
EL SEGLE XIX 

EL ROMANTICISME 

És un corrent cultural i artístic en el qual 
els artistes reclamen la seua llibertat per a 
expressar els seus sentiments mitjançant 

les seues obres 



INICIS DEL ROMANTICISME 
BEETHOVEN 

• Últim representant del 
CLASSICISME 

• Va aconseguir 
transcendir la música del 
ROMANTICISME 
– Exemple: 9a Simfonia. 

• Va composar música per 
a piano, cambra, violí, 
simfonies, obres vocals i 
una òpera. 

MENDELSOHNN (1809-1847) 
• Compositor, pianista i 

director d’orquestra 
alemany. 

• Va composar 
simfonies, obertures 
(j), obres per a piano, 
violí, música de 
cambra i obres corals 

https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls
obertura 1812 tchaikovsky
http://games.usvsth3m.com/dance-dance-revolution-1812-overture-edition/


CORRENTS I PECULIARITATS DEL 
ROMANTICISME 



EL POEMA SIMFÒNIC 

• És una obra, generalment per a orquestra, que 
té UN moviment, i conta una història treta 
d’alguna obra literària, pictòrica... a través de 
la música. 

• Busca despertar sensacions o descriure una 
escena mitjançant la música. 

EL APRENDIZ DE BRUJO 

Exemples 

https://www.youtube.com/watch?v=gqTjP-HRC8M
http://rz100.blogspot.com.es/2014/05/hadas-brujas-y-gnomos-en-la-musica.html


EL BEL CANTO 

• És una tècnica vocal on el més important  és el 
virtuosisme de la veu, arribar als sobreaguts i 
fer trinos i altres malabarismes vocals. 

• Els cantants, i sobre tot tenors i sopranos, es 
van convertir en ídols del seu públic. 

• La veu era més important que la qualitat de la 
pròpia música. 

– Explicación 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-opera/this-is-opera-bel-canto/3097381/


EL LIED 

• Lied significa CANÇÓ (en plural LIEDER). 

• Es una cançó per a veu solista i piano amb text 
de poema. La veu, el text i el piano tenen tots 
el mateix protagonisme. 

• Característiques: 

– És breu 

– Evita el bel canto del romanticisme 

– Forma de cançó 

https://www.youtube.com/watch?v=lu11F4eBA6Q


MÚSICA PER A BALLAR 

• La música culta i seria van separant-se de la 
música d’entreteniment. 

• Polkas, poloneses, valses, etcétera, són danses 
que es posen de moda entre la burgesia, i es 
ballen en els salons del segle XIX. 

– Trish-Trash Polka. Johann  Strauss hijo. Polka. 

– Vals Danubio Azul. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFitcmlfSA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZFitcmlfSA0
https://www.youtube.com/watch?v=KXgwpdhrP0E
https://www.youtube.com/watch?v=KXgwpdhrP0E
https://www.youtube.com/watch?v=KXgwpdhrP0E
https://www.youtube.com/watch?v=KXgwpdhrP0E
https://www.youtube.com/watch?v=KXgwpdhrP0E


NACIONALISME MUSICAL 

• El nacionalisme va ser una conseqüència del 
romanticisme. 

• Els compositors s’inspiren en les cançons 
populars, llegendes, mites i tradicions del seu 
propi país per a composar la seua música. 

– Ejemplo: Danza ritual del fuego. Manuel de Falla 

https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkDOv65wKI


EL LEITMOTIV 

• És un motiu musical o melodia curta que 
identifica a un personatge, una idea, un 
objecte, un sentiment o una situació dins 
d’una òpera o peça instrumental. 

PEDRO Y EL LOBO 

MARCHA IMPERIAL 

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS 

https://www.youtube.com/watch?v=uQcaDVazWA0
https://www.youtube.com/watch?v=-bzWSJG93P8
http://www.oromar.net/elbeanor_shore/Conferencia.htm#Frodo


COMPOSITORS 



JOHANN STRAUSS FILL. 

• Compositor austríac  conegut pels seus valses. 

• Fill del compositor Johann Strauss (pare). 

• Li cridaven “El rei dels valses”, encara que 
també va escriure altres tipus de danses, i 
també una opereta: “El ratpenat”. 

 

• Exemple: “El Danubio Azul”. 



RICHARD WAGNER 

• Compositor, director de orquestra, poeta, 
dramaturg i teòric musical del que destaquen 
principalment les seues òperes. 

• A més de l’òpera, també dissenyava la 
escenografia i escrivia el llibret inspirant-se en 
mites i llegendes alemanyes. 

 

• Exemple: “La cavalcada de les valkiries”. 



FRANZ SCHUBERT 

• Compositor austríac que va destacar sobre tot 
pels seus lieder (lied en singular) així com per 
la música per a piano i cambra. 

 

• Exemple: Polonesa per a violí i orquestra de 
cambra. 



ROBERT SCHUMANN 

• Compositor alemany, crític musical. 

 

• Exemple: Carnaval. 

GIUSEPPE VERDI 

• Compositor d’òpera italià. 

 

• Exemple: Nabucco. 



JOHANNES BRAHMS 

• Compositor alemany caracteritzat per ser un 
dels compositors més conservadors i fidels del 
Romanticisme més clàssic. 

• Va composar música de cambra, obres per a 
orquestra, per a piano, cançons i danses 
hongareses. 

• Exemples: 

– Dansa Hongaresa nº5 

– Concert per a violí i orquestra. 

– Cançó de bressol. 

 



TCHAIKOVSKY 

• Compositor rus. Va composar ballets, 
concerts, simfonies, òperes, obres per a piano 
i música de cambra. 

 

• Exemples: 

– Ballet “El llac dels cignes”, “El Trencanous”. 

– Obertura 1812. 

– Concert per a violí. 

 

 

 


