, el 

desbordament de la producció de mel. Apareix, emperò, per primer cop un advertiment, a través del 

vocable until, que ens avisa que tota aquesta joia no viurà eternament, sinó que finirà amb l’arribada 

de l’hivern.

Seguint amb la present anàlisi més exhaustiva, cal fer esment a un apunt més tècnic. Ja hem 

assenyalat que To Autumn és una oda. Les estrofes de les odes britàniques solen estar compostes per 

deu versos, però, aquí és diferent, ja que l’autor n’hi ha afegit un de més. Aquest vers “extra” podria 

ser, també, un reflex de tota l’abundància comentada anteriorment (o’er-brimm’d), representant 

àdhuc la riquesa de vida que té l’autumne .44

La segona estrofa s’inicia amb una 

pregunta retòrica que torna a personificar la 

tardor (thee). Ara, aquesta estació és 

representada com una dona pagesa, que es 

t r o b a a s s e g u d a s o m n o l e n t a i s e n s e 

preocupacions en un graner. Arriba el canvi de 

temps, el vent ja és present a l’escena, i li mou 

el cabell suaument. En aquesta descripció l’ús 

de l’al·literació winnowing wing ajuda a crear i 

a imitar l’efecte del vent sobre el lector. També 

ens la podem trobar dormint, enmig d’un solc, 

tot i que hauria d’acabar de recollir la collita, 

que ha quedat a mitges, i preparar la terra per a 

ser llaurada. Aquesta son ha estat provocada 

per l’efluvi narcotitzant dels cascalls.  A 45

 “Analysis of  ‘To Autumn’ by John Keats”, de Mr. M. Beasley.44

 De les càpsules verdes del cascall, un tipus de rosella, se n’obté l’opi, una droga molt comuna i d’alta 45

consumició durant el Romanticisme.
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Who hath not seen thee oft amid thy store? 

   Sometimes whoever seeks abroad may find 

Thee sitting careless on a granary floor, 

   Thy hair soft-lifted by the winnowing wind; 

Or on a half-reap'd furrow sound asleep, 

   Drows'd with the fume of poppies, while thy hook 

      Spares the next swath and all its twined flowers: 

And sometimes like a gleaner thou dost keep 

   Steady thy laden head across a brook; 

   Or by a cyder-press, with patient look, 

      Thou watchest the last oozings hours by hours.

Segona estrofa del poema To Autumn, de John Keats.



continuació ens descriu com la tardor, personificada com una pagesa, recull totes aquelles fruites i 

verdures que han quedat després de la collita i se les col·loca, com una corona, al cap, tot creuant un 

petit riu. Finalment, els dos últims versos de la segona estrofa aporten una sensació de tranquil·litat i 

serenor: la tardor observa com de la premsa en surt la sidra. Es tracta d’un procés que podem 

suposar que és lent, ja que la tardor es manté en aquesta posició durant hores i hores. Keats s’ajuda 

aquí del mot onomatopeic oozing, que representa el soroll d’un líquid quan flueix lentament, per 

continuar amb la creació de sensacions i aproximació a la imatge poètica. Expressions com ara 

patient look i hours by hours ens transmeten bé la sensació de calma.

D’altra banda, entre el final del sisè i l’inici del setè vers podríem fer referència a la Mort. 

La present afirmació es confirma amb a la presència del mot hook, ganxo, que pot comparar-se amb 

la dalla de la Mort, que també és utilitzada pels pagesos. D’aquesta manera, ens recorda que la mort 

[de l’autumne]—i l’inici de l’hivern i del fred—, és cada cop més a prop.

En conclusió, els versos analitzats ens ofereixen unes imatges de treball i de descans, 

personificant-nos la tardor com una pagesa que, després de segar i recollir tota mena de fruits, 

necessita descansar i es deixa emportar pels encants de la naturalesa que l’envolten i l'encisen.

Finalment, comentarem el tercer i darrer 

vers de The Autumn, que també suposa la fase final 

i la mort de la tardor. Igual que la segona estrofa, 

s’inicia amb una pregunta retòrica: on són les 

cançons de la primavera? On són aquelles cançons 

alegres, que anunciaven el bon temps? Podríem 

interpretar aquesta qüestió com un Ubi sunt?. El 

poeta demana a la tardor que no pensi en aquelles 

belles cançons que sonaren durant la primavera i 

que ja no hi són. Seguidament, per evitar [aquest] 

plor o comparació amb una altra estació, li diu que 

ella també té una música pròpia (no val la pena 

intentar pensar en la música d’altri si hom ja té la 

seva pròpia) i que, per tant, també és igual o més 

bonica que la primavera. Així doncs, en aquesta 

tercera “stanza”, la tardor és personificada com una músic.

Ara bé, el caire positiu i alegre de les dues primeres estrofes desapareix: es formulen ara 

imatges més enfosquides i decadents; s’acosta el final de la tardor. Aquest dolor és expressat per la 

pròpia natura: apareixen núvols (barred clouds), el cant fúnebre dels animals propis d’aquesta 
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Where are the songs of spring? Ay, Where are they? 

   Think not of them, thou hast thy music too,— 

While barred clouds bloom the soft-dying day, 

   And touch the stubble-plains with rosy hue; 

Then in a wailful choir the small gnats mourn 

   Among the river sallows, borne aloft 

      Or sinking as the light wind lives or dies; 

And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn; 

   Hedge-crickets sing; and now with treble soft 

   The red-breast whistles from a garden-croft; 

      And gathering swallows twitter in the skies. 

Tercera estrofa del poema To Autumn, de John Keats.



època de l’any, com poden ser els grills o els pit-rojos (wailful choir the small gnats mourn), i 

l’entorn anuncia la mort, el final de l’estació i de l’any (soft-dying day, lives or dies). És en aquest 

moment que convé recordar la descripció que fa el poeta en la carta anteriorment exposada, en la 

qual apareixen els camps plens de rostolls, que es descriuen també en el poema (stubble-plains). 

El poema finalitza amb l’emigració de les orenetes i la seva cridadissa enmig del cel. Una 

imatge de solitud i buidor que ens recorda l’arribada de l’hivern i la mort dels dies i de la tardor. La 

representació dels temes de la mort, la vida i el pas del temps a través del cicle natural d’aquest a 

estació també semblen representar els de la pròpia vida de l’autor, que finiria dos anys més tard.

Quant a l’anàlisi de la rima, hi trobem les següents característiques: 

En primer lloc, l’esquema rítmic és el següent: ABABCDEDCCE, en la primera estrofa 

(fruitfulness-bless / sun-run / trees-bees-cease / core-more / shells-cells); ABABCDECDDE en la 

segona  (store-floor / find i wind no rimen, com a excepció / asleep-keep / hook-brook-look / 

flowers-hour) i tercera estrofa (they-day / too-hue / mourn-bourn / aloft-soft-croft / dies-skies). 

Aquest tipus de rima aporta un caràcter melòdic i harmònic a l’obra. A més a més, també hi ha 

diverses rimes internes, que reforcen encara més aquesta idea de ritme i continuïtat, com per 

exemple oft/soft o seen/seeks/thee/soft-lifted. Per reafirmar encara més aquest ritme lleuger, John 

Keats fa ús de l’encavalcament, un fenòmen mètric que es produeix quan entre un vers i el següent 

no hi ha una pausa causada per signes de puntuació, és a dir, que l’oració queda tallada pel canvi de 

vers:

«Then in a wailful choir the small gnats mourn 
   Among the river sallows, borne aloft 

      Or sinking as the light wind lives or dies;» 

 En segon lloc, en el present poema també hi trobem la utilització de l’assonància i de la 

consonància, que són la repetició de les vocals (en el cas de l’assonància) a partir de la vocal tònica 

i de les consonants i vocals (en el cas de la consonància) en el mateix vers: el so [ɔ] en el vers 

Among the river sallows, borne aloft.,  la repetició del so [t] en And touch the stubble-plains with 

rosy hue o el so [s] en el vers Spares the next swath and all its twined flowers.  46

 I en tercer i últim lloc, parlarem de l’esquema mètric anglès present a To Autumn. Aquest 

sistema és diferent al català o castellà, ja que les paraules es divideixen en síl·labes llargues o curtes 

(tònica o àtona), i a partir d’aquí es confeccionen les separacions del vers, per quants “peus”, feets 

està constituït aquest. Els diversos noms d’aquestes classificacions coincideixen amb els peus 

rítmics musicals, per exemple l’anapest, el dàctil, el iambe o el troqueu.  

 “To Autumn”, article publicat a Literary Devices, Definition and Examples of Literary Terms.46
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 En el poema analitzat està format, majoritàriament, per versos de pentàmetre iàmbic (un 

tipus de mètrica molt comú en la poesia anglesa, especialment en les odes), és a dir, cada vers està 

compost per cinc peus de iambe. Cada iambe està formada per dues síl·labes, la primera curta —

àtona— i la segona llarga —tònica— : 47

«A-mong / the riv / -er  sal / -lows bourne / a- loft. 
With fruit / the vines / that round / the thatch- / eaves run;» 

 En conclusió, apreciem com la construcció d’un poema, de temàtica tan simple com és la 

tardor, és un engranatge de peces perfectament unides i mesurades, que ens permeten crear un marc 

d’imatges i sensacions a través de les paraules, les acurades descripcions, la mètrica i la rima. 

3.2.3.Childe Harold’s Pilgrimage i I wandered lonely as a cloud 

A continuació comentarem, de forma més breu que les anteriors, uns fragments del poema narratiu 

Childe Harold’s Pilgrimage, del gran poeta romàntic per excel·lència, Lord Byron, i el poema I 

wandered lonely as a cloud, the William Wordsworth.  

3.2.3.1.Childe Harold’s Pilgrimage 

Lord George Gordon Byron (1788-1824) fou un reconegut poeta britànic que desenvolupà una 

varietat particular de Romanticisme, construïda a partir d’elements com l’orgull, la rebel·lia, la 

violència i la provocació, incorporant-hi també un caràcter més propi —autobiogràfic— que la 

d’altres poetes romàntics. Cèlebre i adulat per l’obra objecte d’anàlisi en aquest apartat, dugué una 

vida fastuosa i de disbauxa (llargs viatges, amor incestuós amb la seva germanastra, ruptura 

escandalosa del seu matrimoni, mort a Grècia on participava en la revolta dels grecs per la 

independència dels turcs) .  48

 Cal destacar que per a Byron la naturalesa era un complement de gran poder per a 

representar l’emoció humana i la civilització. Tot i que també en reconeixia els seus perills i 

aspectes més aspres, la considerava com un refugi per a la seva persona, un refugi que el defensà 

d’una societat violenta i corrompuda. 

 El primer poema comentat serà el de Childe Harold’s Pilgrimage, un extens poema narratiu 

format per quatre cants, dedicat a Ianthe, hipocoreuma emprat per Lord Byron per a anomenar 

Charlotte Harley, la filla de Lady Oxford, que fou publicat entre el 1812 i el 1818. Aquesta obra 

descriu els diversos viatges i reflexions d’un jove tediós que, desil·lusionat amb una vida de plaer i 

 “Poetry: Rhythm and Meter”, per Melissa Donovan a Writing Forward.47

 Gran Larousse català. Volum 2 (1990): p. 788.48
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sumptuositats, se’n va a la recerca de distracció en terres desconegudes. Aquest poema es pot 

entendre com una representació del propi autor. Una expressió de la malenconia i del “fastigueig” 

d’una generació cansada de les guerres post-revolucionàries i de l’era Napoleònica.  

 A continuació, comentarem les dues primeres estrofes (d’un total de set) del fragment 

Apostrophe  to the Ocean, que correspon a les estrofes CLXXVIII i CLXXIX del Cant IV del 49

poema narratiu  Childe Harold’s Pilgrimage  . 50 51

CANTO IV 

CLXXVIII. 

   There is a pleasure in the pathless woods, 
   There is a rapture on the lonely shore, 
   There is society where none intrudes, 

   By the deep Sea, and music in its roar: 
   I love not Man the less, but Nature more, 

   From these our interviews, in which I steal 
   From all I may be, or have been before, 
   To mingle with the Universe, and feel 

What I can ne'er express, yet cannot all conceal. 

CANTO IV 

CLXXVIII. 

Hay cierto placer en el seno de los bosques impenetrables,  
hay algo embelesador en la solitaria ribera, hay sociedad 

en donde nadie viene á importunarnos, a las orillas del 
mar profundo, cuyo brumido tiene tambien su armonía. Yo 

no he dejado de querer al hombre, mas prefiero á la 
Naturaleza, desde que estoy entregado á su contemplacion, 
en su presencia me despojo de todo lo que soy, de todo lo 
que he sido, para mezclarme con el Universo, para sentir 
lo que nunca podría expresar, pero tampoco reservar del 

todo. 

CLXXIX. 

   Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll! 
   Ten thousand fleets sweep over thee in vain; 
   Man marks the earth with ruin—his control 

   Stops with the shore;—upon the watery plain 
   The wrecks are all thy deed, nor doth remain 

   A shadow of man's ravage, save his own, 
   When for a moment, like a drop of rain, 

   He sinks into thy depths with bubbling groan, 
Without a grave, unknelled, uncoffined, and unknown. 

CLXXIX. 
Revuelve, ¡oh, Mar profundo, revuelve tus olas de 

oscuro azul!  En vano cien y cien flotas cruzan por tu 
inmenso espacio; el hombre, que en la tierra va 
dejando ruinas por señal de su paso —tiene que 

detenerse humillado ante la barrera que tú le opones; 
—obra tuya son todos los desastres ocurridos en tu 
líquida llanura, y ni una sombra queda allí de los 

causados por el hombre, salvo la de sí mismo,  
cuando por un momento, como una gota de agua, 

se unde en tu profundo abismo exhalando un gemido 
sordo, privado de sepultura, de ataud, de funerales, 

ignorado ademas.

 Un apòstrofe és d’un recurs literari a través del qual el poeta o veu poètica es dirigeix a una persona (ja hi 49

sigui present, absent o difunta), objecte o element. 

 Lord Byron, G.G. (2013).50

 De la Peña, Don M. (1864) pp. 191 i 192.51
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 Ja només amb el títol de l’obra es constata l’amor del poeta cap l’oceà. Les dues estrofes 

presentades són un clar reflex del poder i la immensitat de la naturalesa, que aquí es configura, a 

més a més, com a representació de la llibertat (l’home intenta controlar-la i modificar-la al seu gust, 

però no ho aconsegueix), un clar paral·lelisme entre l’heroi romàntic i la societat de l’època: l’home 

contra la natura / l’home lliure i rebel contra la societat.  

 La primera estrofa ens presenta la naturalesa com un element de comprensió que permet 

fugir de la societat. Aquesta idea s’introdueix a partir de les anàfores There is. Observem, en color 

verd, els adjectius amb els quals qualifica diversos elements de la natura: pathless woods, “boscos 

impenetrables”, lonely shore, “riba solitària” i deep Sea, “mar profund”. Aquesta és una descripció 

d’un paisatge desolador, trist, llòbrec o fins i tot contemplatiu. Ara bé, dicotòmicament aquestes 

sensacions apareixen lligades al plaer, pleasure, i 

l’embadalliment, rapture, que aquests elements de 

la natura també transmeten al jo poètic, a l’heroi 

romàntic, tot i que en aquest cas hauríem de parlar 

d’heroi byronià o antiheroi . Aquests sentiments, 52

el de plaer i bellesa, s’aniran accentuant a mesura 

que l’heroi byronià es vagi acostant al mar (al 

final del poema). En el tercer vers, a més a més, 

es reafirma la relació entre l’antiheroi i la natura, 

esdevenint aquesta l’única companyia que té, i es 

configura com un espai on ningú no pot molestar-

lo; tan sols s’hi troben ells dos (where none 

intrudes). Seguidament, apareix el profund 

mar, que el delecta amb la seva música. A 

través d’quest quart vers (By the deep Sea, and 

music in its roar) podem establir una relació 

amb la pròpia vida de l’autor: Byron era conegut pel seu caràcter llibertí i per les seves nombroses 

aventures i escàndols sexuals. Tot i així, en aquest vers, s’aprecia la faceta d’un poeta més íntim, 

com si ens confessés que, malgrat aquesta vida de desordre i escàndols, el seu vertader, sincer i 

verídic amor fos el mar, l’oceà. 

 L’heroi byronià apareix per primer cop en el poema objecte d’anàlisi, i s’anà perfilant al llarg de les seves 52

obres posteriors, com a Don Juan. Contràriament a l’heroi romàntic, es caracteritza per ser un personatge 
arrogant i cínic, enemic i transgressor de les normes i les convencions socials, seductor, misteriós, 
autodestructiu, etc. D’aquesta manera, es converteix en un precedent dels antiherois moderns.
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CLXXVIII. 

   There is a pleasure in the pathless woods, 

   There is a rapture on the lonely shore, 

   There is society where none intrudes, 

   By the deep Sea, and music in its roar: 

   I love not Man the less, but Nature more, 

   From these our interviews, in which I steal 

   From all I may be, or have been before, 

   To mingle with the Universe, and feel 

What I can ne'er express, yet cannot all 

Estrofa CLXXVIII del Canto IV (Apostrophe to the 
Ocean),del poema narratiu Childe Harold’s Pilgrimage, 

de Lord Byron.



 El cinquè vers podria esser, perfectament, una síntesi d’aquest apartat sobre la naturalesa: I 

love not Man the less, but Nature more, que es traduiria com No deixo d’estimar l’home, però 

estimo encara més (o prefereixo) la Naturalesa. És el clímax de la seva individualització, de la seva 

conversió en l’home romàntic, de la seva idealització. Tot el que representa la seva contemplació, 

l’aproximació a ella, és un canal per a poder expressar el seu veritable ser. No és únicament amor 

cap a la natura, sinó el desig d’aquesta, a través de la qual se sent reflectit, i que constitueix el seu 

motor; és la seva essència. Així també ho demostra el vers To mingle with the Universe; ell corre 

cap al cosmos, i el cosmos cap a ell. 

 La segona estrofa s’inicia amb una 

crida directa a l’oceà: Roll on […] Ocean—

roll!. Aquest anunci precedeix l’aparició 

d'alguna cosa que intentarà corrompre la 

naturalesa, i, concretament, la mar: l’ésser 

humà i els vaixells (Ten thousand fleets), a 

qui Byron atribueix l’adjectiu, vain, “inútil” 

o “egoista”. La paraula fleets, que s’usa per 

introduir l’amenaça constituïda per les Ten 

thousand fleets , també significa —

actualment de forma arcaica— esvair-se (to 

fleet); el joc connotatiu entre aquest doble 

significat ens deixa entendre que el perill 

s'esvairà.  

 Així doncs, el poeta fa una crida a la mar perquè aquesta es remogui i s'enfronti a allò que 

intenta batre-la. L’home és descrit com aquell que marca el planeta amb la seva pròpia ruïna (man 

marks the earth with ruin), qui el va destruint lentament —tot i que cada cop de forma més veloç. 

Recordem que ens trobem en el bressol de la revolució industrial i de les diverses revolucions 

nacionalistes i liberals europees—, però el control que l’home intenta exercir sobre la mar fina  amb 

el poder de la costa (stops with the shore), la barrera de la natura. La humanitat no és, doncs,  

realment un problema per a la naturalesa, ja que ella és immensament superior. De fet, el sisè vers A 

shadow of man's ravage, save his own, explica com no queda cap rastre dels desastres produïts per  

l’home en la mar.  
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CLXXIX. 

   Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll! 

   Ten thousand fleets sweep over thee in vain; 

   Man marks the earth with ruin—his control 

   Stops with the shore;—upon the watery plain 

   The wrecks are all thy deed, nor doth remain 

   A shadow of man's ravage, save his own, 

   When for a moment, like a drop of rain, 

   He sinks into thy depths with bubbling groan, 

Without a grave, unknelled, uncoffined, and unknown.

Estrofa CLXXIX del Canto IV (Apostrophe to the 
Ocean),del poema narratiu Childe Harold’s Pilgrimage, de 

Lord Byron.



 Aquesta estrofa finalitza amb una contundent sentència: l’enfonsament, com una gota de 

pluja, d’un mariner dins el profund abisme de la mar, desapareixent sense deixar rastre, sense 

sepultura, sol en la seva immensitat (de la naturalesa, del mar). És una gota d’aigua enmig de 

l’oceà. Possible sinècdoque de la pròpia humanitat. 

 Quant als aspectes més formals, cal destacar l’assonància del so [iː] en el segon vers de 

l’estrofa CLXXIX, (fleets, sweep, thee), i l’al·literació següent, contruïda sobre el so [d] en el 

primer vers de la mateixa stanza (thou, deep, and, dark),  

 I, finalment, quant a la mètrica i rima, ens trobem davant de dues estrofes spenserianes , les 53

quals estan compostes per vuit versos de pentàmetre iàmbic (com a To Autmn) i un vers final 

constituït per un hexàmetre iàmbic, és a dir, cada vers està compost per sis peus de iambe, i, al seu 

torn, per dotze síl·labes; per tant, l’últim vers és un vers alexandrí. Aquest tipus d’estrofes responen 

a l’esquema rítmic ABABBCBCC. 

3.2.3.2. I wandered lonely as a cloud 

Per concloure l’apartat literari sobre el tòpic de la naturalesa en el Romanticisme parlarem del 

poema I wandered lonely as a cloud   (d’altres vegades conegut com Daffodils o The Daffodils, 54 55

“Els Narcisos”), del poeta William Wordsworth. 

 William Wordsworth (1770-1850) fou un poeta anglès que durant els seus estudis a 

Cambridge descobrí Rousseau i el radicalisme racionalista de Godwin. Seguidament, entusiasmat 

pel republicanisme francès, viatjà a la França revolucionària, però, en haver estat a punt de ser 

guillotinat, i en veure els horrors de la Revolució, es passà a un bàndol més conservador.  

 Del seu encontre amb S. T. Coleridge  en sorgiren les anomenades Lyrical Ballads (1798), 56

Michael (1800) i Ode on intimations of immortality (1807), que contenen un populisme patètic. I 

amb obres com Poems dedicated to national independence and liberty (1802-1816) féu palès el seu  

nacionalisme cada cop més conservador.  

 Denominada així pel poema The Faerie Queene, d’Edward Spenser, el qual presenta aquesta estructura.53

 “I Wandered Lonely as a Cloud”, per Poetry Foundation.54

 “William Wordsworth”, traducció online d’Asun López-Varela, a partir de la versió de 1815, revisada pel 55

mateix Wordsworth.

 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) fou un poeta, crític i filòsof anglès. Juntament amb Wordsworth se’l 56

reconeix com un dels iniciadors del Romanticisme a Anglaterra.
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 La seva obra romàntica no trencà amb la tradició; la renovació que promogué consistí en 

adoptar una actitud més emocionada i imaginativa davant l’experiència . Esdevingué un geni de la 57

retrospecció (la imaginació reflecteix pacíficament les convulsions de l’emoció viscuda), i la seva 

recerca de l’autenticitat assenyalà una fita en la història de la subjectivitat . 58

 The Daffodils sorgí a partir d’un passeig de Wordsworth i la seva germana Dorothy pels 

voltants de Glencoyne Bay (Ullswater), durant les seves visites a Lake District. Durant aquest 

recorregut, passaren per un camp de bells narcisos. Aquest fet es produí el 15 d’abril del 1802, i el 

poema fou escrit dos anys més tard, el 1804. Tenim constància d’aquesta experiència ja que, 

Dorothy, meravellada pel camp de flors, escrigué al seu diari: 

«When we were in the woods beyond Gowbarrow park we saw a few daffodils close to the 
water side, we fancied that the lake had floated the seed ashore & that the little colony had so 
sprung up – But as we went along there were more & yet more & at last under the boughs of the 
trees, we saw that there was a long belt of them along the shore, about the breadth of a country 
turnpike road. I never saw daffodils so beautiful they grew among the mossy stones about & 
about them, some rested their heads upon these stones as on a pillow for weariness & the rest 
tossed and reeled and danced & seemed as if they verily laughed with the wind that blew upon 
them over the Lake, they looked so gay ever dancing ever changing. This wind blew directly 
over the lake to them. There was here & there a little knot & a few stragglers a few yards higher 
up but they were so few as not to disturb the simplicity & unity & life of that one busy highway 
– We rested again & again. The Bays were stormy & we heard the waves at different distances 
& in the middle of the water like the Sea.»59

A continuació procedirem al comentari del poema: 

 La Enciclopedia. Volum 20 (2003): p. 15870.57

 Gran Lorousse català. Volum 10 (1990): p. 5072.58

 WORDSWORTH, Dorothy: Journals of Dorothy Wordsworth: The Alfoxden Journal 1798, The Grasmere 59

Journals 1800-1803. Ed. Mary Moorman. New York: Oxford UP, 1971. (Pàgines 109-110.) 
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 La primera estrofa s’inicia amb una comparació 

entre la solitud del poeta (wandered lonely as a cloud) i un 

núvol també solitari, que floten per sobre de les valls i els 

turons. A continuació es produeixen dues personificacions 

(en color groc) dels narcisos: aquestes flors daurades són 

vistes pel poeta com una multitud (versos tercer i quart), que 

ballen onejants en la brisa (sisè vers). Aquesta acció, la de 

ballar, serà la paraula clau al llarg de les quatre estrofes en 

relació amb els narcisos. 

 Ara bé, a l’inci del poema hi trobem també d’altres figures retòriques. En el segon vers 

observem una breu al·literació entre high i hills, i over i vales. El mateix ocorre en el cinquè vers, 
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I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o’er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze.

Primera estrofa del poema I wandered 
lonely as a cloud, de William Wordsworth.

I wandered lonely as a cloud 

I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o’er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 

Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 

The waves beside them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee: 

A poet could not but be gay, 
In such a jocund company: 

I gazed – and gazed – but little thought 
What wealth the show to me had brought: 

For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils. 

Vagaba solitario como una nube 

Vagaba solitario como una nube 
Que flota alto sobre colinas y valles  
Cuando súbitamente vi una multitud,  

de acogedores narcisos dorados.  
Junto al lago, bajo los árboles 

bailando trémulamente en la brisa. 

Persistentes cual estrellas resplandecientes  
Que titilan en la Vía Láctea,  

En perpetua línea  
A lo largo de la bahía: 

 Vi miles de un vistazo,  
Agitando sus corolas en alegre danza.  

Las olas bailaban a su lado, pero ellos, 
Superaban a las olas con su alegre resplandor: 

Un poeta no puede encontrarse más feliz, 
En tan maravillosa compañía: 

Les observé sin parar, sin pensar  
En la dicha que me reportaba el espectáculo.  

Ahora, cada vez que reposo en mi diván,  
Con ánimo sosegado o pensativo,  

Resurgen fugazmente en mi consciencia,  
-Que es bendición de la soledad-,  

Y entonces mi corazón se llena de dicha,  
Y baila con los narcisos.



aquest cop amb les paraules beside i beneath. Wordsworth també fa ús del paral·lelisme en el 

penúltim vers, amb la construcció de preposició + article + substantiu.  

 Passem ara a analitzar la segona stanza. Ara, les 

rengleres de les grogues flors són comparades amb les 

abundants (quasi infinites) estrelles brillants i centellejants 

de la nostra galàxia, anomenada aquí com a milky way, la 

Via Làctia. L’hipèrbole Ten thousand saw I at a glance 

permet plasmar l’abundància de les flors. En aquest mateix 

vers també es produeix l’assonància de la vocal /a/ i, 

justament amb l’anterior, la de la vocal /e/.  

 En l´últim vers d’aquesta estrofa es reitera la 

personificació —idea que ja hem presentat—, d’una forma 

subtil, dels narcisos, que altre cop ballen alegrament.  

 La tercera estrofa incorpora un altre element de la naturalesa, el mar. Les ones d’aquest 

ballen [també] rere les flors, compenetrant-se ambdós 

elements (mar i flors), unint ambdós mons, el de la terra i el 

de la mar. Tot i així, en aquesta “comunió” continuaran 

ressaltant les grogues flors, degut a la seva lluminositat i 

resplendor. Els narcisos esdevenen la companyia predilecta 

del poeta, qui es troba immers en una sensació de felicitat 

absoluta gràcies a la presència d’aquestes flors; és així que 

es torna a presentar la relació poeta-natura: un lloc on 

defugir de la societat i on trobar la calma i la felicitat més 

exquisides. L’observació d’aquest escenari és suficient per 

a l’artista, cap altra cosa li cal. Wordsworth remarca 

aquesta contemplació a través de la repetició del verb 

gazed, “contemplava”. 

 Finalment, l’última estrofa és una representació 

directa de la relació natura-home. Ara la dansa no 

correspon a un element present, sinó a un record. El 

poeta es troba en el seu propi món, pensatiu, i recorda 

aquell paisatge ple de narcisos. Els records són la vertadera 
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The waves / be-side / them danced; / but they 

Out-did / the spark / -ling waves / in glee: 

A po / -et could / not but / be gay, 

In such / a joc / -und com / -pa-ny: 

I gazed / – and gazed / – but lit / -tle thought 

What wealth / the show / to me / had brought: 

Anàlisi mètric i rítmic de l’estrofa IV del 
poema I wandered lonely as a cloud, de 

William Wordsworth

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance.

Segona estrofa del poema I wandered 
lonely as a cloud, de William Wordsworth.

The waves beside them danced; but they 

Out-did the sparkling waves in glee: 

A poet could not but be gay, 

In such a jocund company: 

I gazed – and gazed – but little thought 

What wealth the show to me had brought:

Tercera estrofa del poema I wandered 
lonely as a cloud, de William Wordsworth.



solitud, però, en evocar el ball de les groguenques flors, el seu cor balla també amb elles. La 

independència i bellesa de la naturalesa captiva el cor melancòlic i solitari de l’home romàntic. 

 En relació a la mètrica, el poema està format per quatre sextets. Cada vers és un tetràmetre 

iàmbic, és a dir, està format per quatre iambes. Altrament, igual que en el poema To Autumn de John 

Keats, s’utilitza l’encavalcament per a aportar fluïdesa a l’expressivitat dels mots sense haver de fer 

ús de la pausa. Pel que fa l’esquema mètric és ababcc. 

Així doncs, I wandered lonely as a cloud és un poema en el qual la naturalesa adquireix la 

funció de fer joiosa l’ànima de l’ésser humà. La seva bellesa provoca unes sensacions tan excelses 

en el poeta que, aquest, a través de les descripcions analitzades, intenta recrear-les per al lector, amb 

la finalitat de transmetre-li aquesta alegria. La solitud inicial del poema es veu interrompuda per la 

presència i l’observació d’una “gernació” de narcisos que el captiven. Ara bé, no només serveix 

com a “cura” pel moment present, sinó també pel futur. Quan, solitari altre cop, es retroba amb els 

seus pensaments, reviu en la memòria la imatge de les belles flors, que es converteix en un element  

permanent dins la seva ànima. 

3.2.4. El tòpic de la naturalesa en l’àmbit musical 

En relació amb l’àmbit musical, hom es pot preguntar com el compositor pot plasmar el concepte o 

els elements de la naturalesa en una obra musical, sense que aquesta [la naturalesa] sigui només un 

mer tema inspirador. A continuació, exposarem com exemple diverses obres on, a través d’una breu 

anàlisi, podrem localitzar alguns aspectes relacionats directa o indirectament amb la naturalesa. 

 Beethoven, compositor no plenament romàntic però introductor o iniciador del moviment en 

la música, escrigué en un dels seus manuscrits que els sentiments bucòlics són de gran importància, 

més que la imitació directa de la naturalesa . És a dir, Beethoven atribuïa una major importància —60

o valor—  al sentiment que desperta la naturalesa en l’home, que no el propi afany d’aquest per 

intentar imitar-la. L’atenció envers els sentiments despertats per la naturalesa és un fet comú en la 

composició d’aquest segle. Però realment, quin és el límit entre la inspiració i la imitació? El 

llenguatge musical adquireix en el segle XIX una llibertat i “elasticitat” molt més grans que en els 

períodes anteriors, i es produeix un engrandiment i s’augmenta la complexitat d’aquest llenguatge.  

 Els compositors romàntics identificaran i trobaran els seus propis pensaments i sentiments 

en el paisatge i en el seu entorn. La naturalesa serà concebuda per ells com un amagatall que permet 

 The British Library, & Berry, M. (s. d.). Beethoven and nature: exploring the ‘Pastoral’ Symphony. 60

Recuperat el 15 d’octubre de 2020, de <https://www.bl.uk/19th-century-music/articles/beethoven-and-
nature>. 
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ocultar al compositor de la societat i sincerar-se amb si mateix; la natura adquirirà en aquest 

moment una ànima pròpia. Ara bé, és possible copiar els paisatges i l’ànima de la naturalesa? Potser 

per aquest motiu, Beethoven ens va voler transmetre la importància de l’expressió dels sentiments a 

través de la inspiració, i no pas a través de la còpia, ja que sinó ens trobaríem amb una fotografia —

un quadre de bells sons—, però no amb allò que aquest quadre —la naturalesa— ha despertat en el 

compositor. 

 A continuació, analitzarem alguns fragments d’obres que inclouen alguns dels elements que 

considerem que més pes poden tenir en la representació de la naturalesa a través de la música. 

 Un tòpic estilístic força emprat durant el Romanticisme és l’anomenat Ranz des Vaches, que 

es basa en melodies tradicionals pròpies del folklore dels Alps suïssos, que es cantaven a cappella o 

s’interpretaven amb trompes alpines. En aquest tòpic estilístic es realitza una inversió de la tríada, 

utilitzant grans salts d’intervals i recuperant la nota inicial o bé una de propera. D’aquesta manera, 

es reflecteixen els bucòlics cims alpins 

 En el següent exemple (Fig.10), els violins i els violoncels, a partir del compàs 5, realitzen el 

tòpic estilístic Ranz des Vaches, augmentant-ne la freqüència en el compàs 7. Veiem com es realitza 

la inversió de la tríada (sol-sol-re-sol / mi-mi-do-mi). 

  

 Una altra explicació la trobaríem en la “Pastoral” de Beethoven, la seva sisena simfonia. Es 

tracta d’una obra que suposa un punt incisiu en l’inci del Romanticisme musical. Tal com el seu 

epítet bé indica, en aquesta simfonia l’expressió descriptiva del gènere pastoral aconsegueix una 

total plenitud. L’inici de l’últim moviment, el cinquè, comença amb el Ranz des Vaches i la seva 
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Fig. 10 Brahms, Johannes. Simfonia nº 1,  Un poco sostenuto, primer moviment (c.5-7)



inversió de la tríada (re-la-fa-re). A més a més, igual que en Brahms, observem l’acceleració rítmica 

que aquest tòpic també sol incorporar (Fig. 11). 

 

 Un altre element, molt lligat a l’anterior, és la “Trompa alpina”. En aquest, la trompa pretén 

imitar la trompa alpina, que, de la mateixa manera que el Ranz des vaches, prové dels Alps suïssos. 

A més a més, en aquest element, la trompa realitza la melodia, i, l’orquestra, l’acompanyament. 

 En la següent exemplificació (Fig. 12), podem veure com Brahms utilitza el tòpic estilístic 

de la trompa alpina en el quart moviment de la seva primera simfonia, en la qual la trompa de 

pistons, imitant l’alpina, interpreta la melodia mentre la corda l’acompanya amb tremolos, que és 

l’acompanyament que s’utilitza, normalment, per aquest tòpic. 

 Mahler, per la seva banda, a part d’incloure els tòpics ja comentats, incorporaria en algunes 

de les seves peces altres elements de la naturalesa, com per exemple el cant d’ocells (Fig. 13). El 

mateix Gustav Mahler, en una carta del 1887 adreçada a Natalie Bauer-Lechner (violinista i 

musicòloga austríaca, i durant molts anys confident de Mahler), digué: 

46

Fig. 11 Beethoven, Ludwig van. Simfonia nº 6,  Hirtengesang, 
cinquè moviment (c.1-5)

Fig.12 Brahms, Johannes. Simfonia nº 1,  Adagio - Più Andante - Allegro 
non troppo, quart moviment (c.30-38)



«Whether it is the chirping of a bird or a sound of nature which initially inspires me, I will not 
reproduce it in its real, true tones and intervals but always in a transfigured, stylized form, 
which reflects the essence of the natural sound more faithfully than literal reverberations. 
Therefore you could demonstrate to me or criticize me because the cuckoo in my First 
Symphony contains a leap of a third rather than a fourth …however I am little concerned about 
whether the cuckoo in Rosental sings c# – a or d – a because no one could ever mistake the 
sounds of nature in that first movement for anything else than chirps of a cuckoo in spring.»  61

 

  

 En una altra ocasió, el mateix compositor utilitza esquelles, acompanyades pel so de la 

celesta, amb l’objectiu de transportar-nos a aquells paisatges alpins (Fig.14). 

 El bosc serà també un altre dels element inspiratius del músic romàntic, que intentarà copsar 

la idea de l’aigua de rierols, els ocells (com ja hem comentat), el moviment de les fulles, etc. 

 En aquest sentit, l’evocació del murmuri tènue i regular de fullatge se simbolitzarà amb 

moviments regulars quasi en tremolo de la corda, la predilecció pel registre mig-greu de la mateixa i 

l’ús generós del divisi, el ritme harmònic espaiós, les dinàmiques suaus i tempos moderats, tot això 

assaonat amb el cant dels ocells i la sonoritat de les trompes, que aconseguiran un gran relleu a 

començaments del segle XIX en el desenvolupament de l’orquestra simfònica . 62

 El cicle de sis poemes simfònics de Bedřich Smetana, Má vlast (“La meva Pàtria”), 

incorpora una obra intitulada Vlatava (“El Moldava”). El títol fa referència al riu Moldava, el riu 

més llarg de la República Txeca, que naix al Bosc de Bohèmia, travessa Txèquia i Praga i s’uneix, 

finalment, a l’Elba, a Mělník, a la Bohèmia Central. En la seva composició simfònica, Smetana 

ressegueix la llera d’aquest riu tan estimat per ell. 

 FLOROS, Constantin: Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century  (Translated by Neil K. 61

Moran). Peter Lang GmbH. Frankfurt del Main, 2014.

 “Música y naturaleza”, per Benet Casablancas.62
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Fig.13 Mahler, Gustav. Simfonia nº 1,  Langsam. 
Schleppend. Wie ein Naturlaut., primer moviment (c.31): 

cant del cucut, interpretat pel clarinet.
Fig.14 Mahler, Gustav. Simfonia nº 6,  Allegro 

energico, ma non troppo., primer moviment 
(c.198-200)



 Vltava s’inicia amb una melodia arabesca, molt ondulant i gitada, per part de les flautes: el 

naixement del riu. Després s’hi uniran els clarinets i, seguidament, les violes. L’augment de volum i 

cos representa el creixement del cabal del riu i el moviment, cada cop més ràpid, de l’aigua fluint 

(Fig. 15). 

 L’inici de la dolça i tan coneguda melodia ens reflecteix un riu de gran frescor, que comença 

un llarg viatge. De sobte, aquesta melodia es veu interrompuda per unes impetuoses trompes. Ens 

alerten d’una caça al bosc proper al riu (Fig. 16).  

3.3.Amor i mort 

Iniciarem aquest apartat amb una cita de l’escriptor romàntic alemany Novalis (pseudònim literari 

de F. L. von Hardenberg):  

«Todas las pasiones terminan en tragedia, todo lo que es limitado termina muriendo, toda poesía 
tiene algo de trágico. En la muerte, el alma romántica encuentra la liberación de la finitud» .  63

 Amb aquesta cita es posa de manifest el motiu pel qual hem decidit agrupar l’amor i la mort 

en un sol apartat, i és que ambdós elements es conformen sovint com un de sol, associant-los 

immediatament. 

 Què és l’amor romàntic? L’ésser romàntic es lliura a l’estima, a l’atracció d’un altre ésser, 

però, abans de lliurar-se a la persona estimada, es lliura a l’amor, l’idealitza, i configura el que es 

 Gras Balaguer, M. (1983): p. 45.63
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Fig.15 Smetana, Bedřich. Vltava (c.29-31)

Fig.16 Smetana, Bedřich. Vltava (c.80-82)



coneixerà com beuratge romàntic. L’amor encega l’home. Alhora que li desperta un sentiment 

d’optimisme envers la vida, li crea una frustració constant per assolir el clímax (l’amor de 

l’estimada), que, finalment, el conduirà a la mort. El personatge romàntic no únicament sent 

atracció cap a una persona, sinó que la necessita d’una forma vital, convertint l’amor en una 

obsessió. És aquesta fixació la que du el protagonista a la follia de viure per l’amor, la qual cosa 

comporta també que desenvolupi en el seu interior sentiments de debilitat, por, malenconia, ràbia,  

etc. Un cop ha tastat aquesta “droga” no en pot sortir. Clar exemple d’aquest fet n’és el personatge 

de Werther, creat per Goethe  en la seva novel·la Les desventures del jove Werther . La bogeria en 64

la qual es converteix el seu amor cap a Charlotte el precipitarà cap a la mort, atès que no serà capaç 

de concebre la vida sense el seu amor. La mort serà l’únic refugi del patiment que li causa no poder 

estar amb Charlotte, casada amb Albert. Aquesta idea s’expressa en el següent fragment, pertanyent 

a l’obra de Goethe anteriorment anunciada: 
           «És ben cert que en el món res no fa necessari l’home sinó l’amor.  […] 

¿Per què ha d’ésser així allò que fa la felicitat de l’home, esdevingui, també, la deu de la 
seva malaurança? Aquesta ardent i plena sensibilitat del meu cor per la natura vivent, 
que m’inundava de tanta de voluptat, que del món que m’envolta en feia un paradís, ara 
m’esdevé un corcó insuportable, un mal esperit que em persegueix pertot. […] El que 
em mina el cor és aquesta força devoradora que està amagada en tota la natura; que no 
ha produït res que no destrueixi allò que l’envolta i no es destrueixi, també, a si mateix. 
Així trampolejo pel món, el cor ple d’angoixa; el cel, la terra i llurs forces actives al 
meu voltant; no veig res, sinó un monstre que eternalment devora i eternalment remuga 
per tornar a devorar» .  65

3.3.1. Shakespeare: inspiració dels autors romàntics 

Batejat a Stratford-upon-Avon el 26 d’abril de 1564, són poques les dades biogràfiques conegudes 

d’aquest autor. Morí el 23 d’abril de 1616, sent enterrat als dos dies posteriors a la seva defunció a 

l’església de Stratford-upon-Avon. 

 David Bevington, editor de The Complete Works of Shakespeare, i, considerat per Harold 

Bloom, com “un dels Shakespearians més erudits i devots”, ens descriu la grandesa del dramaturg 

anglès de la següent manera:  

  J.W. von Goethe manifestà: «—Se me ha ocurrido una frase —continuó Goethe— que me parece bastante 64

expresiva: llamar sano a lo clásico y enfermo a lo romántico. […] La mayor parte de lo nuevo, sin embargo, 
no es romántico por nuevo, sino por débil y enfermizo, mientras que muchas cosas antiguas no son clásicas 
por antiguas, sino por frescas, alegres y sanas. Si procuramos distinguir lo clásico de lo romántico según 
estos principios, es posible que lleguemos a ver las cosas con un poco de claridad». Eckermann, J.P. (2015): 
pp. 234 i 235

 Goethe, J.W. (1967): pp. 71-74.65

49



«English poet, dramatist, and actor, often called the English national poet and 
considered by many to be the greatest dramatist of all time. Shakespeare occupies a 
position unique in world literature. Other poets, such as Homer and Dante, and 
novelists, such as Leo Tolstoy and Charles Dickens, have transcended national barriers; 
but no writer’s living reputation can compare with that of Shakespeare, whose plays, 
written in the late 16th and early 17th centuries for a small repertory theatre, are now 
performed and read more often and in more countries than ever before» . 66

 La rellevància de l’obra de Shakespeare no fou reconeguda immediatament. Quan William 

Shakespeare es trobava a Londres escrivint i representant peces teatrals, el dramaturg Robert 

Greene (1558-1592), sortint de la universitat, alertà als seus companys:  

«Hi ha un nou corb, embellit per les nostres plomes, que amb un cor de tigre embolicat 
amb una pell d’actor es pensa que és perfectament capaç d’inflar el vers blanc com el 
millor de tots vosaltres; i, presentant-se com un geni absolut, de fet és l’únic Sacseja-
escenes [Shake-scenes, diu l’original] de la ciutat» .  67

 Aquesta, no és més que una al·lusió al corb de la faula d’Isop, que lluïa un plomatge 

manllevat (com un actor que llueix paraules que no són seves). Paròdia d’un vers d’Enric VI 

(tercera part) amb la frase de el cor de tigre sota una pell d’actor: «Ah, cor de tigre sota una pell de 

dona»  . 68

 Ben Jonson, dramaturg també de l’època i rival de Shakespeare, publicà en el seu primer 

Folio (1623), a mode d’elogi fúnebre, el prefaci To the memory of my beloved, The Author, Mr. 

William Shakespeare: And what he hath left us:  

«And though thou hadst small Latin, and less Greek, From thence to honour 
thee, I would not seek For names; but call forth thund’ring Aeschylus, Euripides, 
and Sophocles to us Pacuvius, Accius, him of Cordova dead [Seneca], To life 
again, to hear thy buskin tread [ref. to tragedy], And shake a stage: Or, when thy 
socks were on [ref. to comedy], Leave thee alone, for the comparison Of all, that 
insolent Greece, or haughty Rome sent forth, or since did from their ashes come. 
Triumph, my Britain, thou hast one to show, To whom all Scenes of Europe 
homage owe. He was not of an age, but for all time!» . 69

 Serà amb aquestes paraules, i, concretament amb la idea final del prefaci anterior, que parla 

de Shakespeare com un autor que no només pertany a una època, sinó a tots els temps (He was not 

 “William Shakespeare”, de David Bevington, per l’Encyclopædia Britannica.66

 Shakespeare, W. (2012): pp. 6, 7 i 8.67

 Shakespeare, W. (2012): pp. 6, 7 i 8.68

 “First Folio Fraud”, de Katherine Chiljan.69
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of an age, but for all time!), amb les quals iniciaré aquest breu estudi de la influència de l’obra de 

Shakespeare en la literatura romàntica.  

 És possible considerar-lo el primer dels romàntics? Podríem considerar agosarada aquesta 

afirmació, tenint en compte els quasi bé tres segles de diferència entre ambdós períodes culturals i 

artístics. Si més no, és cert que, tal com diu Ben Jonson, Shakespeare pertany a tots els temps. I és 

així que veurem en els escriptors, pintors i compositors romàntics la influència de la ploma del 

dramaturg anglès, de la qual varen agafar diversos elements.  

 Un dels aspectes clarament notoris de les seves tragèdies, com poden ser Romeu i Julieta, 

Macbeth, Othello o Hamlet, és la decadència de l’ésser humà mogut per la venjança, l’odi, l’orgull i 

l’avarícia. En un escenari situat entre nobles i reis, l’or es podreix i es converteix en espines. Així 

doncs, realment els seus protagonistes, que haurien de representar la dignitat i l’exemple davant del 

seu poble, o la bellesa de la vida, són evocats a un abisme de crims moguts per, tal com hem dit, la 

gelosia, la venjança o l’odi. Per tant, ens trobem davant la consolidació de la desolació, on la mort 

tindrà la mateixa importància que la vida, i serà equiparable a ella.  

 Són moltes les novel·les que inclouen aquests elements: Frankenstein, Cims borrascosos, 

Les desventures del jove Werther (malgrat la seva adscripció al moviment de l’Sturm und Drang o 

Tempesta i Empenta), etc., tots aquests, entre d’altres, grans títols del romanticisme i que, sens 

dubte, comparteixen aquest inici shakespearià, que es converteix en una “fatalitat romàntica”. La 

introspecció psicològica que trobem en els personatges de Cims borrascosos o Les desventures del 

jove Werther és totalment comparable als forts sentiments i a la bogeria que prenen els protagonistes 

de Macbeth o Hamlet: Heathcliff (Cims Borrascosos) i les visions de la seva amada i alhora difunta 

germanastra Catherine Earnshaw, així com també el maltracte i menyspreu que crea cap a Hareton 

Earnshaw, com a conseqüència del desig de venjança; Lady Macbeth (Macbeth), que pateix un 

conjunt d’al·lucinacions després d’haver planejat múltiples assassinats per aconseguir més poder —

intenta satisfer la seva cobdícia—; Hamlet (Hamlet) i els assassinats que comet (que alhora 

esdevenen la seva condemna) per venjar la mort del seu pare; Catherine Earnshaw (Cims 

Borrascosos), que amb el seu matrimoni amb Edgar Linton posa de manifest el destí tràgic i fosc de 

la seva família; el suïcidi que posa fi a la vida d’Ofèlia (Hamlet), Werther, Romeu i Julieta, que 

decideixen finir-la com a conseqüència del desamor. 
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3.3.1.1. Romeu i Julieta i Hamlet. 

A continuació, realitzarem una comparació entre els elements d’algunes de les obres de Shakespeare 

amb la literatura i les composicions musicals romàntiques. 

3.3.1.1.1. Comparació literària 

Hamlet és considerada una de les millors tragèdies de Shakespeare, així com també una de les seves 

obres mestres. Un dels principals fils que mou aquesta tragèdia és l’impuls humà de venjança, 

enmig d’un estat de bogeria. Un conjunt de sentiments i contradiccions són transmesos mitjançant 

diversos estats [psicològics] del protagonista, que es troben influïts per la sèrie dicotòmica d’amor i 

mort, bondat i maldat, traïció i lleialtat, etc. Aquesta sèrie antitètica de sentiments també la trobem 

en les obres romàntiques, que, i també com Shakespeare, situaran els personatges en paratges 

melancòlics, envoltats d’una naturalesa pròpia i independent.  

 En el següent fragment, sembla que Shakespeare ens parli del propi heroi romàntic:  

«… va caure en la tristesa [Hamlet], després en el dejuni, després va ser l’insomni i després la 
flaquesa, després la fluixedat del cap i, per aquest pendent, fins la bogeria, on el veiem desvariar 
amb una gran tristesa»  70

 Si bé és cert que Hamlet fingeix estar foll per així poder dur a terme el seu pla de venjança, 

hem també de puntualitzar que aquesta follia, juntament amb els seus canvis d’humor, és deguda no 

únicament pel sentiment venjatiu, sinó també pel seu estat interior, que es descriu en la segona 

escena del primer acte de la segünet manera: 

«No és només, bona mare, el color de la capa, ni el costum d’aquest dol tan rigorós, ni el 
panteixar d’un respir obligat; no, ni el riu abundant que tinc als ulls, ni l’aspecte abatut que tinc 
al rostre, junt amb totes les formes i perfils del dolor, el que em pot retratar amb sinceritat. 
Aquestes coses sí que “semblen”, perquè són fets que es poden simular. El que jo tinc a dintre 
depassa l’aparença, i aquestes coses són només disfresses de dolor» . 71

 Hamlet es troba enverinat per la malenconia, pel record del seu passat, quan corresponia  a 

l’amor d’Ofèlia (a qui ha de rebutjar per poder venjar la mort del seu progenitor), quan el seu pare 

encara era viu i regnava, quan la presència de la seva mare li era propera (ara s’havia casat amb el 

germà del seu difunt marit, que, a la vegada, és l’assassí del pare de Hamlet). Ara el protagonista es 

troba sol enmig d’una doble mentida, la de la seva follia fingida i la del nou rei, que fa tot el 

possible per ocultar que fou ell qui matà l’anterior monarca i pare de Hamlet. Aquest estat de 

 Shakespeare, W. (2012): p. 62.70

 Shakespeare, W. (2012): p. 16.71
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fastigueig, melancolia, i fins i tot bogeria, que, habitualment, ocasiona la mort o el suïcidi dels 

personatges, també es trobarà i serà propi en el Romanticisme. 

 La mort, en aquesta obra, tindrà múltiples sentits i s’expressarà a través de diversos 

personatges. En primer lloc trobem la mort del pare de Hamlet. Aquesta mort origina el conflicte en 

el protagonista i li encomana la missió que durà a terme durant tota l’obra, conduint-lo també a la 

mort. El pare apareix com un fantasma que revela al seu fill les circumstàncies de la seva mort i el 

nom del seu assassí. En segon lloc, podem destacar la mort d’Ofèlia, amb qui el protagonista havia 

mantingut una relació sentimental, i que l’aboca a reflexionar sobre la relativitat de la importància 

de la vida, el famós soliloqui ser o no ser. En tercer lloc, el conjunt de múltiples morts constituïdes 

per la de la mare de Hamlet, enverinada pel seu propi marit de forma accidental, i la del padrastre 

de Hamlet i el propi Hamlet, en batre’s ambdós en duel.  

 En el cas de Romeu i Julieta, el suïcidi també apareix com un esdeveniment conseqüent al 

dolor provocat per la vida, com una forma d’alliberar-se’n: la parella pot, finalment, amar-se, i les 

respectives famílies es concedeixen el perdó i la pau com a conseqüència de les morts dels seus 

fills. En aquesta obra, emperò, l’amor també hi tindrà un paper fonamental, perquè serà el fil 

conductor cap a la mort, però, en aquest cas, no com a conseqüència del desamor, sinó, precisament, 

de l’amor més pur, que s’havia vetat, respectivament, per part de les famílies dels amants.  

 En ambdues tragèdies (Hamlet i Romeu i Julieta) l’amor no es podrà concebre com un 

assoliment de la felicitat i de l’harmonia, sinó com el camí cap a la mort. Ara bé, la mort serà també 

un sinònim de victòria: Romeu i Julieta poden finalment estar junts, convertint-se en un dels 

màxims exponents del prototip de l’amor romàntic; Hamlet pot venjar la mort del seu pare; Werther 

deixa de patir per l'amort Lotte; o, en el cas de Frankenstein, quan el “monstre”, que mai no havia 

sentit afecte, decideix treure’s la vida en conèixer la mort de Víctor, el seu creador.  

 En Shakespeare trobarem l’inici de la concepció de la natura com alguna cosa més que un 

paisatge; esdevé un mirall de les diverses facetes dels sentiments dels protagonistes. A Romeu i 

Julieta els dos joves realitzen els seus encontres amorosos enmig d’una naturalesa que els abraça; 

recordem, si més no, de quina manera el cant de l’ocell —rossinyol o alosa— es transforma 

“psicològicament” segons el desig dels amants, en la nit amorosa, i assenyala el pas del temps ; i a 72

Somni d’una nit d’estiu (també coneguda com Somni d’una nit de Sant Joan), Atenes “s’enfronta” 

 Shakespeare, W. (1979): p. 5.72
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al bosc, d’on en sorgeixen una sèrie d’éssers fantàstics, fades i follets, i on la societat no hi té cap 

tipus de poder, adquirint, el bosc, vida pròpia.  

 Finalment, per acabar de parlar de la influència de Shakespeare en l’àmbit literari durant el 

Romanticisme, cal fer un breu esment de les referències polítiques que també podem trobar en 

l’obra de Shakespeare i que, posteriorment, durant el Romanticisme, s’introduirien amb un caràcter 

reivindicatiu i nacionalista. S’ha de tenir en compte que el dramaturg de Stratford visqué grans 

canvis polítics, així com també els inicis del que acabaria denominant-se burgesia. William 

Shakespeare visqué durant el regnat d’Elizabeth I, que reinstaurà el protestantisme al país, i el 

naixement de la qual se celebra al final de l’obra Henry VIII. En aquesta obra també es representa 

l’ascens al tron de Ricard III, que és descrit com un personatge malvat i maquiavèl·lic. En d’altres 

obres, emperò, també s’hi representen els governs tirànics del moment, així per exemple, en Hamlet 

(Dinamarca) o en Macbeth (Escòcia), que ens mostren l’avarícia de voler assolir el poder d’una 

forma absoluta, la qual cosa transporta als protagonistes a crear una bombolla de mentides i de jocs 

psicològics cap a la resta de personatges (criats i servents, membres del poble i de l’alta noblesa…). 

3.3.1.1.2.Comparació musical 

Són moltes les adaptacions que els romàntics han fer de diverses obres de Shakespeare, emperò, en 

el present treball, ens centrarem en l’anàlisi de l’Obertura-Fantasia de Romeu i Julieta, de 

Txaikovski. L’elecció d’aquesta obra ha estat deguda a la clara referència i distinció, en la mateixa, 

dels elements literaris [romàntics] en la composició. 

 Txaikovski agafa de la tragèdia Romeu i Julieta els seus tres eixos principals: l’amor i 

relació dels joves amants, les múltiples confrontacions entre les dues famílies de Verona —els 

Capulet i els Montagú— i la relació dels amants amb el personatge de Fra Llorenç, que els ajuda i 

intenta establir un pont de pau entre ambdues famílies.  

 L’obra, de forma sonata, s’inicia amb una llarga introducció que ens presenta a Fra Llorenç 

(Fig. 17); ens remarca així la importància d’aquest personatge, qui oficia la unió dels amants i que 

també ajuda Julieta a dur a terme el seu pla per escapar-se amb Romeu, fingint la seva mort. En fa 

sostingut menor, una quinta justa per sobre de la tonalitat de l’obra, els primers deu compassos 

conformen un passatge coral, referència a la música sacra. Els clarinets i els fagots són els 

encarregats d’interpretar aquest “cant”, que gairebé podríem titllar d’elegíac—marcat per un 

Andante non tanto quasi Moderato, tempo que reafirma el caràcter eclesiàstic—. També ens 

introdueix l’esperit tràgic que caracteritza l’obra, que es pronuncia amb els accents i cromatismes 
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que es produeixen a partir del compàs dotze; contràriament a l’ús d’harmonies més complexes, 

típiques del Romanticisme, aquesta introducció és elaborada a partir d’una harmonia força simple, 

que, juntament amb el registre amb la qual és presentada, ens indica que Txaikovski empra un estil 

d’un caràcter més rus, i, per tant, més nacionalista .  73

 Al compàs vint-i-un, les violes i els contrabaixos realitzen un pedal Re, mentre que els 

violoncels realitzen una progressió descendent. Ara ens trobem en una nova tonalitat, la de fa 

menor, mig to inferior a la inicial, fet que ja pronostica l’arribada d’una escena més fosca. 

L’aparició dels acords arpegiats de l’arpa en el compàs vint-i-vuit creen un ambient ombrívol, de 

fatalitat, però a la vegada dolç, predictiu, altra volta, del tràgic destí amorós. L’entrada de l’arpa 

coincideix amb l’arribada a la tònica. Tot i això, l’orquestra ha de tocar en mezzoforte i decreixent. 

Tot plegat ofereix una sensació de so d’orgue, juntament amb el pedal de Fa per part dels 

contrabaixos i fagots. 

 Al compàs trenta-vuit, part de la corda retorna al moviment descendent que ens havien oferit 

els violoncels, però en pizzicatos. A continuació es produeix una agògica escrita: es du a terme una 

acceleració del tempo a través d’una modificació del valor rítmic. Els pizzicatos serviran 

d’acompanyament del tema de Fra Llorenç.   

 D’altra banda, el pedal de mi de les timbales, que s’inicia en el compàs setanta-sis, dirigeix  

l’obra cap a un accelerando, fins a establir-se el tempo Allegro, que ens prediu el futur quasi 

immediat de l’obra. Tot i que retorna altra vegada a un Molto meno mosso, es dirigirà a un Allegro 

giusto: finalitza així la solemne introducció que ens dona pas a les confrontacions entre els Montagú 

i els Capulet, just en el compàs 111; comença ara l’exposició de la sonata amb el seu tema A. 

 El tema A (Fig. 18) contrasta clarament amb la introducció: d’una energia sobrecarregada, 

amb un punt agressiu, ens representa les confrontacions i batalles de les dues famílies de Verona. 

 Hem de tenir present que, si escoltem els cors masculins russos interpretant cançons folklòriques russes, 73

sempre es troben en un registre força greu, vegeu sinó, diverses actuacions del cor masculí de Sant 
Petersburg.
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Fig. 17. Txaikovski, Piotr Íllitx: Romeo and Juliet Fantasy-Overture. Introducció: representació del 
personatge de Fra Llorenç (c. 1-7).



Un tema ara sí en si menor (continua essent, tot i això, una tonalitat menor; la pau i l’amor no 

s’intueixen com a un final clar encara), tot i que, contràriament a la forma sonata clàssica, és un 

tema que fluctuarà en diverses tonalitats —per exemple, la menor—, suggerint, també, la 

inestabilitat que es crea en una batalla i que, per tant, produeixen en l’oient sorpresa i sobresalt, 

gràcies també, als marcats ritmes enèrgics i veloços.  

 Al compàs 122, els violins interpreten un motiu de corxera i dues semi-corxeres, amb tres 

notes úniques (Fig. 19). El motiu, al compàs següent, passa al piccolo, a les flautes, i als clarinets, 

que responen d’una forma “enfadada”. Aquest diàleg s’anirà expandint i modificant a través de 

variacions rítmiques i harmòniques, entre les quals trobem la inversió del motiu, que es presentarà 

de forma descendent, llegit a la inversa. Txaikovski anirà incrementant la tensió de l’escena fent 

que cada cop que aparegui el motiu a partir del comàs 138, aquest es trobi mig to més agut. En el 

compàs 126, a més a més, s’inicia un passatge en Re menor en el qual els diversos motius van 

establint diàleg entre diversos instruments o seccions. És potser una representació dels torns de 

batalla? Dels moments de defensa i acusació de les famílies, que conjuren injúries els uns contra els 

altres? L’aparició dels platerets (a l’uníson amb els vents), de forma posterior a aquest passatge, es 

podria considerar com el xoc de les espases enmig de la confrontació (les semi-corxeres de les 

cordes). En el compàs 163 es produeix un piano quasi subito, alhora que el tema va disminuint, tant 

a nivell sonor com rítmic, per així conduir-nos a un nou tema: la confrontació ha acabat per avui, les 

famílies se separen, i és l’hora de la reunió dels amants, que consumaran el seu amor. Comença ara 

el tema B. 
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Fig. 18. Txaikovski, Piotr Íllitx: Romeo and Juliet Fantasy-Overture. 
Tema A: Representació de les confrontacions entre els Montagú i els Capulets (c. 112-115).

Fig. 19. Txaikovski, Piotr Íllitx: Romeo and Juliet Fantasy-Overture 
(c. 122).



 Abans d’endinsa-nos en aquest nou i bellíssim tema, hem de fer esment de com Txaikovski 

modula a Re bemoll Major provenint de la tonalitat de Si menor. El tema B, en una sonata, hauria 

d’estar escrit en el to de la dominant, per tant, en Re Major, emperò, en aquest cas, es troba en Re 

bemoll Major. En els compassos anteriors al tema B, sembla que Txaikovski ens prepara per entrar 

en la tonalitat de Re Major, amb un pedal de La en violoncels i contrabaixos.  

 Ara sí, el tema B (Fig. 20) és un tema delicat, d’un gran lirisme, capaç de transmetre'ns els 

sentiment d’un amor pur i sincer. Apareix, per primer cop, interpretat pel corn anglès i les violes 

amb sordina: aquests dos instruments representaran Romeu. Les trompes, que fan un 

acompanyament sincopat, podrien representar els batecs dels cors dels amants en veure's. La resta 

de la corda, que ofereix un acompanyament en pianissimo, crea un atmosfera íntima. 

 En el compàs 213, el tema B serà interpretat per les flautes i els oboès, representant Julieta. 

La primera trompa, en aquest cas, interpreta un acompanyament amb unes figures descendents amb 

una accentuació a la primera nota, que recorden la confrontació de les famílies, representant 

l’angoixa que aquest fet representa per als amants. Ara bé, la batalla i el conflicte retornen (compàs 

273) —desenvolupament—, i la música s’intensifica. Podem tornar a sentir el tema de Fra Llorenç 

(compàs 280) , però en un to més ansiós i desesperat, que ens recorda que el seu personatge serà 

una peça clau en el desenllaç tràgic de l’obra, malgrat haver intentar ajudar la parella a materialitzar 

el seu amor. 
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Fig. 20. Txaikovski, Piotr Íllitx: Romeo and Juliet Fantasy-Overture. Tema B: Representació de l’amor 
entre Romeu i Julieta (c.184-190).



 Al compàs 280, després d’un forte, amb unes enèrgiques semicorxeres, l’obra canvia de 

color, en pianissimo i pizzicatos. Tan sols tres compassos després, l’atmosfera es troba en un estat 

de suspensió, com la calma que precedeix la tempesta: els violins, sincopats, mentre un diàleg de 

negres cromàtiques, en pianissimo, es debat entre el vent metall i el vent fusta. Tal com es preveia, 

l’esperada tempesta es va apropant, el desenvolupament va creixent.  

 En el compàs 353 s’inicia la reexposició, que ve precedida d’una preparació de la dominant 

per a introduir la tonalitat de si menor: les espases es tornen a creuar, i, de nou, el tema amorós 

reapareix, interpretat per la corda i el piccolo. El tema B arriba a un punt de clímax al compàs 411, 

quan gairebé tota l’orquestra el toca en fortissimo. El lirisme és interromput per fragments del tema 

A (compàs 440). El conflicte interromp el somni amorós dels joves: tot i que en un inici intenten 

mantenir-se junts, són separats i els interessos famílies s’imposen. El tema de la introducció, que 

inicialment sonava d’una forma molt religiosa i seriosa, sona ara amenaçador, enmig d’un final que 

precipita un tragèdia ja incontrolable i imparable.  

 L’arribada, de nou, de les timbales amb un tremolo (compàs 483), juntament amb una 

desaparició de la majoria d’instruments de l’orquestra, ens dirigeix al final de la peça, a l’inici de la 

Coda (compàs 285): s’acaba la batalla, la música va morint —quasi bé desapareix la veu de 

l’orquestra—, així com també ho fan els amants. 

 Amb la indicació Moderato assai, les timbales, en piano, interpreten una percussió fúnebre,  

la mort de Romeu i Julieta, acompanyades pels pizzicatos dels contrabaixos, en un pedal de Si. El 

tema dels enamorats torna a aparèixer, incomplet, en Si Major, a través dels fagots, violins primers i 

violoncels: és l’últim homenatge als amants. Al ja quasi final de l’obra, torna l’arpa, de la mateixa 

manera que ho feu en la primera aparició, amb el desplegament d’acords: Txaikovski finalitza 

l’obra amb aquell bell so que advertia del tràgic final de l’amor dels joves folls, per estimar-se. 

3.3.2.Amor i mort en la literatura del Romanticisme 

3.3.2.1. Rima LXXVI de Gustavo Adolfo Bécquer 

A continuació comentarem la Rima LXXVI, de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), que fou 

considerat un dels últims representants del Romanticisme del segle XIX espanyol. La present rima 

forma part del quart grup de Rimas (Rima LII - Rima LXXVI), en les quals es reflexiona sobre la 

solitud i la mort. Concretament, en aquesta ocasió, Bécquer ens presenta la mort com una projecció 

que l’allunya del sofriment que suposa la vida. 
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Rima LXXVI 

En la imponente nave  

del templo bizantino  

vi la gótica tumba a la indecisa  

luz que temblaba en los pintados.  

Las manos sobre el pecho,  

y en las manos un libro,  

una mujer hermosa reposaba  

sobre la urna del cincel prodigio.  

Del cuerpo abandonado  

al dulce peso hundido,  

cual si de blanda pluma, y raso fuera,  

se plegaba su lecho de granito.  

De la postrer sonrisa  

el resplandor divino  

guardaba el rostro como el cielo guarda  

del sol que muere el rayo fugitivo.  

Del cabezal de piedra,  

sentados en el filo,  

dos ángeles, el dedo sobre el labio,  

imponían silencio en el recinto.  

No parecía muerta;  

de los arcos macizos  

parecía dormir en la penumbra  

y que en sueсos veía el paraíso.  

Me acerqué de la nave  

al ángulo sombrío  

como quien llega con callada planta  

junto a la cuna donde duerme un niсo.  

La contemplé un momento,  

y aquel resplandor tibio,  

aquel lecho de piedra que ofrecía  

próximo al muro otro lugar vacío,  

en el alma avivaron  

la sed de lo infinito,  

el ansia de esa vida de la muerte,  

para la que un instante son los siglos...  

Cansado del combate  

en que luchando vivo,  

alguna vez recuerdo con envidia  

aquel rincón oscuro y escondido.  

De aquella muda y pálida  

mujer me acuerdo y digo:  

¡Oh qué amor tan callado el de la 

muerte!  

¡Qué sueño el del sepulcro tan 

tranquilo! 



 El poema s’inicia amb la descripció de la tomba d’una capella, que suposadament pertany a 

la “Malograda”, una dona famosa per la seva bellesa, que, desgraciadament, morí jove .  74

Seguidament, apareix el cos inert però de gran bellesa d’una jove. La descripció de la difunta 

esdevindrà una al·legoria de la dolçor que suposa la mort per al poeta (en negreta s’han subratllat 

els diversos vocables o versos que constaten ambdues afirmacions). Es així que la mort, el sepulcre, 

delecta el jo poètic; busca el repòs definitiu després del cansament constant que suposa viure: 

Cansado del combate en que luchando vivo. 

 La mort no és descrita en cap moment de manera frívola o tenebrosa, ans el contrari: una 

mujer hermosa; De la postrer sonrisa / el resplandor divino / guardaba el rostro; parecía dormir en 

la penumbra / y que en suecos veía el paraíso; y aquel respolandor tibio. La mort és idealitzada a 

través de l’observació de la bellesa d’una jove. Fins i tot, en aquest escenari, hi trobem una invitació 

o projecció de esa vida de la muerte del caminant, ja que, al costat de la tomba de la jove hi ha una 

altra tomba buida, ofrecía / próximo al muro otro lugar vacío.  

 Per concloure el poema, Bécquer expressa la seva quasi “desesperació” pel repòs etern. 

Recorda, envejós, la capella i la dona que l’ocupa. Necessita la pau que li ofereix la mort, allò que 

no ha pogut aconseguir durant la vida: amor tan callado el de la muerte; ¡Qué sueño el del sepulcro 

/ tan tranquilo!.  

3.3.3. El tòpic amor-mort en la música del Romanticisme 

En relació amb la música, en l’apartat “Lied” oferirem una anàlisi més adequada d’aquest tòpic, 

atès que es relacionaran directament aquells versos que fan al·lusió a l’amor o a la mort amb els 

recursos musicals que utilitzen els compositors d’aquest període per expressar aquests tòpics. Tot i 

això, a continuació oferirem un comentari d’algunes peces que contenen aquests elements romàntics 

i que ens transmeten l’expressió dels mateixos.  

 En moltes obres del Romanticisme, sobretot en simfonies i concerts per a solistes, trobem 

passatges de gran lirisme, amb una expressivitat extraordinària i melodies amb una gran càrrega 

sentimental, com és el cas de les obres de Bruckner o Mahler. A continuació, però, oferirem un breu 

comentari del segon moviment del segon concert per a piano i orquestra en Do menor de 

Rakmàninov , que  es tracta d’un concert increïblement expressiu. 75

 Hastings, E.B. (2001). Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Vol. III: 74

p.291.

 Sergej Vasil’evič Rachmaninov, (1873-1943) fou un gran pianista i compositor rus.75
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 El segon moviment s’inicia en la tonalita del primer, Do menor. Seguidament, però, 

Rakhmàninov modularà a la tonalitat de Mi Major, mitjançant l’enharmonia. La resolució a un la 

bemoll que hauria de tenir lloc en el tercer temps del tercer compàs (per així romandre en Do 

menor), és resolta a un sol sostingut, la dominant de Do sostingut menor (relatiu menor de la 

tonalitat de Mi Major). Podríem pensar, llavors, que aquesta seria la tonalitat del nou moviment, 

però la resolució del compàs cinc i l’inici dels arpegis del piano en un acord de Mi Major, ens 

confirmen la veritable tonalitat del segon moviment (Fig. 21). Una manera exquisida per a canviar 

el color de l’obra. 

 Aquesta introducció, per part de la corda, i tot seguida pels vents, es troba en pianissimo i ha 

de ser interpretada amb sordina. La simplicitat del ritme, a més, ens ofereix una atmosfera solemne, 

però amb un cert lament. 

 Amb aquesta nova tonalitat establerta, el piano inicia el que serà l’acompanyament del 

veritable tema del moviment. Enmig de la senzillesa dels tresets apareix el tema, interpretat per una 

flauta solista. Els clarinets agafen aquest tema i mostren la segona part del tema presentat. Es tracta 

d’una melodia d’una gran bellesa (Fig 22). La seva simplicitat en construcció, però d’un caràcter 

idíl·lic, delicat, és capaç de crear en l’oient l’expressió d’uns sentiments íntims. 

 El dos motius del tema s’aniran repetint al llarg de l’obra, tant al piano, com en instruments 

solistes, acompanyats, majoritàriament, pels arpegis que, en un inici, el piano havia construït. El 

clímax del moviment arribarà a mans del piano, amb el motiu de la segona part del tema, en un 

fortissimo i allargando. L’amor, el desamor, el lament, l’èxtasi. És l’apogeu mateix del 

sentimentalisme i de l’emoció, de la pròpia ànima. 
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Fix. 21. Rakhmàninov, Serguei. Concert per a piano i orquestra nº 2. Segon moviment. Compassos 1-5.

Fix. 22. Rakhmàninov, Serguei. Concert per a piano i orquestra nº 2. Segon moviment. Compassos 9-14.



 El final de l’obra és la mateixa mort 

r o m à n t i c a d e l ’ a m o r : e l p i a n o , s e n s e 

l’acompanyament de l’orquestra, es va extingint, 

lentament (fins i tot es fa ús de l’agògica escrita), i 

acaba sucumbint en un acord arpegiat de Mi Major. 

És una mort dolça o simplement s’ha deixat enrere 

un record amorós punyent? Són, potser, precisament 

el passat d’un amor que ja no existeix i es recorda 

amb dolçor i a la vegada tristesa? 

 Continuarem ara amb la primer simfonia de 

Brahms. La meravellosa introducció fou escrita just 

després d’escoltar Tristany i Isolda, de Wagner. Es 

tracta d’una introducció majestuosa, amb un pedal 

de Do i corxeres a les timbales. És un avís de la 

mort, enmig de d’un amor tràgic? La melodia fa ús 

de l’harmonia cromàtica , afegint tensió i 76

dramatisme.  

 Johannes Brahms, en el compàs 2 (Fig. 23), 

forma una dominant de la dominant, el segon grau 

dominantitzat, que els violins resoldran d’una forma 

palesa en la nota re en l’última corxera del primer temps. 

(Fig 24.) D’aquesta manera després que es produeixi 

aquest segon grau, ens trobem amb la tònica de la 

tonalitat, do menor. Per tant, es produeix una 

harmonia cromàtica que, a la vegada, ens anuncia 

que aquesta simfonia serà una obra cromàtica. 

 L’eventualitat que el compositor hagués adquirit aquesta idea d’amor i mort després d’haver 

escoltat l’òpera de Wagner esdevé ara, del tot possible, i es tradueix en una melodia amb una 

harmonia rica, que la dota de dramatisme. Es tracta d’una simfonia amb un inici complex, poderós, 

amb el so persistent de les timbales. L’amor i la mort com a tragèdia majestuosa. 

 L’harmonia cromàtica és aquella que utilitza acords cromàtics. Aquests acords són aquells que es veuen 76

afectats per una alteració o més que no corresponen a la seva forma original establerta per l’armadura. 
Alguns d’aquests acords serien, per exemple, les dominants secundàries o les sextes napolitanes.
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Fig. 24 Reducció harmònica del compàs 2 del  
primer moviment de la primer simfonia de Brahms.

Fig.23 Brahms, Johannes. Simfonia nº 1,  Un 
poco sostenuto, primer moviment (compàs 2)



 Pel que fa a la seva tercera simfonia, composta l’any 1883, pot ser considerada una 

representació de la història de la família Schumann i la relació que el compositor mantenia amb 

ella . El seu últim i quart moviment, aleshores, podria representar els dimonis de Schumann , 77 78

degut a la gran quantitat de temes i motius, amb passatges abruptes, plens d’energia, i, fins i tot, es 

podria parlar, de vegades, del tòpic Sturm und Drang. El seu final, per tant, també podria ser un 

adéu a Clara Schumann: en el final d’aquesta simfonia,  a partir del compàs 244 (Fig. 25) es crea un 

clímax que sembla que ens hagi de portar cap a un final intens, ple d’energia, culminant, però 

realment no és així i en el compàs 260 s’inicia un anticlímax  en pianissimo, que contrasta 79

fortament amb la intensitat dels compassos anteriors. Aquest anticlímax, que durarà sis pàgines, va 

disminuint a partir del compàs 297 (Fig. 26), on tota l’orquestra roman o en piano o en pianissimo, 

finalitzant l’obra amb uns senzills pizzicatos, quelcom que l’oient no s’espera degut al gran canvi 

que realitza la simfonia, ja que Brahms utilitza un anticlímax en pianissimo per acabar la seva 

tercera i penúltima simfonia.  

 “Simon Rattle talks about Brahms and Schumann”, per Berliner Philarmoniker.77

 Recordem l’intent de suïcidi de Robert Schumann, el 27 de febrer de 1854, quan aquest es precipità 78

voluntàriament al riu Rin. Després d’aquest episodi, el compositor fou ingressat en una clínica psiquiàtrica a 
Endenich. Brahms, conscient de la situació familiar de Schumann després d’aquest episodi, s’instal·là a 
Düsseldorf, per així poder ajudar i donar suport a Clara, esposa de Schumann, qui havia de fer front a tota 
despesa i manteniment familiar ella sola (s’ha de tenir en compte que en aquell moment ja tenia sis fills i, a 
més a més, estava embarassada). Al juliol de 1856, Schumann moriria a la clínica, acompanyat per la seva 
esposa i els seus dos grans amics, Johannes i Joachim.

 L’anticlímax és aquell moment de l’obra on, després d’una gran culminació —el clímax—, on s’ha 79

acumulat una gran intensitat, tota l’ “energia” descendeix i s’esvaeix, sent tot el contrari que el clímax. 
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 Finalment, no podríem comparar la mort del jove Werther, una mort gairebé anunciada amb 

la “Patètica” de Txaikosvki o l’últim moviment de la novena simfonia de Mahler? Werther preveia 

el seu destí al llarg de l’obra (i així es constata a través de les cartes que envia a Wilhelm). Les 

obres anteriorment esmentades, podrien ser també considerades com un testament musical dels 

compositors, un reflex dels seus sentiments, al llindar de la mort. De fet, Mahler va compondre la 

seva novena simfonia entre els anys 1908 i 1909, i moriria el 1911. D’altra banda, Txaikovski morí 

tan sols nou dies després d’estrenar la seva sisena simfonia. 

 Mahler, malalt del cor, fou víctima d’un engany amorós: l’any 1910 patiria una crisi 

matrimonial, quan s’assabentà de la relació de la seva dona, Alma Mahler, amb Walter Gropius, un 

arquitecte. El compositor ens delecta, altra vegada, amb una meravellosa obra de gran riquesa 
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Fig. 25. Brahms, Johannes. Simfonia nº 3, Allegro, quart moviment (c.244-251)

Fig. 26. Brahms, Johannes. Simfonia nº 3, Allegro, quart moviment (c.297-299)



harmònica i expressiva, amb clímaxs de gran expressió. El seu final és d’una gran sensibilitat i 

delicadesa: el so va morint lentament, decreixent, fins a extingir-se. S’apaga la flama d’una vida 

tacada per tragèdies familiars, dedicada a la música i a l’amor per la seva dona. 

 Txaikosvki, així mateix, sembla descriure el transcurs de la seva vida mitjançant aquesta 

simfonia. El primer moviment, amb un cant “fúnebre” del fagot, sembla predir la tragèdia, el 

desenllaç fatídic. El segon, que comença amb un alegre vals, podria ser un joiós cant a la vida i a 

l’amor; el seu final, que alterna motius del vals amb un nou motiu simple i amb un cert aire 

lamentós interpretat pel clarinet, mentre el so va disminuint, sembla representar uns sospirs 

dolorosos. L’obra finalitza amb un moviment clarament tràgic, andante lamentoso. La mort crida 

l’ànima, la solitud es troba present en el seu cor. El quasi uníson amb el qual s’inicia l’últim 

moviment, en si menor, per part de les cordes, conforma una melodia punyent dins l’ànima, d’una 

gran càrrega emocional. El fet que els diversos motius, temes o melodies s’interpretin a gairebé 

l’uníson en algunes seccions de l’orquestra ajuda a crear l’ambient de lament i desolació. Aquesta 

simfonia finalitza d’una forma “similar” a la de Mahler: es produeix un moviment descendent, com 

si volgués jeure en un llit de mort. Finalment, només romanen els violoncels i contrabaixos, que 

aguantaran un pedal de re i de si respectivament, que anirà morint, arribant a fins a quatre p i, per 

acabar, aquest fi alè de vida s’unirà amb la mort: un silenci de corxera amb calderó. 

3.3.4. L’heroi romàntic: solitud, individualització i anhel de llibertat 

En aquest apartat tractarem la figura de l’heroi romàntic. Aquest personatge es troba lligat al context 

històric del segle XIX. En el primer apartat del treball havíem parlat sobre un canvi en el pensament 

burgès, i és que, com a conseqüència de la Revolució Francesa, la burgesia —i també el poble —

demanaven una nova (re)organització de la societat i del poder. Ara bé, com podem relacionar 

aquests esdeveniments amb la figura de l’heroi?  

 L’heroi romàntic és considerat un ésser turmentat, incomprès i individualista. Aquesta 

subjectivitat individual no és més que un trasllat a escala humana —i guardant les distàncies— de la 

situació política. Cada subjecte conforma un propi pensament que qüestiona allò que l’envolta, que 

s’allunya dels estaments i condicions socials, i s’oposa als cànons preestablerts. Així doncs, es va 

configurant la idiosincràsia de l’heroi romàntic: aquest lluita contra el que l’envolta i lluita per la 

seva llibertat en totes les vessants possibles. De fet, Mariano José de Larra (1809-1837) escrigué: 
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«Libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en el comercio, 
como en la conciencia. He aquí la divisa de la época» . 80

 Ara bé, aquesta rebel·lia també genera unes conseqüències: la ruptura amb el model clàssic i 

l’aïllament social. Però l’heroi cerca aquesta solitud perquè se sent superior a la resta i per això no 

s’enfronta ni batalla contra aquest món cruel que no el comprèn, sinó que en fuig.  

 La solitud provocarà en aquest personatge la melancolia i el turment. És per aquest motiu 

que podem afirmar que la mort també està associada a l’heroi romàntic. Molts són els que, en 

adonar-se que no podran ser mai compresos, o correspostos, decideixen suïcidar-se. L’exemple, per 

excel·lència, el constitueix el jove Werther, qui decideix treure’s la seva vida després de no poder 

aconseguir l’amor de Lotte. Paral·lelament, i fora de l’àmbit fictici de la literatura, també molts 

foren els artistes que se suïcidaren o moriren joves: Schumann intentà suïcidar-se l’any 1854; 

Schubert morí als 31 anys (1797-1828); Larra se suïcidà amb només 27 anys, fruit d’un engany 

amorós i accentuat pel seu caràcter pessimista, l’any 1837; Chopin morí de tuberculosi amb 39 anys 

(1810-1849); Púixkin morí en un duel l’any 1837; Heinrich von Kleist se suïcidà amb 34 anys l’any 

1811, etc. Els personatges, doncs, esdevindran, en moltes d’ocasions, una representació creativa del 

propi autor, sotmesos a la melancolia i al pessimisme del segle. 

 Ja hem comentat que l’heroi romàntic per excel·lència és el jove Werther, tot i que se li 

assimilen altres personatges, com el protagonista de Winterreise, un cicle de lieder de Schubert 

sobre els poemes de Müller. Com que en l’apartat “Lied” analitzarem l’obra en més profunditat, 

simplement destacarem el motiu pel qual es pot considerar un heroi romàntic. Es tracta d’un jove 

enamorat que és rebutjat per la seva estimada, i decideix emprendre un viatge sense rumb enmig del 

gèlid hivern. A través de la naturalesa i de la solitud, iniciarà un seguit de reflexions sobre l’amor, 

mentre la música acompanya els seus sentiments d’incomprensió i de solitud a través de melodies 

líriques, canvis abruptes i tonalitats escaients.  

 En l’última estrofa del poema Ode on Melancoly,  de John Keats, l’autor ens diu que el plaer 

està completament lligat al dolor: 

She dwells with Beauty—Beauty that must die; 
       And Joy, whose hand is ever at his lips 
Bidding adieu; and aching Pleasure nigh, 

       Turning to poison while the bee-mouth sips: 
Ay, in the very temple of Delight 

 De Larra, M.J. El Español. Diario de las Doctrinas y los Intereses Sociales, n.º 79 (1836).80
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       Veil'd Melancholy has her sovran shrine, 
               Though seen of none save him whose strenuous tongue 

       Can burst Joy's grape against his palate fine; 
His soul shalt taste the sadness of her might, 

               And be among her cloudy trophies hung. 

 and aching Pleasure nigh, / Turning to poison, el plaer desitjat i proper esdevé un verí. El 

santuari de la melancolia es troba dins del temple del desig.  Malgrat això, només és capaç de veure-

la qui pugui cobrir-se de joia fins revelar el seu centre de tristesa. Serà en aquest moment que, 

l’home serà capaç de trobar la melancolia i endinsar-se dins dels seus ennuvolats trofeus (her cloudy 

trophies). A través del plaer individualista, s’arriba al vertader origen del dolor i de la incomprensió. 

 En l’òpera Werther, de Jules Massenet  , basada en la novel·la de Goethe, es pot apreciar 81 82

la contraposició entre amor i mort per part del compositor. 

 El tema que representa Charlotte (Fig. 27), mostra la perfecció amb la qual Werther la 

idealitza. D’aquesta manera, Massenet emprarà tonalitats més “alegres” i “perfectes”, com poden 

ser Mi major o La Major. De fet, el 

motiu es construeix a partir 

d’acords majors arpegiats . Un 83

tema molt elegant i senzill, tal com 

Werther la descriu. 

 Per altra banda, el leitmotiv  de 84

Werther serà el so de l’arpa  realitzant un 85

seguit d’acords disminuïts amb la sèptima 

menor (Fig. 28). Aquest tipus d’acords ens 

ofereix una atmosfera dramàtica, que engloba 

els sentiments del nostre protagonista. L’arpa, 

alhora, acompanya una melodia de caire 

 Jules Émile Frédéric Massenet (1842-1912) fou un compositor francès del Romanticsme. La seva obra 81

destaca, sobretot, gràcies a les seves òperes, entre les quals podem trobar Werther, Don Quijote o Thaïs.

 Amb llibret d'Édouard Blau, Paul Milliet i Georges Hartmann.82

 “Charlotte en “Werther” - desvelando la composición de Massenet”, per Óliver Díaz.83

 Melodia, motiu o idea musical que s’associa i representa un personatge, sentiment, escenari, al llarg d’una 84

obra.

 “Werther #5 De espalda al atril”, per Óliver Díaz.85
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Fig. 28. Massenet, Jules. Werther, Acte I. Leitmotiv de 
Werther (número d’assaig 20).

Fig. 27. Massenet, Jules. Werther, Acte I. Leitmotiv de 
Charlotte (número d’assaig 29).



també molt dramàtic, que guarda força similitud amb el motiu de la seva estimada.   

 Finalment, comentarem el 

leitmotiv referent al tema de 

l’amor (Fig. 29). Es tracta d’un 

motiu amb molta senzillesa, 

delicat, però a la vegada dolç i emotiu. 

És un motiu que cada cop que apareix 

va creixent, esdevenint més passional. Cal destacar quin és l’instrument que l’interpreta: l’arpa. Per 

tant, Massenet no únicament crea un leitmotiv per descriure l’amor dels dos joves, sinó que també 

podríem dir que és capaç d’entrellaçar les idees de cadascun dels personatges. La història d’amor no 

tindria gens de sentit si Werther no hagués arribat mai a Wahlheim. Així doncs, el tema de l’amor és 

tocat per l’arpa, l’instrument que acompanya el poeta. 

 Ja per acabar, citarem el final de l’òpera del compositor francès. Malgrat que el llibret sobre 

la qual està composta aquesta òpera finalitza d’una forma diferent a la novel·la original, ens 

resumeix, clarament, l’esperit de l’heroi romàntic i la seva relació amb l’amor i la mort: 
Werther: « La meva ànima et beneeix per aquesta mort que conserva la teva innocència i 
m’evita el remordiment. (…) No necessito cap altra ajuda que la teva. Ningú no ha de venir aquí 
a separar-nos. Que bé que s’està d’aquesta manera. En aquest moment superb, sóc feliç. Puc 
morir dient-te que t’adoro.”  
Charlotte: “Deix que la teva ànima es fongui en la meva” 
(…) 
Werther: “Creus que la meva vida fineix ara? Només n’és el començament!»  86

3.4. Sturm und Drang 

L’any 1776 l’escriptor i militar Friedrich Maximilian von Klinger escriuria un drama titulat Sturm 

und Drang, —tempesta i empenta (o impuls)— que marcaria l’inici d’un canvi en els corrents 

literaris i musicals alemanys, i també en el pensament polític dels intel·lectuals. A.W. Schlegel 

utilitzaria aquest títol per a definir la intencionalitat estètica d’unes obres literàries de J.W. Goethe i 

del seu cercle d’amistats, conformat, aleshores, per joves poetes.  

 L’època compresa entre 1770 i 1780/1790 o època de l’Sturm und Drang, també 

s’anomenarà “Geniebewegung”, o “època del[s] geni[s]”, una de les manifestacions més tardanes 

de la qual serà el Kabale und Liebe, de Schiller, obra molt admirada per Brahms. 

 Traducció pròpia a partir de la traducció en anglès del text original en francès de “The Metropolitan 86

Opera”, en la gravació de l’escena final de l’òpera (“Werther “Live in HD”: Final Scene).
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Fig. 29. Massenet, Jules. Werther, Acte I. Leitmotiv de 
l’amor (número d’assaig 55).



 Aquest moviment representà una reacció contrària al Neoclassicisme —que s’havia estès per 

tot Europa—. Es caracteritzà pel rebuig al racionalisme il·lustrat (Aufklärung), i dels seus elements 

—com són l’ús de la raó i de la convenció [social]—, amb la voluntat de reivindicar els sentiments, 

l’originalitat i la llibertat creadora de l’artista, la finalitat del qual era expressar bellesa a través de 

qualsevol de les expressions artístiques possibles. Així doncs, els poetes i escriptors d’aquest Sturm 

und Drang crearen un moviment “revolucionari” que quasi bé podríem titllar “d’anti-il·lustrat”. 

S’agafa la Revolució Francesa com un model exemplar de lluita per aconseguir la llibertat 

individual. per la qual tant havien clamat els seguidors d’aquest moviment. Sturm und Drang, 

indica, amb el seu nom, que vol ser una expressió enèrgica, vigorosa, de les emocions, com una 

tempesta de l’interior de l’artista. La prevalença del món interior —dels sentiments—, característica 

d’aquest moviment, serà també el punt de partida de l’inici del Romanticisme, que prepararà 

l’“emancipació” de l’individu del pensament social i de les seves imposicions. 

 El model poètic amb el qual els autors d’aquest període s’inspiraren fou el de l’anglès 

William Shakespeare, tal com hem exposat en l’apartat 3.3.1., qui fou considerat símbol ideal de 

poeta pels sturm-und-drangians, els quals exaltaren la seva obra, la qual, a la segona meitat del 

segle XVIII, fou objecte d’estudi i d’admiració , per no dir directament, veneració. Precisament 87

fou en aquest segle quan, als països alemanys, Schlegel i Tieck d’una banda, i Wieland-Eschenburg 

d’una altra, traduïren les seves obres en vers i/o prosa. 

 Un pont entre l’Sturm und Drang i el Romanticisme fou bastit, sobretot, gràcies a l’obra de 

Johann Gottfried Herder  i de Johann Georg Hamann. La teoria sobre la poesia popular de Herder, 88

que esdevingué la base de l’Sturm und Drang, tingué una importància molt considerable en els 

posteriors treballs sobre cançons populars. El fruit del seu treball es publicà sota el nom de 

Volkslieder, una clara referència al que posteriorment seria un dels principals, o si més no més 

importants temes del Romanticisme, establint-hi ja la reivindicació del valor de la llengua i de la 

cultura alemanyes. 

 Herder, que influiria notablement en Goethe durant la seva estada a Riga, escrigué l’obra 

Über die neuere deutsche Literatur (1769), en la qual feia referència a l’enriquiment literari basat 

en la tradició nacional literària antiga, en les possibilitats del recurs a les parles dialectals per a 

 vid. Tieghem, van Paul. Llibre Segon (1985).87

 L’escriptor i filòsof alemany (1744-1803) fou deixeble de Kant, filòsof que contribuí de manera decisiva a 88

l’expansió i el reconeixement de la llengua nacional alemanya comuna, el Hochdeutsch.

69



enriquir la llengua literària nacional i en l’adopció de ritmes lliures per a la poesia . Per això, 89

segons Herder, una llengua comuna constitueix un element imprescindible per a l’existència del 

sentiment d’identitat d’un poble i l’avenç de la seva cultura. 

 Tot i que tradicionalment s’ha estat considerant Les desventures del jove Werther com una 

obra romàntica, en realitat és una de les obres més representatives de l’Sturm und Drang.  

 L’agitament final que pateix Werther, quan en la seva desesperació s’aboca al suïcidi, és 

clarament comparable amb obres, moviments o passatges compostos sota el tòpic estilístic de 

l’Sturm und Drang. Musicalment, en el Romanticisme, aquesta “Tempesta i empenta” és un tòpic 

estilístic en el qual en un fragment s’arriba a grans extrems de tensió, agitament, emoció, amb caire 

fins i tot destructiu, amb la finalitat d’augmentar l’expressió emocional. S’aconsegueix mitjançat la 

utilització de modes menors, dissonàncies, frases irregulars, contrastos de ritmes, harmonies i 

dinàmiques, síncopes, entre d’altres.  

 Un exemple d’aquest tòpic, utilitzat en una obra romàntica, és el quintet número dos de 

Brahms (Fig. 30). El compositor hamburguès introdueix un fragment amb el tòpic Sturm und 

Drang, ja que, després d’un passatge piano, lleuger i amb calma, de sobte apareix una melodia molt 

contrastant, fortament expressiva, amb dobles cordes, polirítmies, grans salts d’intervals i 

sforzandos en temps dèbils. 

 La Enciclopedia. Article: Herder, Johann Gottfried. Volumen 10 (2003): p. 7514.89
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Fig.30. Brahms, Johannes. Quintet nº 2 Op. 111, Adagio, segon moviment (c.45-50)



3.5. F.A.E.: Frei aber einsam: lliure però solitari 

«Per a mi, f. a. e. (Frei aber einsam) ha esdevingut un símbol i, malgrat tot, és el meu regal invocar-lo», 
paraules de Johannes Brahms a Joseph Joachim .  90

Lliure però solitari. Es tracta d’una frase en alemany que el violinista Joseph Joachim adoptà com el 

seu lema personal. Brahms utilitzarà aquest acrònim en les seves obres, fruit del sentiment típic del 

Romanticisme, on la solitud i la melancolia són elements intrínsecs del compositor. D’aquesta 

manera, Brahms, com molts altres compositors i artistes d’aquesta època, experimentava aquest 

sentiment de solitud en la llibertat que trobaven en les seves obres i composicions. Així doncs, en 

aquestes trobarem una barreja de sentiments i emocions, passant d’una tensió i passió extremes, al 

lirisme més sincer i senzill, l’expressivitat en estat pur . 91

 La sonata F-A-E per a violí i piano (1853) fou una idea de Schumann  com a regal per al 92

violinista Joseph Joachim. Schumann demanà la col·laboració de Albert Dietrich i de Brahms per 

compondre-la. Dietrich compongué el primer moviment (Allegro), Schumann, el segon 

(Intermezzo) i el quart (Finale), i Brahms, el tercer (Scherzo). Tal com indica el seu nom, aquesta 

sonata està basada en les notes fa (F), la (A) i mi (E), fent referència a aquest lema Frei aber 

einsam, lliure però solitari. Curiosament, aquest motiu es pot trobar (encara que sigui en la seva 

inversió o amb alguna modificació), en tots els moviments excepte en el de Brahms: 

 A continuació comentarem algunes de les obres en les quals Brahms sí que incorporà el 

motiu FAE. 

 Joseph Joachim (1831-1907) fou un violinista, amic del compositor i de Schumann i Dietrich. Els tres 90

compongueren una sonata amb aquest acrònim, F-A-E, en honor i admiració cap a Joachim.

 Aquests fragments lírics i expressius són típics del seu primer període, on en les seves obres es veu  91

representat de forma clara l’amor que sentia cap a Clara Schumann.

 Schumann també utilitzà aquest lema, que es podria associar amb els seus problemes psicològics 92

(recordem que s’intentà suïcidar i fou ingressat en un sanatori, on patí diversos episodis de demència greus, i 
on hi morí, poc després de ser-hi ingressat, amb tan sols quaranta-sis anys).
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Dietrich, Albert: F.A.E. Sonata, 
Allegro (c. 19-20).

Schumann, Robert: F.A.E. 
Sonata, Intermezzo (c. 3-4).

Schumann, Robert: F.A.E. Sonata, 
Finale (c. 2).



 El primer exemple el trobarem en l’últim 

moviment de la seva tercera sonata per a piano en 

Fa menor. Una nova melodia, molt dolça i 

contrastant amb la primera que presenta el moviment, és introduïda a partir d’aquest lema Lliure 

però solitari (Fig.31). Destaca el fet que Brahms, quan l’utilitza, modula a la tonalitat de Fa Major. 

Així doncs, FAE, contràriament a associar-la a un tema trist i dolorós, representa una melodia 

càlida. 

 Una altra exemplificació en les obres de Brahms la trobaríem en el seu quartet Op. 51 nº 2 

en La menor. S’inicia directament amb una melodia interpretada pel primer violí, conformada per 

les notes la-fa-la-mi (Fig.32). Té un caràcter molt expressiu, de fet ja ens ho indica l’anotació 

espressivo. A diferència de la sonata per a piano, aquest quartet sí que té un to més lamentós, potser 

fent més referència a la paraula einsam, solitari. 

 Conclourem aquest apartat amb un altre tòpic que naix a partir del FAE. Es tracta del lema 

FAF, Frei aber froh, “lliure però content” o “lliure però feliç”, una resposta de Brahms al lema del 

seu amic Joseph Joachim. 

 Aquest nou motto el tarannà del propi compositor. Brahms, era un home lliure que, tot i 

haver tingut algunes relacions, no s’arribà a casar mai. És necessari comentar que aquest fet fou una 

possible conseqüència de l’amor que sentí durant tota la seva vida cap a Clara Schumann: 

 «What have you done to me? Can’t you remove the spell you have cast over me?»  93

 A més a més, dos mesos abans de la mort de Schumann, Brahms escrigué una carta a Clara 

en la qual podem observar quina és la magnitud dels seus sentiments cap aquesta: 

«Mi muy querida Clara, desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte 
todas las cosas buenas que te deseo. Eres tan infinitamente querida para mí que no 

 Schumann, C.; Brahms, J. (1973). p. 23.93
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Fig. 31. Brahms, Johannes:  
Sonata Nº 3 für Pianoforte, Op. 5, Finales (c. 39-40).

Fig. 32. Brahms, Johannes: Quartet Op. 51 Nº 2, 
Allegro non troppo (c. 1-2).



puedo expresarlo en palabras. Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres, 
sin dejar nunca de adorarte... Si las cosas pudieran ir más lejos de cómo están en este 
momento... Si solo pudiera vivir en la misma ciudad contigo y mis padres… escríbeme 
una bella carta pronto. Tus cartas son como besos » . 94

 
 D’aquesta manera, 

Lliure però feliç representa 

un home que expressa la 

seva actitud independent i 

lliure envers la vida, la qual 

dedicà, íntegrament, a la 

música i als seus passejos 

so l i t a r i s enmig de l a 

naturalesa. 

 El canvi de FAE a 

FAF es duu a terme en la 

seva tercera simfonia, una 

obra plena d’expressió i 

emoció, representació, no 

ú n i c a m e n t d e l p r o p i 

Brahms, sinó del cor del 

Romanticisme. La simfonia 

s’inicia amb les notes fa, la 

bemoll i fa, com si ens 

trobéssim en la tonalitat de 

Fa menor, tot i que el 

moviment es troba en Fa 

Major (Fig. 33). Aquesta 

“inestabilitat” en la introducció, s’anirà produint al llarg de l’obra, tot i que, finalment, la simfonia 

conclourà en Fa Major. Una conflictivitat harmònica, reflex dels seus propis conflictes. En aquesta 

composició, Brahms es qüestiona si realment és lliure però feliç. Finalment, amb l’anticlímax que 

es forma al final de l’obra, Brahms (re)afirma la seva llibertat i felicitat, en un pianissimo que mor 

lentament, com si no estigués segur de la seva resposta. 

 Clara Wieck/Schumann. Per Clara Díaz Pascual.94
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Fig. 33. Brahms, Johannes: Simfonia nº 3, Allegro con brio, primer 
moviment (c. 1-6).



4. LIED 

Malgrat que el mot lied  en alemany signifiqui cançó (qualsevol tipus de cançó), aquesta paraula 95

alemanya fou adoptada pel català per a designar-hi una composició musical per a solista vocal 

acompanyat per un piano —tot i que, com exposarem a continuació, aquest instrument no 

desenvoluparà un mer acompanyament—, escrita sobre textos poètics. El seu caràcter intimista fa 

que el lligam text-música es fongui l’un amb l’altra, ja que s’eviten efectismes vocals propis de 

gèneres com l’òpera o la cantata. És important destacar, en relació amb aquesta tipologia 

compositiva, que la mateixa arriba al seu punt culminant durant el Romanticisme. 

 Tot i això, el piano té en el lied un paper de gran importància. No pren únicament el rol 

d’acompanyant anunciat, com podria succeir en altres tipus de composicions, sinó que crea un 

diàleg amb la veu. L’expressivitat és de vital importància, atès que s’han de transmetre els 

sentiments i emocions de les paraules d’un text poètic. D’aquesta manera, el piano ajuda el cantant, 

aportant més colors i registres i reforçant la intenció de cada nota, motiu o melodia. L’efecte 

intimista s’aconsegueix enllaçant poesia, veu i el bressol del piano. 

  El lied és l’expressió concisa d’un fet o d’un sentiment, afirmà Vicent d’Indy 

(1851-1931), compositor francès.  96

 De vegades, emperò, en els lieder la música també pot esdevenir l’expressió que dona o dota 

de més sentit al poema, i no a la inversa. Per exemple, i tal com veurem a continuació, amb el cicle 

Winterreise, de Schubert, es pot constatar que és, gràcies al compositor, que les paraules del poema 

musicat cobren vida pròpia. De fet, l’obra de Müller (el poeta que escrigué els poemes de 

Winterreise) fou i és més coneguda gràcies a les composicions que Schubert feu sobre elles que per 

elles mateixes. 

 Franz Peter Schubert (1797-1828), gran amant de la literatura i de la poesia, fou qui conduí  

aquest gènere a la seva màxima esplendor. Amb una vida molt curta —morí amb tan sols trenta-un 

anys—, arribà a compondre una extensa obra, entre la qual trobem més de sis-cents lieder. Una part 

d’aquests es troben agrupats en tres grans i importants cicles: Die schöne Müllerin (“La bella 

molinera”, 1823),  Winterreise (“Viatge d’hivern”, 1827), que analitzarem a continuació, i 

Schwanengesang (“Cant de cigne”, 1828), composta mesos abans de morir. La seva obra fou 

 En alemany.95

 Ramírez-Ángel, A. (1969): p. 83.96
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seguida per altres grans compositors, com Schumann i Brahms. Tot i això, Schubert és considerat el 

mestre del lied, gràcies a la seva capacitat d’unir, amb gran delicadesa i encert, la poesia i la música. 

 Tanmateix, el punt culminant del lied en el Romanticisme no hagués estat possible, tampoc, si 

no haguessin existit tres poetes clau en la seva composició: Goethe (1749-1832), Schiller 

(1759-1805) i Heine (1979-1865). Tot i que és cert que d’altres poetes també destacaren gràcies als 

lieder que es compongueren sobres els seus poemes, aquests tres grans poetes alemanys foren una 

peça fonamental en l’auge d’aquest tipus de composició en aquest període.  

 Segons Friederich Herzfeld (1897-1967), musicòleg alemany, Goethe afirmava que l’art del 

compositor consistia en trobar una melodia que reflectís tots els moviments íntims de les paraules. 

Les formes individuals, en tot cas necessàries, havien de provenir de la declamació . 97

 Per tant, el lied, com ja hem afirmat, es converteix en una forma musical totalment supeditada 

al text i al seu significat. És l’instrument perfecte per representar els sentiments romàntics, per 

expressar la tristesa i la melangia d’aquest període tan expressiu. 

 Quant a la forma del lied, és la mida d’aquest la que la determina. D’aquesta manera podem 

trobar les següents formes: 

 I pel que fa a la relació text-música es pot establir, principalment, a través de tres formes: 

• Sil·làbica: a cada síl·laba del text li correspon una nota musical. 

• Neumàtica: a cada síl·laba del text li corresponen dues o tres notes musicals. 

• Melismàtica: a cada síl·laba del text li corresponen més de tres notes musicals. 

 “El lied”, per Maika del Rosari a “Mundo clásico”.97
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• Estròfica — A A A… • Ternària — ABC / AAB

• Binària — AB (A1A2 / AABB / AABC) • Ternària re-expositiva — ABA  

• Binària re-expositiva — AA BA (ABBA) • Híbrides — aspectes binaris i ternaris



4.1.  Winterreise 

Winterreise (“Viatge d’Hivern”) és un cicle de lieder compost per Franz Schubert, que comprèn 24 

lieder sobre un conjunt de poemes de Wilhelm Müller . Es tracta de la segona obra basada en les 98

composicions d’aquest poeta, ja que la primera fou el cicle Die schöne Müllerin (“La bella 

molinera”).   

 Es troba dividit en dues parts. Les primeres dotze composicions, iniciades el febrer de 1827, 

es publicaren el gener de l’any següent; les dotze següents, la composició de les quals començà 

l’octubre de 1827, no es publicaren fins després de la seva mort, el desembre de 1828. En l’anunci 

de la publicació de la segona part d’aquest cicle, l’editor Tobias Haslinger afirmà que les 

correccions de proves foren “els últims traços de ploma” fets per Schubert . De fet, Joseph von 99

Spaun, un noble austríac que conegué Schubert en un seminari de Viena (d’aquí en sorgí una gran 

amistat, i, fins i tot, un suport econòmic de Spaun cap al compositor), digué que el compositor es 

passà els seus últims dies de vida realitzant aquestes correccions, corresponents a la segona part del 

Winterreise. 

 El present cicle ens narra el viatge que emprèn un amant després que la seva estimada l’hagi 

rebutjat. L’hivern és la representació externa de les seves emocions, l’enorme tristesa. Ens mostra 

una reflexió sobre la vida a través d’un viatge solitari, embolcallat per la melancolia. És, a la 

vegada, un mirall del propi Schubert, qui en els seus últims anys de vida, degut a la recaiguda de la 

malaltia que patia (sífilis), l’any 1823, veié agreujada la seva depressió; de fet, Schubert moriria tan 

sols un any després de finalitzar aquesta obra. L’aïllament moral posterior a la seva depressió, fruit 

de les penúries de la seva salut, és la principal causa de la grandesa desesperada del present cicle. 

La presència de la mort es manifesta al llarg dels diversos lieder, amb un predomini de les tonalitats 

menors i de tempos lents o “abruptes”, d’una excitació premonitòria a una mort prematura.  

 Johann Mayrhofer  remarcà els canvis d’estil musical entre Die schöne Müllerin i 100

Winterreise, fent-se encara més notòria la serietat de la darrera obra i la presència de la mort 

(hivern) al llarg d’aquesta:  

 Wilhelm Müller (1794-1827) fou un poeta líric alemany. La seva obra fou coneguda sobretot gràcies a les 98

composicions de Franz Schubert, tot i que també fou conegut, principalment, per Gedichte aus den 
hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten (2 volums, 1821-4). El primer volum conté el cicle 
Die schöne Müllerin i el segon Die Winterreise. 

 Clive, P. (1997): pp. 139 i 140.99

 Johann Baptist Mayrhofer (1787-1836) fou un poeta austríac i gran amic de Franz Schubert.100
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«[Die schöne Müllerin] opens with a joyous song of roaming, the mill songs depict love in its 
awakening, its deceptions and hopes, its delight and sorrows… Not so with Winterreise, the 
very choice of which shows much more serious the composer had become. He had been long 
and seriously ill, had gone through shattering experiences, and life for him das sched its rosy 
colour; winter had come for him» . 101

 Per altra banda, Schumann, gran amic del compositor, també afirmà la maduresa del cicle: 
«If fertility is the chief test of genius, Schubert is one of the greatest geniuses. He might, by 
degrees, have set the whole literatue of Germany to music, and Telemann’s dictum, that a good 
composer should be able to set a placard to music, is best answered by Schubert. Whatever he 
touched, music flowed from it. Aeschylus, Klopstock, difficult as they are, yielded to his hand, 
and he touched the deepest strings of the lighter pieces of such as W. Müller» . 102

 A continuació, realitzarem un breu resum del contingut de cada poema, destacant els tòpics 

del Romanticisme: la naturalesa, l’amor, l’heroi romàntic i la mort. 

• Gute Nacht (“Bona nit”): presentació d’una parella enamorada, que per motius desconeguts es 

trenca. Seguidament es produeix una contraposició entre la primavera (passat, alegria, amor 

correspost) i l’hivern (present, rebuig amorós). L’amant emprèn un camí solitari durant la nit, ja 

que la seva alegria ha desaparegut, i tot i que ara es troba amb un amor no correspost, continua 

pensant en la seva estimada, i li desitja una bona nit: no pot deixar de pensar en ella. 

 El lied, en Re menor, s’inicia amb una repetició de l’acord de tònica d’aquesta tonalitat. El 

patró de la mà esquerra, repetició successiva de corxeres, es repetirà al llarg de tot el lied. La 

melodia, que introduïda pel piano, presenta una línia descendent amb un característic salt de quarta. 

La introducció del piano, amb sforzandos, i la marca d’un tempo caminant, moderat, produeix una 

sensació d’inquietud, presentant-nos el protagonista de l’obra. Els acords en bloc representarien les 

passes del jove i, per tant, inicia la composició tal com indica el títol, “Viatge d’hivern”. Es 

produeix un canvi cap a la tonalitat major quan s’inicia l’última estrofa: Re Major. Això és degut al 

fet que el caminant parla del somni de la seva estimada, quan li vol desitjar una bona nit i enyora els 

temps passats. Així es crea un ambient més dolç i amorós. Tot i això, en l’últim vers, “que he pensat 

en tu”, retorna al mode menor, fent palesa, altra vegada, la melangia del jove. 

• Die Wetterfahne (“El penell”): el penell de damunt de la casa de la seva estimada xiula (degut al 

vent). El caminant es pren aquest xiulet com una burla cap a ell. Es produeix un paral·lelisme 

 Gibbs, C.H. (2000): p. 155.101

 Citat segons Wilberforce, E. (1866): p. 230.102
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entre el vent que juga amb el penell (a l’exterior de la casa), i el amb els cors dels joves (a 

l’interior de la llar). 

 El lied, en La menor, contrasta amb el primer. Presenta un acompanyament més rítmic i ràpid, 

com si imités el vent que bufa el panell. A més a més, l’acompanyament del piano varia al llarg de 

l’obra, tot i que en diversos passatges imita la melodia del cantant, quan aquesta és la mateixa que 

ha presentat el piano en la introducció. La melodia, quan és interpretada pel piano, és tocada per les 

dues mans en octaves diferents. Juntament amb el nou caràcter rítmic i amb l’harmonia, més 

complexa, ens transmeten l’enuig del caminant envers el xiulet que es “burla” d’ell. 

• Gefrorene Tränen (“Llàgrimes gelades”): les llàgrimes del caminant es comparen amb la rosada 

del matí, i alhora amb una escalfor capaç de fondre el gel de l’hivern. És una contradicció entre el 

desamor i els sentiments de l’amant. 

 El lied, en Fa menor, s’inicia amb un ritme simple, pausat però marcat. Cal destacar el canvi 

melòdic i de registre que realitza Schubert quan el cantant diu Ei Tränen, meine Tränen (llàgrimes, 

llàgrimes meves): amb un salt de quasi bé una octava inferior respecte l’última frase del cantant, en 

pianissimo. Tot i això, el lied va creixent en intensitat a mesura que el nostre caminant realitza una 

introspecció dels sentiments del seu cor. 

• Erstarrung (“Glaçament”): la neu (l’hivern) cobreix els indrets on en un passat passejà la parella. 

El caminant sense rumb vol tornar a besar i sentir el terra, poder desfer la neu amb les seves 

llàgrimes. Emperò, les flors i la gespa, la primavera és morta. Per tant, el seu cor s’ha convertit en 

gel, un gel causat per qui abans havia estat el seu amor. Només quan la seva imatge desaparegui, 

podrà tornar a sentir el seu cor calent.  

 El lied, en Do menor, s’inicia amb una agitació (l’acompanyament es basa tota l’estona en 

tresets i hi trobem una gran quantitat de reguladors) que es mantindrà durant tota la composició. 

Correspon a les emocions que sent el jove en caminar per aquells indrets on passà temps agradables 

amb la seva estimada. La secció central, quan recorda el passat, es troba en la tonalitat major, tal 

com passà en el primer lied. El seu caràcter ens podria recordar, lleugerament, a un altre lied de 

Schubert, Erlkönig (“Rei dels Verns”), sobre un poema de Goethe. En ambdós casos 

l’acompanyament es basa en tresets, de caràcter agitat. 

• Der Lindenbaum (“El til·ler”): el caminant deixa enrere un til·ler que en temps passats fou 

escenari de confessions amoroses. Tot i que el til·ler el crida, al·legant que en ell trobaria la pau, 
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ell en fuig, ja que només el portaria a una desesperació més gran (de fet, els crits dels arbres 

s’associen amb el soroll de branques cruixint en una fosca nit). 

 Aquest lied és el primer que es troba en una tonalitat major: Mi Major. No és estrany que es 

trobi en aquesta tonalitat, ja que el poema s’inicia descrivint un til·ler que fou l’ombra de dolços 

somnis. Una bella melodia per acompanyar records del passat, que contrasta amb el motiu de la 

introducció, agitada, que ens recorda al lied anterior. Aquest acompanyament de tresets de semi-

corxera representarà el present. En aquest lied, Schubert també es farà valdre del canvi a la tonalitat 

menor per a produir una diferenciació en l’expressió: el compositor passarà de la segona estrofa del 

poema de Müller a l’última, quan els arbres el conviden a aquell lloc que havia estimat en un passat, 

com si quasi el convidessin a morir en aquell record. Seguidament, retornarà al mode major, amb la 

lletra de la quarta estrofa. Per altra banda, el motiu de la introducció, que servirà d’interludi quan es 

produeix el canvi de modalitat, podria representar el vent que li fa volar el barret. 

• Wasserflut (“Inundació”): les llàgrimes del jove s’uneixen amb la neu. Per tant aquesta és l’única 

que coneix el seu anhel. Quan arribi la primavera, la neu es fondrà i serà recollida pel rierol, que 

creurà la ciutat. Entre els carrers, algú cremarà les seves llàgrimes, serà a la casa de la seva 

estimada. 

 El lied, en Mi menor, d’un tempo pausat, es basa en un motiu que ens remet a una marxa 

fúnebre, degut a la intermitent repetició del ritme corxera amb un i semi-corxera (la gran coneguda 

marxa fúnebre de Chopin es construeix a partir d’aquest mateix motiu rítmic). Aquest sentiment 

llòbrec, desolador, concorda i s’adiu amb les llàgrimes que el caminant vessa. De fet, quan es 

pronuncia el mot Trän’ (llàgrima) i Augen (ulls), es realitza un salt ascendent de quarta i quinta 

respectivament, donant èmfasi i protagonisme a aquestes paraules. 

• Auf dem Flusse (“Al riu”): dues imatges es presenten del riu, una de primaveral (que 

acompanyava alegrament els passejos dels amants), i una d’hivernal (silenciós, fred i immòbil). 

L’amant sella en el gel que s’ha format a partir de l’aigua del rierol el nom de la seva estimada. 

S’estableix una similitud entre el riu i el seu cor: el primer, sota la capa de gel, continua viatjant 

en el seu recorregut, i el segon, tot i la gelor que ara el cobreix, continua bategant calorosament. 

 El lied, altre cop en Mi menor, realitza un acompanyament de corxeres que ens remet al 

primer lied, recordant-nos el pas del caminant. Altre cop, el record del passat, de l’amor, es troba en 

Mi Major. Schubert, quan el jove parla des del present, ens recorda el soroll de l’aigua del riu entre 

estrofa i estrofa del poema, com si fes de pont entre aquestes. El “leitmotiv” del riu es basa en unes 
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semicorxeres picades, d’harmonia més complexa. Quan parla del seu passat, quan el riu era símbol 

de l’amor, aquest motiu es repeteix successivament.  

• Rückblick (“Mirant enrere”): el jove camina sense parar ja que vol perdre de vista les torres (el 

passat, el seu amor). Recorda com la ciutat l’acollí —una època joiosa. Emperò, trobar-se amb els 

ulls d’aquella noia fou la seva perdició. Voldria tornar enrere i refer els seus passos, restar davant  

de la casa de l’amada: l’enyor l’omple. 

 El lied, en Sol menor, ens recorda a Erstarrung, i conseqüentment, a Erlkönig. Es tornen a 

produir els canvis de modalitat depenent de si es recorda el passat o ens parla de l’estat present. Tot 

i això, es remarcable el joc que fa Schubert al final del lied: acaba en Sol Major. Aquest nou canvi 

coincideix amb els desig del caminant de voler tornar enrere i refer els seus passos, tornar amb la 

seva estimada. 

• Irrlicht (“Foc follet”): un foc follet, ubicat prop d’uns profunds penya-segats, l’atreu i fa que es 

perdi (apreciem que aquesta situació bé donada per uns elements de la naturalesa associats a les 

tenebres o a l’horror). Al caminant, acostumat a perdre’s, li és indiferent, ja que realment no 

seguia cap rumb, només volia fugir de la ciutat. Es compara el foc follet amb les penes i alegries 

de la vida: tot és un joc. Finalitza el poema amb un paral·lelisme entre els rius i la seva pena: els 

rius troben el mar i cada pena la seva tomba. La mort apareix per primer cop d’una forma clara. 

 El lied, en Si menor, comença d’una forma lenta, amb un ritme molt simple. Aquest es veu 

interromput per uns tresets de semi-corxeres picats que resolen en mode Major. Representen el foc 

follet: resolen en el mode Major ja que enganya el caminant. En els versos Liegt nicht schwer mir in 

dem Sinn (no és gaire la meva intenció) i Alles eines Irrlichts Spiel! (tot no és res més que el ball 

d’un foc follet), “s’intensifica” l’acompanyament rítmic, que ens recorda al motiu de Wasserflut. De 

fet, quan s’arriba al mot Grab (tomba), el piano realitza un acompanyament rítmic de semi-corxera 

amb punt i fusa, seguit d’una negra. Aquest motiu es repeteix i torna a aparèixer el foc follet: una 

al·lusió a la mort, amb el regust de la marxa fúnebre. 

• Rast (“Repòs en el camí”): el caminant s’adona de la seva fatiga i es detura durant un moment per 

descansar. Troba aixopluc en una caseta d’un carboner. Malgrat aquest repòs, el seu cos no podt 

descansar, com a conseqüència del dolor del seu cor, de les ferides de l’amor. 

 Aquest lied es troba en la tonalitat de Do menor, una tonalitat melancòlica i dolorosa. El lied 

acompanya al caminant en el seu descans, tot i que quan el jove fa referència al dolor d’algunes 
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parts del seu cos, Schubert fa que la melodia realitzi un salt d’octava ascendent i accelera el valor 

rítmic: passa de corxeres a semicorxeres. 

• Frühlingstraum (“Somni de primavera”): aquest poema i lied seran analitzats, de forma més 

extensa, a continuació.  

• Einsamkeit (“Solitud”): el títol incorpora ja un element romàntic. En aquest poema el jove es 

compara amb solitari núvol. Ara que el cel s’ha aclarit, ell segueix el seu camí, tot sol, i, malgrat 

que es troba amb vides clares i joioses, prefereix la seva única companyia. De fet, se sent més 

malaurat ara, amb un entorn lluminós, que quan el cel estava cobert per núvols amenaçadors. 

Això es deu al fet que, com ja hem comentat en d’altres apartats, aquest heroi romàntic abans es 

podia emmirallar amb la naturalesa. 

 Aquest lied, en Si menor, comença amb una introducció dolorosa del piano, que igual que el 

primer lied, imita el caminar del jove, amb el seu ritme constant de corxeres. Una melodia senzilla. 

Un petit detall amb el qual Schubert ens demostra la seva genialitat és el que fa amb el mot [mit] 

trägem [Fuß] (“[amb peu] feixuc”). Per a crear aquesta sensació d’arrossegament, realitza un 

cromatisme ascendent: mi, mi sostingut i fa, que ja correspon a la paraula peus. A més a més, quan 

es fa referència a la tempesta, es canvia totalment el color del lied: l’harmonia és més inestable, 

s’arriba al punt culminant en el mot Stürme (“tempestes) i l’acompanyament en forte, interpreta 

acorda en tresets de semicorxera. 

• Die post (“El correu”): al carrer se sent el corn del carter. El seu cor s’exalta, però per què? Sap 

que cap carta va dirigida a ell. Com que l’origen d’aquestes és de la ciutat, d’on és la seva 

estimada, el seu cor voldria preguntar com es troben les coses per allà. 

 Un dels pocs lieder en mode major. Un ritme marcat, amb el motiu corxera amb punt, 

semicorxera i corxera, que realitza un salt de tercera o de quarta, i l’última nota es repeteix: així 

Schubert interpreta el corn del carter. Aquest motiu serveix d’acompanyament per a tot el lied. Cada 

cop que apareix la paraula Herz (“cor”), Schubert crea tensió, ja sigui mitjançant un sforzando o en 

algun acord més complex. 

• Der greise Kopf (Cabells blancs): el gebre ha deixat blancs els cabells del noi. El fet de semblar 

vell l’alegra, ja que això vol dir que la mort li és més propera, per això la joventut l’espanta, que 

lluny encara fins a la mort! : Daß mir’s vor meiner Jugend graut – / Wie weit noch bis zur Bahre!. 

 Un altre lied en do menor, de caràcter desolador, amb complexitat harmònica, però d’aparent 

senzillesa en la seva interpretació. 
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• Die Krähe (“La cornella”): aquest animal no és la primera vegada que apareix en aquest conjunt 

de poemes. Ara una cornella l’acompanya en aquest viatge. Símbol de la mort, li demana fidelitat 

en el camí, com si així pogués assegurar el seu traspàs.  

 Continua la tonalitat de do menor, ja que la mort és encara present. Schubert també localitza 

el punt culminant del lied en la paraula Grabe (“tomba”), tomba, remarcant l’anhel de mort per part 

del caminant. 

• Letzte Hoffnung (“Darrera esperança”): el caminant “penja” o deixa en mans d’una fulla la seva 

esperança. Es tracta d’una fulla amb la qual el vent juga. La fragilitat d’aquesta ens transmet 

també la fragilitat de les esperances del caminant. Si la fulla cau també ho faran aquestes, i si això 

arribés a passar, ell cauria al terra, plorant, damunt la tomba de la seva esperança. 

 Un dels pocs lieder que no es troba en una tonalitat menor: Mi bemoll Major. 

L’acompanyament del piano es caracteritza per tenir un ritme molt marcat. 

• Im Dorfe (“Al poble”): durant el seu viatge passa per davant d’un poble, ara de nit. Els seus 

habitants dormen i somien desitjos que no tenen però dels quals poden gaudir durant el somni. El 

caminant reclama als gossos, que estan desperts i bordant, que a ell no el deixin dormir, ja que no 

li queden més somnis. Ha perdut l’esperança i el desig. 

 En Re Major, la introducció del piano, d’un ritme vívid, podria representar la remor de les 

cadenes i els lladrucs gossos, enmig del silenci de la nit (al final de cada compàs hi trobem quasi bé 

dos temps de silenci per part de l’acompanyament). 

• Der stürmische Morgen (Matí de tempesta): la tempesta a irromput en el cel. Es compara, 

directament, el seu estat d’ànim amb la naturalesa: Und rote Feuerflammen / Zieh’n zwischen 

ihnen hin; / Das nenn’ ich einen Morgen / So recht nach meinem Sinn!. (“I roges flamarades de 

foc ǁ s'estenen per entre ells. ǁ D’això en dic un matí ǁ tal i com el vull i desitjo”). També el seu cor 

es veu reflectit en el cel: és un cor fred i ferotge com l’hivern: Mein Herz sieht an dem Himmel / 

Gemalt sein eig’nes Bild – / Es ist nichts als der Winter, / Der Winter, kalt und wild!. (“El meu cor 

veu en el cel [de tempesta] ǁ pintada la seva pròpia imatge. ǁ No és més que l'hivern, ǁ l'hivern, 

fred i salvatge!”).  

 El lied, en re menor, ja ens indica el retorn del turment. Un ritme vívid, amb una línia 

melòdica ascendent que culmina en un acord de sexta augmentada, concretament, l’alemanya 

( sol# / si b /  re /  fa). És a més, el lied més breu del cicle. 
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• Täuschung (Miratge): similar a Irrlicht, una llum el sedueix i ell la segueix. Aquesta el condueix 

fins una casa il·luminada i càlida, en la qual hi ha una ànima amorosa; és tan sols un miratge. 

Podríem trobar una certa metàfora entre aquesta llum i la seva estimada, ja que, un cop enamorat, 

li trencà el cor, esvaint el seu amor, com si hagués estat, de la mateixa manera, una il·lusió. 

 En La Major, aquest lied és de caràcter tranquil, transmetent-nos la sensació d’estar també 

veient una llum blanca que ens sedueix. 

• Der Wegweiser (“L’indicador del camí”): el caminant sempre passa per camins que ningú no 

utilitza, i es pregunta per què sempre busca la solitud. Tot i que es troba diferents indicadors que 

assenyalen els camins que menen cap a les ciutats, ell els ignora, excepte un, el de la mort, un 

camí del qual ningú no ha tornat: Eine Straße muß ich gehen, / Die noch keiner ging zurück (“He 

de recórrer un camí ǁ del qual encara no ha tornat ningú”). 

 El lied, en Sol menor, torna a repetir l’acompanyament de corxeres, degut al fet el poema ens 

parla dels camins que emprèn el jove. Canvia a Sol Major quan es pregunta perquè empren els 

camins solitaris, sense companyia, com si així Schubert ens mostrés que la solitud és el camí 

indicat. 

• Wirtshaus (“L’hostal”): seguint el camí anterior, arriba a un cementiri. Compara les corones 

funeràries amb senyals que conviden els cansats viatgers a entrar a les seves habitacions. Però no 

hi ha cap habitació —tomba— buida. La mort també el rebutja i, per tant, ha de continuar el seu 

camí. 

 En Fa Major, es tracta d’un lied d’un gran caràcter dolç, pausat i tranquil. L’expressivitat de la 

melodia ens fa agradable aquest indret que normalment esquivem. Fins i tot ens sembla càndid. 

Emperò, quan el caminant exclama O unbarmherz’ge Schenke, doch weisest du mich ab? / Nun 

weiter denn, nur weiter, mein treuer Wanderstab! (Oh taverna sense pietat, em denegues l’estada?/ 

Doncs, endavant, continuem, oh fidel bastó de viatge), Schubert modula a Fa menor, i després 

oscil·la entre el mode major i menor: la inestabilitat del caminant, la mort tampoc l’accepta, el 

rebutja. 

• Mut (“Coratge”): el jove ignora els laments del seu cor. Per això mateix intenta tenir coratge, i 

aparenta una felicitat de la qual no n’és propietari. Busca una aparença joiosa i alegre per oblidar 

les seves penes. 
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 En Sol menor, anirà oscil·lant entre el mode menor i major. D’aquesta manera Schubert ens 

exposa la dualitat del personatge i les seves emocions. És d’un caràcter animat, que contrasta amb el 

to pessimista dels altres lieder. 

• Die Nebensonnen (“Els falsos sols”): el caminant veu tres sols en el cel, que el segueixen mentre 

es ponen. En un passat ell també n’havia tingut tres, però els dos millors marxaren (els ulls de la 

seva estimada, potser, que ara ja no el miren a ell, i per això el poema diria Ach, meine Sonnen 

seid ihr nicht! / Schaut Andren doch ins Angesicht! (Ai! Vosaltres no sou els meus sols! / Mireu a 

altres a la cara!). El tercer sol, l’encara present, simbolitzaria la seva vida, ja que en l’últim vers 

constata que es trobaria millor en la foscor, és a dir, en la mort. 

 En el penúltim lied, en La Major, retorna el sentiment de lamentació. Torna la contraposició 

entre mode major i menor. El predomini del pianissimo, i els reguladors, és una manera de 

representar el comiat dels sols i el seu propi adéu. 

• Der Leiermann (“El músic de carrer”): és l’últim poema del cicle. El caminant es troba amb un 

músic de carrer, descalç, pobre; ningú no li fa cas. El músic ignora el seu entorn, ell continua 

produint melodies amb el seu orguenet. És un clar paral·lelisme del viatge del nostre protagonista. 

En l’última estrofa, el jove demana al músic si pot acompanyar les seves cançons (laments), amb 

el seu orguenet.   

 L’últim lied del cicle, en La menor, s’inicia amb la melodia de l’orguenet. Aquesta melodia 

serà la resposta a la veu del caminant, que es veurà acompanyada per un simple acord. De fet, tot el 

lied presenta un pedal de la i mi, i es repeteix tota l’estona l’estructura I - V, tònica-dominant. La 

forma que presenta la peça, d’una senzillesa brillant, ens transmet altre cop la genialitat de Schubert 

a l’hora de crear un vincle text-música. Winterreise finalitza amb la pregunta del caminant — Willst 

zu meinen Liedern / Deine Leier dreh’n? (“Vols fer sonar el teu orguenet / per a acompanyar les 

meves cançons?”)—que és contestada per una melodia que mor lentament, com un viatge sense 

rumb, com les esperances d’un jove desil·lusionat, com un cor trencat. 
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4.1.1. Frühlingstraum 

Frühlingstraum   és l’onzè lied del cicle Winterreise i es troba en la tonalitat de La Major: 103

  

  

 “Die Winterreise / El viatge d’hivern (Franz Schubert): 11. Frühlingstraum / Somni de primavera”, per El 103

Traductor Català. Música i Poesia. Music and Poetry. Musik und Poesie, amb esmenes pròpies.
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Frühlingstraum 

Ich träumte von bunten Blumen, 
So wie sie wohl blühen im Mai; 
Ich träumte von grünen Wiesen, 

Von lustigem Vogelgeschrei. 
  

Und als die Hähne krähten, 
Da ward mein Auge wach; 
Da war es kalt und finster, 

Es schrieen die Raben vom Dach. 
  

Doch an den Fensterscheiben, 
Wer malte die Blätter da? 

Ihr lacht wohl über den Träumer, 
Der Blumen im Winter sah? 

  
Ich träumte von Lieb’ um Liebe, 

Von einer schönen Maid, 
Von Herzen und von Küssen, 

Von Wonn’ und Seligkeit. 
  

Und als die Hähne kräten, 
Da ward mein Herze wach; 

Nun sitz ich hier alleine 
Und denke dem Traume nach. 

  
Die Augen schließ’ ich wieder, 

Noch schlägt das Herz so warm. 
Wann grünt ihr Blätter am Fenster? 

Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm? 

Somni de primavera 

He somiat flors de molts colors, 
com les que floreixen al maig; 

he somiat verds pradells, 
plens d’alegres cants d’ocells. 

  
I quan cantaren els galls, 

els meus ulls es desvetllaren; 
feia fred i tot era fosc, 

els corbs grallaven a la teulada. 
  

Amb tot, qui deu haver pintat fulles, 
als vidres de les finestres? 

Us en riureu potser del somiador, 
que veié flors a l’hivern? 

  
He somiat amb un amor correspost, 

amb una bella donzella, 
amb cors i petons, 

amb delit i benaurança. 
  

I quan cantaren els galls, 
el meu cor es desvetllà; 

ara sec tot sol en aquest lloc 
i rumino en el meu somni. 

  
Torno a aclucar els ulls, 

el cor em batega encara tan càlidament. 
Quan verdejareu fulles de la finestra? 

Quan tindré la meva estimada entre els meus braços? 
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 El present poema, de Müller, està compost per sis estrofes de quatre versos cada una. 

Observem que la rima es està estructurada de manera que els versos parells rimen entre si i els 

versos senars no presenten rima. Cal destacar la gran quantitat d’anàfores que es produeixen al llarg 

de la composició, així com també les quatre preguntes retòriques que s’hi arriben a formular. 

Aquestes permeten reiterar el sentiment de solitud i melangia del caminant, reafirmant la seva 

condició d’heroi romàntic. És molt important, també, fixar-nos com Frühlingstraum incorpora gran 

part dels tòpic romàntics que s’han anat comentant al llarg del treball: la naturalesa, l’amor, l’heroi 

romàntic i la mort. En primer lloc, el poema incorpora tot un seguit de descripcions de l’entorn del 

caminant i de diversos elements de la naturalesa que coincideixen amb els seus sentiments. Per 

exemple, al seu estat d’alegria quan somia o pensa en la seva estimada, se li associen imatges 

acolorides, amb abundància de flors virolades i prats verds, amb belles refiladisses d’ocells, en 

definitiva, en un paisatge primaveral. Per altra banda, aquestes descripcions es contraposen amb les 

imatges hivernals que s’associen al seu estat quan es desperta del somni: un cel entenebrit, un 

ambient fred, solitari, i en comptes de bells cants d’ocells, hi trobem els crits dels corbs. 

Contraposició primavera-hivern segons els seus sentiments, quelcom que es veu també reflectit en 

la música, que posteriorment comentarem. En segon lloc, el propi protagonista és una representació 

de l’heroi romàntic. El seu amor no correspost el colpeix, no pot deixar de pensar en ella: Ich 

träumte von Lieb’ um Liebe, / Von einer schönen Maid i Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm?. 

Necessita l’amor d’algú que l’ha rebutjat i se sent incomprès per una societat que jutja els seus 

sentiments: Ihr lacht wohl über den Träumer, / Der Blumen im Winter sah?. Per aquest motiu 

recorre a la solitud, al viatge sense rumb: Nun sitz ich hier alleine / Und denke dem Traume nach. 

 En relació amb la forma del lied, aquest presenta una forma estròfica, A B C A B C, amb una 

breu introducció de quatre compassos. Té un inici anacrúsic, que presenta la melodia en una octava 

superior a la que el cantant interpretarà. El ritme d’aquesta melodia es caracteritza per ser un ritme 

elàstic i que segueix el peu rítmic iambe. Això produeix en l’obra una sensació d’impuls i 

lleugeresa. A més a més, en la melodia hi trobem un seguit de mordents i appoggiatures. El tempo 

lent, etwas bewegt, juntament amb la indicació de les dues pp i les característiques del seu ritme, 

aporten un so lleuger i transparent.  

 La secció A (c.4), que es divideix en a2 i a3, comença amb la melodia (en La Major) 

presentada en la introducció però en una octava inferior. Segueix una línia ascendent i la relació que 

s’estableix entre la música i el text és sil·làbica (Fig. 34).  
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 La secció B (c.15) realitza un canvi de tonalitat: ara es troba en la tonalitat de Mi menor. Es 

divideix en b1, b2 i b3, i representa un contrast respecte l’A: l’harmonia és ara més inestable, 

quelcom que ens produeix una impressió dissonant (Fig. 35). Aquest canvi no només es produeix en 

l’harmonia, sinó també en el tempo, que ara passa a ser més ràpid, schnell. A més a més, trobarem 

un staccato piano i accents en la veu del cantant, així com també un augment de les dinàmiques que 

ens faran arribar al fortissimo (c. 20 i c.26): l’amenaça dels corbs cridant des de la teulada. A partir 

del compàs 16 fins el 20 trobem un seguit d’acords amb la de quinta alterada, formant una quinta 

disminuïda. Es presenten amb un treset de semicorxera en fortissimo. Aquesta accentuació al final 

del text, juntament amb el salt d’octava del treset, és una imitació dels galls que desperten el jove 

caminant (Fig. 36). Seguidament, quan ja hem arribat al fortissimo anteriorment esmentat, es 
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Fig. 35. Reducció harmònica dels compassos 16-21 de Frühlingstraum, de Franz Schubert.

Fig. 34. Anàlisi melòdica de Frühlingstraum, de Franz Schubert.



produirà un canvi de tonalitat cap a La menor. El canvi es produeix quan, just en pronunciar el mot 

Raben (corb) (Fig. 36) es realitza la dominant amb sèptima de la nova tonalitat. 

  

 A continuació (c. 22), la mà esquerra realitza un pedal de La amb la figura rítmica de les 

corxeres (Fig. 37). Aquest acompanyament aporta tensió i agitament a l’obra. De la mateixa manera, 

cal destacar els acords que es construeixen durant els tres primers compassos del pedal: el segon 

grau dominantitzat, una sexta napolitana i altra vegada el segon grau dominantitzat (Fig. 37). 

 Finalment, la tercera secció, la C (c. 27), retorna a la tonalitat original, La Major. També 

retorna a un tempo lent, langsam, amb un caràcter legato i en pianissimo, com en l’A. El canvi d’un 

compàs compost (6/8) a un de simple (2/4) aporta pau a l’agitació anterior. Aquesta secció, igual 

que l’anterior, es divideix en períodes c1, c2 i c3. El baix, de caràcter molt contrastant amb el final de 

la B, ens remet, altra vegada, o si més no ens recorda, al tema A. En el tercer període d’aquesta 

secció (c. 37) es produeix un canvi de tonalitat a Re menor, a través de la subdominant menor de La 

Major. Aquest acord coincideix amb dues de les preguntes retòriques del jove, en les quals 

s’expressa el seu lament i incomprensió per part d’altri. Aquesta nova tonalitat (que coincideix amb 

el quart grau de La menor) es transformarà, al compàs 41 en la tonalitat de La menor, com si el 

caminant volgués, tornar de bell nou al somni, mantenint la seva desesperació envers la realitat. 

 Tota aquesta estructura es repetirà una altra vegada, però amb la lletra de les tres últimes 

estrofes del poema. Per tant, podem observar el següent esquema: 
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Fig. 36. Compassos 20 i 21 de Frühlingstraum, de 
Franz Schubert.

Fig. 37. Schubert, Franz: Winterreise, Frülingstraum (c. 22-24).



• A1: descripció d’un bell somni primaveral. (La Major, tempo lent, so lleuger i transparent) 

• B1: el despertar i la confrontació amb la realitat. (Mi menor (Re menor i Sol menor) i La menor, 

tempo ràpid, harmonia més inestable i amb més dinàmiques) 

• C1: reflexió i imatge de l’hivern. (La Major, Re menor i La menor, tempo lent, ens recorda al tema 

A, però finalitza en una tonalitat menor: melangia, retorn al somni. La pregunta retòrica és 

contestada, de forma negativa, per la resolució de l’obra en el mode menor de la tonalitat inicial.) 

• A2: record del seu amor, de la seva estimada i, per tant, de la felicitat passada. (La Major, tempo 

lent, so lleuger i transparent) 

• B2: el despertar del somni, es troba tot sol amb el seu cor. (Mi menor (Re menor i Sol menor) i La 

menor, tempo ràpid, harmonia més inestable i amb més dinàmiques) 

• C2: torna a pensar en les boniques imatges del seu somni, en la dolça primavera i la seva 

estimada; quan la podrà tenir de nou? (La Major, Re menor i La menor, tempo lent, ens recorda al 

tema A, però finalitza en una tonalitat menor: melangia, retorn al somni. La pregunta retòrica és 

contestada, de forma negativa, per la resolució de l’obra en el mode menor de la tonalitat inicial.) 

 En conclusió, podem afirmar que són uns passatges molt propers al text i al significat 

d’aquest, materialitzant un estat d’ànim a través dels versos del poeta i mitjançant la meravellosa 

música de Schubert. 
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5. CONCLUSIONS 

La realització d’aquest treball ens ha permès endinsar-nos en el món musico-literari del 

Romanticisme. 

 L’expressió que dona lloc al títol de la recerca, Frei aber einsam, ens serveix com a lema per 

a poder resumir quina és la sensibilitat de l’època i sintetitza el caràcter i el motiu de les obres 

d’aquest moviment. L’home romàntic es vol desvincular de les normes imposades per la societat i 

cerca alliberar-se d’aquesta repressió a través del coneixement de la realitat interior i l’expressió 

dels seus pensaments i emocions. 

 D’altra banda, l’estudi dels lieder ens ha permès comprendre d’una forma més concisa la 

vinculació i relació entra ambdós llenguatges a través dels tòpics més rellevants del Romanticisme. 

Hi hem pogut constatar com el sentiment de l’ànima romàntica pot trobar diverses formes 

d’expressió: el lament, amb modes menors, tempos lents i melodies senzilles; l’agitació, amb una 

harmonia també inestable, amb ritmes marcats; la naturalesa, amb modes menors o majors, 

depenent del que representi aquesta per a l’home, imitant elements que es troben en aquesta, com 

poden ser l’aigua, els ocells, el fullatge, etc. Així doncs, s’ha fet palès com el text i la música es 

poden unir l’un amb l’altra tot i tractar-se de de disciplines artístiques diferents.  

 Les dues formes d’expressió artístiques empren un llenguatge personal amb l’objectiu de 

transmetre al lector o a l’oient les emocions i la sensibilitat romàntica. A més a més, són capaces de 

poder traslladar a la seva expressió imatges d’un entorn que ajuda a la ment romàntica a expressar- 

se. Les seves obres no es limiten a unes paraules o melodies superficials o escollides per atzar. 

 Gràcies al resultat de les diverses anàlisis realitzades, s’ha pogut constatar la vertadera 

complexitat de cada obra que, tot i semblar, en ocasions, aparentment senzilla, inclou matisos 

estudiats fins al detall per tal d’aconseguir, com ja hem dit, traslladar al públic cadascuna de les 

exaltacions dels tòpics romàntics. 

 Pel que respecta al nacionalisme, hem observat com el Romanticisme literari exalta la 

llengua pròpia de cada nació, així com també retorna al present el seu passat històric i folklòric. En 

aquest sentit, el Romanticisme musical incorporarà en les seves peces melodies folklòriques o 

formes de danses tradicionals. 

 En l’apartat de la naturalesa hem pogut constatar una relació més profunda entre música i 

literatura. La predilecció per aquest tòpic s’ha fet palesa al llarg de l’estudi. En el cas de la 

literatura, l’entorn es descriu amb detall, el qual varia depenent dels sentiments del poeta o poetessa. 
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Molts cops, per poder establir una relació home-naturalesa encara més forta, es personifica la 

natura. Per altra banda, en el cas de la música, la naturalesa és també una gran font d’inspiració. El 

compositor romàntic (i sobretot post-romàntic) intentarà incorporar en les seves obres aquesta 

inspiració, a través de les dinàmiques, la velocitat rítmica o altres recursos musicals que hem 

comentat en les conclusions referents al lied. 

 Pel que respecta als tòpics de l’amor i la mort, molt lligats a l’heroi romàntic, es troben 

també molt relacionats amb la naturalesa. Aquests dos elements s’entrelliguen, en diverses ocasions, 

en les obres literàries, una conseqüència de l’altra. En la música, l’ús de modes majors amb 

melodies de gran caràcter sentimental i aparentment senzill per a l’amor, i de menors, amb 

passatges agitats que poden contrastar amb d’altres d’un to molt lamentós, per a la mort, també s’ha 

pogut constatar gràcies al present estudi. 

 El Romanticisme musical i literari esdevenen, doncs, l’expressivitat en estat pur, un mirall 

de l’ànima incompresa, de l’amor idealitzat i dels sentiments d’un artista que anhelava la completa 

llibertat. 
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Annex I. Composició d’un lied sobre un poema de Johann Wolfgang von Goethe 
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 Traducció dels versos del poema Nachtgedanken emprats en el lied (traducció pròpia): 

“Pensaments nocturns” 

 Us planyo, estrelles malanades,  

que sou belles i brilleu amb tant d'esclat  

que de bon grat feu llum al navegant en destret,  

sense cap recompensa ni dels déus ni dels homes. 

Car vosaltres no estimeu pas, mai no heu conegut l’amor! 

< … > 
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