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1. Introducció 
 

En aquest treball intentarem respondre a un dels objectius de les activitats 
d'avaluació continuada de la disciplina Competències TIC en Llengua i 
Literatura catalanes del grau de Llengua i literatura catalanes, del primer 
semestre del curs 2011-2012. El focus es centra en si es pot (o no) parlar d’una 
literatura europea i, en aquest cas, el grup Literatura i música ens hem fixat 
en la relació que hi ha hagut en la literatura escrita que més tard ha esdevingut 
musicada en diverses formes (ens centrarem en òpera, ballet, obertura i teatre 
musical). Hem agafat d’exemple tres obres força conegudes que van adquirir 
certa repercussió en el moment en que van ser publicades (Romeu i Julieta de 
William Shakespeare, Carmen de Prosper Merimée, i Mar i Cel d’Àngel 
Guimerà). Així doncs, l’objectiu és treure conclusions sobre si el fet que 
aquestes obres fossin transformades per a representar-les al damunt dels 
escenaris arreu d’Europa (fins i tot fora del vell continent) ens pot permetre 
trobar trets comuns i característics que ens puguin fer pensar que podem parlar 
(o no) d’una literatura europea... 
Esperem que gaudiu del nostre projecte així com ho hem intentat fer nosaltres 
desenvolupant-lo. 

 
2. Context històric 

2.1. A França 

A finals del s. XVIII i principis del s. XIX França patia una crisi econòmica i 
social profunda deguda a la mala gestió de la monarquia absolutista que no va 
saber gestionar els gran recursos dels que disposava. Els problemes socials 
eren deguts a que només els burgesos, artesans i pagesos pagaven impostos i 
no podien participar del govern. Aquesta desigualtat social va provocar moltes 
tensions i els que volien un tracte més just, animats per el precedent del succeït 
en la revolució dels EE.UU per acabar amb l’antic règim el 14 de juliol de 1789, 
es pren la Bastilla, símbol de la monarquia absolutista perquè  allà hi tancaven 
tots els seus detractors. La seva alliberació pel poble va originar el sentiment 
de que qualsevol individu podia fer canviar les coses davant de la injustícia. 
A principis del s. XIX es va consolidar com el segon gran imperi després del 
britànic. Aquest afany d’expansió responia a la tendència colonialista europea 
que es planificava en funció del rendiment econòmic que poguessin extreure de 
les possible colònies. Després de la derrota de Napoleó en 1815, França 
comptava amb les Antilles i alguns indrets de la Índia. A mitjans de segle ja 
s’havien estès per Àfrica, Àsia, Oceania i Amèrica, però, es va haver 
d’enfrontar amb l’imperi Britànic o altres potències com Alemanya en el seu 
afany de consolidar una bona posició estratègica en el planeta. 
El perfeccionament de maquinària i eines, la utilització adobs pels conreus i 
l’augment d’espais de cultiu i el desenvolupament de dels mitjans de transport 
van agilitzar la producció agrícola del país.  
També van patir molta inestabilitat política amb les revolucions de 1830 y 1848, 
el conflicte de Crimea de 1854-1856 i la guerra de 1870. La conseqüència 
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d’aquests conflictes va ser, per una banda, el descens demogràfic ja que el 
número de mots en temps de guerra incrementava exponencialment. I per altre 
banda la despesa de recursos van impedir el creixement econòmic perquè les 
batalles absorbien totes les inversions i no va deixar espai a cap creixement 
que no fos la reposició armamentística i tot el que es referís al manteniment del 
exèrcit. Només la indústria tèxtil i la siderúrgica van poder evolucionar però al 
ritme esperat. Factors decisius com l’alt preu del carbó i el transport, la baixa 
qualificació de la mà d’obra, les unitats productives de mida petita, l’ esperit 
rutinari i el poc capital disponible per a la producció van minvar el 
desenvolupament econòmic a França.  

 

2.2. A Anglaterra 

Shakespeare l’encabim durant l’època renaixentista, moment en què el 

coneixement, la religió i la política de l’Edat Mitjana va ser recuperada i es van 

redescobrir els grans llegats de la cultura clàssica. Es van aconseguir nous i 

grans troballes en cadascuna de les fases de l’esforç humà. El regne d’Elisabet 

I (1558-1603), l’època de Shakespeare, va coincidir amb l’Alt Renaixement a 

Anglaterra. 

Es va produir un gran desenvolupament i expansió. L’univers va créixer en 

immensitat al temps que l’home abandonava gradualment l’antiga visió 

ptolemaica d’un univers finit, amb la terra com a centre. La terra es va ampliar 

ja que una part de la seva superfície va ser descoberta i traçada pels 

exploradors. 

El món de les idees va canviar i expandir-se, també. El redescobriment i la 

reinterpretació dels clàssics, amb la seva visió de la vida humana i àmplia, va 

oferir una nova direcció i ímpetu a l’educació secular. Ara el llenguatge, 

literatura i filosofia del món antic, les arts de la gramàtica pràctiques, lògica i 

retòrica, i entrenament en la moral, maneres i gimnàstica assumiren la majoria 

de rols tant en l’escola com a la universitat. La vida en aquest món va adquirir 

un nou significat i valor, la religió va assumir noves funcions, i la nova vitalitat 

per aplicar-les, així com el vincle entre el Creador i una nova forma de creació 

2.3. A Catalunya 

Sota l’impuls del romanticisme va tenir lloc a Catalunya la Renaixença, 

moviment polític que començà al principi del segle XIX. El nom expressa el 

revifament de la cultura catalana que va comportar, després de tres segles de 

decadència política i cultural, Catalunya va recuperar la consciència nacional i 

va iniciar un procés de renovació de la llengua, la literatura i la vida cultural. La 

publicació d’ Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau al 1833 al Vapor, un 

diari de l’època, va marcar l’inici d’aquest moviment. A Espanya, aquest mateix 

any va esclatar la Primera Guerra Carlina (1833-1839), després de la mort de 
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Ferran VII, on s’enfrontaven Carlins, els partidaris que pugés al tron Carles 

Maria Isidre, i Isabelins, partidaris d’Isabel II. Es va posar fi al conflicte amb el 

Conveni de Bergara (1839). Amb aquest acord l’exèrcit carlí se sotmet a la 

reina i Carles V, Carles Maria Isidre, s’exilia a França. La Segona Guerra 

Carlina (1846-1849)  es va produir a les zones rurals de Catalunya. Va acabar 

amb la derrota dels carlins. Es va produir una Tercera Guerra Carlins (1873-

1875) que no va tenir èxit perquè el moviment carlí cada vegada era menys i 

era un grup bastant marginat. Maria Cristina, a la mort de Ferran VII al 1833, 

assumeix el poder. Al 1834 s’aprova l’Estatut Reial. A Catalunya esclataven 

revoltes populars. Al 1835 va ser escenari de les Bullangues (1835-1836) on 

l’element anticlerical hi era present. Al 1835 es va cremar la fàbrica Bonaplanta  

a Barcelona. Al 1837 s’aprova la Constitució de 1837, al 1840 la Llei 

d’Ajuntaments. Espartero, un militar que havia agafat fama durant la Guerra 

Carlina, va fer baixar del tron a la regent i al 1841 aquest agafa el poder fins 

1843, on Isabel II, filla de de Ferran VII i Maria Cristina, s’avança a la majoria 

d’edat i agafa el poder fins 1868. Al 1833 el país s’organitza en províncies, al 

1845 s’aprova la llei d’administració local i al 1844 es crea la Guàrdia Civil. 

Isabel II aprova lleis econòmiques com la llei de Ferrocarrils (1855) i la llei 

Bancària (1856). Al 1868 es produeix una revolta que posa fi al regnat d’Isabel 

II. Pel que fa a la industrialització Catalunya era pionera en aquests canvis, 

sobretot el sector de la indústria tèxtil. La comunitat es va  organitzar en dos 

models industrials: els vapors i les colònies industrials. Amb la baixada del tron 

al 1868 d’ Isabel II, es va donar l’etapa del Sexenni Revolucionari (1868-1874). 

Al 1869 s’aprova la Constitució de 1869. 

El moviment cultural que tenia cabuda a Catalunya era la Renaixença. Aquest 

volia la recuperació de la llengua i literatura catalanes i va permetre a la cultura 

catalana ressorgir després de segles de decandiment i situar-la a un nivell 

similar a les cultures veïnes. Al 1859 es van tornar a instaurar els Jocs Florals, 

un certamen literari, gràcies a Antoni Bofarull i Víctor Balaguer. Hi havia tres 

categories: narrativa, poesia i teatre. També es podia concedir el premi de 

Mestre en Gai Saber a qui guanyava totes les categories. Noms destacats com 

Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Miquel Costa i Llobera i Josep Carner, van 

ser guardonats amb aquests premis. 

3. Context musical 
3.1. A França 
 

Si tenim en compte el subjectivisme que imperava al segle XIX –veritable culte 
al jo- i que s’exaltava tota mena de sentiments i passions, podem deduir 
l’immens ventall de possibilitats expressives que oferia la música d’aquest 
moment, la música romàntica. 
Els artistes busquen la inspiració no solament en el seu interior i fantasia, sinó 
evadint-se de la realitat viatjant a ambients llunyans (especialment l’edat 
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mitjana) i en l’espai (països exòtics) que ofereixen un aspecte més suggeridors 
que la realitat urbana del moment. 
Els estetes propugnen una llibertat absoluta que fa que els compositors 
rebutgin qualsevol norma i es deixen endur per la seva inspiració. L’estructura 
formal es deixa de banda per centrar-se en el contingut i per això abundaven 
les formes de gènere programàtic. 
Es comença a parlar de “l’art per l’art” i la música la disciplina artística que 
millor transmet el nou plantejament del llenguatge musical que es proposa 
partint dels canvis socials de l’Europa del moment.  El públic acudia al s 
concerts per experimentar noves sensacions i sentiments. Els músics 
començaven a marcar els seus honoraris , es crearen institucions per promoure 
concerts i els conservatoris es començaven a convertir en centres públics, de 
entre altres fets. Aquest moviment, que avarca els anys centrals del s. XIX, 
conviu al final amb nous corrents i es perllonga en alguns llocs fins al s. XX. 
segueix tenint el seu centre –llevat de l’òpera italiana- als països germànics; no 
obstant això, és al conservatori de París on es consagren els compositors i on 
es marquen les novetats i les “modes” musicals. 
Precisament a França, després de triomfar-hi clamorosament G. Rossini,  G. 
Meyerbeer ideà un gènere específicament francès: la gran òpera, de gran 
espectacularitat, amb molt aparell escenogràfic, molts personatges, ballets, 
etc...era un tipus d’òpera destinat a atraure al públic relativament de poca 
cultura que anaven al teatre buscant noves emocions i sobretot: entreteniment. 
La gran òpera, seguint la moda que hi havia hagut sempre a França des de els 
temps de Lully, era tant qüestió d’espectacle com de música; els llibrets 
estaven pensats a treure rendiment de la possibilitat per fer-hi intervenir ballets, 
cors i escenes multitudinàries. La gran habilitat de Meyerbeer a l’hora de tractar 
amb grups nombrosos, cerimònies públiques i confrontació de personatges es 
va fer evident en moltes de les seves obres. La Juive i Guilleume Tell són els 
exemples més representatius de Meyerbeer d’aquest període ja que són les 
que millor incorporen la grandesa essencial de la forma –estructural i estilística- 
a una música que està al servei a alguna cosa més que els aspectes exteriors 
de la acció. 
L’ideal francès de la gran òpera va sobreviure durant tot el s. XIX però amb un 
tendència decreixent; va tenir influència sobre les obres de  de Bellini, Verdi i 
Wagner. Tanmateix, i durant el s. XX es van seguir fent algunes grans òperes 
com Chistophe Colombe de Milhaud i Antony and Cleopatra de Barber.   
Molt important fou l’estrena de “Carmen” de G. Bizet, ambientada a Espanya i 
estilísticament emparentada amb el verisme, diferent del que es feia a França 
en aquell moment. 
A finals de segle J. Massanet començà a escriure obres molt sentimentals i 
menys complexes que les que les de G. Meyerbeer. nasqué també un nom 
gènere menor, l’opereta, amb arguments lleugers i fragments parlats, que 
gaudia del favor del públic, essent el seu principal representant J. Offenbach.     

 
3.2. A Anglaterra 

 
Entre els segles XV i XVI, la música va tenir una notable presència a Itàlia, ja 
que en aquest moment allà les senyories de les ciutats varen esdevenir petits 
estats amb corts que tenien competència entre elles en riquesa, en fast i en 
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l’afavoriment de les arts, a les quals moltes vegades els compositors flamencs 
assistien en tant que hostes. Així doncs, la música italiana del moment era una 
barreja entre les dues cultures. Els indrets on tenia una especial notabilitat 
eren, a finals del s. XV, les corts d’Este a Ferrara i dels Gonzaga a Màntua. Al 
segle XVI el centre va esdevenir Roma, i això va ser possible gràcies a 
l’esplendor de la cort papal i a la rica Venècia. 
El madrigal va resultar la forma polifònica per excel·lència, que consistia en una 
composició d’argument profà d’una complexitat formal. Aquesta empra textos 
sovint de temàtica amorosa de literats il·lustres. 
El segle XVI es varen produir grans transformacions musicals, com per 
exemple en la gramàtica musical, que deixa de banda de mica en mica els 
antics “modes” gregorians i s’apropa gradualment al sistema modern de 
tonalitats a través de l’ús de les escales i les cadències harmòniques. 
A finals segle XVI s’abandonaren l’antiga tècnica del contrapunt i va agafar 
auge un ideal basat en efectes expressius que trobà el mitjà tècnic més 
pertinent en la monodia acompanyada, i que va traduir-se en l’empenta de 
l’òpera, forma d’art derivada del teatre musical culte i refinat. 
Durant el segle XVI es va consolidar la música només per a instruments, que 
es tractava com a gènere inferior a la música vocal. També es varen consolidar 
les formes instrumentals autònomes com el ricercare, la cançó i la toccata, de 
bracet amb algunes formes derivades de la música vocal i algunes formes de 
dansa, element necessari de feia temps de la cort. 
 

3.3. A Catalunya 
 
El segle XIX a Catalunya, a nivell musical,  es caracteritza per passar del 

Romanticisme a l’ideari nacionalista. Es comencen a rebre els influències de 

l’òpera italiana i del romanticisme musical. Ens aquells temps destaca no 

només a nivell nacional, sinó a nivell europeu, amb les seves operes, ballets i 

obres per a guitarra entre d’altres, el compositor i guitarrista Ferran Sors. Per la 

represa de la consciència nacional catalana en el camp de la música destaquen 

els cors d’Anselm Clavé, que va suposar una gran revolució cultural, i la 

sardana, tal i com la coneixem actualment, gràcies a Josep Ventura, que va 

introduir instruments com la tenora i va establir l’estructura de la dansa. També 

arriba l’impacte de Wagner, gran compositor alemany del Romanticisme, que 

va impulsar molts canvis a nivells musicals. Felip Pedrell, compositor i músic 

tortosí va ajudar a la música a nivell nacional: va ser el primer en estudiar la 

música tradicional i folklòrica espanyola. És l’època de compositors i músics 

catalans com Isaac Albèniz, Enric Granados i Enric Morera.  

 

4. Característiques de les diferents disciplines 
4.1. L’òpera 

 
L'òpera és un drama total o parcialment musicat que s'escenifica cantant amb 
acompanyament orquestral, i amb els elements escènics habituals del teatre. 
Les parts fonamentals d’una òpera són les següents: 
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- L'obertura: en les primeres òperes, una breu floritura musical era tot el 
que es requeria per anunciar el començament de la interpretació. 

- El Director: el director d'orquestra és necessari perquè a través 
d'algunes indicacions i certs canvis de ritme, uneixi tots els elements 
musicals de forma harmoniosa. Cada director imprimeix a les obres que 
condueix el seu segell propi. 

- Actors i actrius: que es classifiquen segons el tipus de veu (Soprano, 
Mezzosoprano i Contralt les veus femenines;  Tenor, Baríton i Baix les 
veus masculines) 

 
4.2. El ballet 

 
Un ballet és una peça musical composta especialment per a ser interpretada a 
través de la dansa. També és el nom popular amb què es coneix la dansa 
clàssica en general i les seves coreografies. Tots els moviments de la dansa 
clàssica es descomponen en posicions amb una descripció molt acurada i 
estricta. El cap i les mans també ballen. La cara no pot mostrar esforç ni cap 
emoció que no correspongui al personatge que s'interpreta. L'estil particular de 
cada ballarí és diferent, segons la seva personalitat, els seus mestres directes i 
la gent amb qui ha treballat. 
 

 
4.3. L’obertura 

 
L'obertura en la música és una peça per a orquestra que precedeix o prepara 
una òpera, oratori, ballet o alguna altra obra de caràcter teatral. 
També por estar destinada a la seva execució en concerts de forma 
independent ja sigui perquè només s'ha escollit aquest moviment de la resta de 
l'obra o perquè tingui entitat pròpia com seria el cas de l'obertura Leonora, de 
Beethoven. 
 

4.4. El musical 
 
El musical ("quan l'emoció esdevé massa gran per parlar, cantes; i quan 
esdevé massa forta per cantar, balles" proverbi) està molt lligat a una altre 
forma escènica, l'òpera. Aquestes formes es distingeixen contraposant diversos 
factors: els musicals normalment tenen un major focus en el diàleg parlat. Un 
musical gairebé mai es representa en una altra llengua diferent a la del públic. 
Actualment, els compositors de musicals sovint consideren les exigències 
vocals dels seus personatges amb el seu intèrpret en ment. A més, els teatres 
usen sistemes d'amplificació del so. Sovint, un musical comença amb una 
cançó que marca el to de l'espectacle, presenta a tots o a la majoria dels 
personatges principals i mostra l'argument. Donada la naturalesa comprimida 
del musical, es escriptors han de desenvolupar els personatges i l'argument, i la 
música esdevé un mitjà per expressar les emocions. 

 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Beethoven
http://ca.wikipedia.org/wiki/Beethoven
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5. Arguments de les obres 
5.1. Carmen 

 

Carmen és una gitana amb una concepció del amor molt liberal. Coneix un 
sergent navarrès anomenat don José del que s’enamora. quan aconsegueix la 
seva atenció comença a insinuar-se a Escamillo, el torero de moda.    
Han fugit a les muntanyes amb don José però se sent molt gelós. Ell haurà de 
tornar al poble per causes familiar i a Carmen junt amb Escamillo per les 
rodalies de la Maestranza on actua aquella el torero. Una amiga de Carmen 
l’avisa que entre el públic hi ha don José. Sense cap por va a parlar-hi i li 
demana que marxi perquè està enamorada d’un altre. Don José suplica sense 
cap èxit i Carmen es desprèn d’un anell que don José li havia regalat tirant-lo al 
terra. El sergent, embogit per la ràbia i la gelosia la mata d’una ganivetada. 
Carmen cau al terra en el moment que la ve a buscar el torero.   

 
5.2. Romeu i Julieta 

 
Els Montecchi (Montagues) i els Cappelletti (Capulets), les dos principals 
famílies de Verona, són enemics. Romeu, fill del vell Montecchi, assisteix 
emmascarat a una festa a casa dels Capulets i si abans es creia enamorat de 
Rosalina, ara descobreix  que la seva vertadera passió és Julieta; després de la 
festa, en què els joves es troben inflamats en mutu amor, estant Romeu sota la 
finestra de Julieta la sent confessar a la nit el seu amor per ell, i obté el seu 
consentiment per a un matrimoni secret. Amb l’ajuda de fra Llorenç (Friar 
Laurence) es casen al dia següent. Mercutio, amic de Romeu, troba Tebaldo 
(Tybalt), besnét de la senyora Capulet, furiós per haver descobert la presència 
de Romeu a la festa; renyeixen. Romeu intervé i al desafiament de Tebaldo 
respon amb paraules que oculten el nou vincle de parentesc i refusa batre’s. 
Mercutio s’indigna sota tanta submissió i treu l’espasa; Romeu tracta en va de 
separar els contendents, aconseguint tan sols a donar ocasió a Tebaldo per 
ferir de mort Mercutio. Llavors Romeu es veu arrastrat a lluitar i mata Tebaldo. 
És condemnat al desterrament i, al dia següent, després d’haver passat la nit 
amb Julieta, deixa Verona per anar a Mantua, sent exhortat per fra Llorenç, que 
entén que aquell és el moment oportú per fer públic el seu matrimoni. Julieta, 
forçada pel seu pare a casar-se amb el comte Paris i aconsellada a fer-ho fins i 
tot per la seva dida, que abans havia afavorit la seva unió amb Romeu, es 
deixa convèncer per fra Llorenç que consenteixi, però bevent la vigilia de la 
boda un narcòtic que la farà semblar morta durant quaranta hores; el frare 
mateix es cuidarà d’avisar Romeu, que la traurà del sepulcre en despertar i la 
conduirà a Mantua. Julieta posa en pràctica el consell. Però el missatge no 
arriba a Romeu perquè el frare que havia d’entregar-lo és detingut com a 
sospitós de contagi; en canvi li arriba la notícia de la mort de Julieta. Compra a 
un apotecari un poderós verí i es dirigeix al sepulcre per veure la seva estimada 
per última vegada; a l’entrada troba Paris i el mata en dol. Llavors, Romeu, 
després d’haver besat Julieta per última vegada, beu el verí. Julieta torna en si i 
troba Romeu mort, amb la copa encara a la mà. S’adona de l’esdevingut i 
s’apunyala. Aquest tràgic final és narrat pel frare (que arribà massa tard per 
impedir-ho) i pel patge del comte Paris, i els caps de les dues famílies 
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enemigues, commoguts per la catàstrofe provocada per la seva enemistat, es 
reconcilien. 

 
5.3. Mar i Cel 
 

Un vaixell de pirates algerians assalta una nau de cristians i els fa presoners. 

Saïd, el capità dels algerians, està ferit i ordena a una noia cristiana que li curi 

les ferides. Aquesta és Blanca, la filla del capità del vaixell cristià. Aquests dos 

personatges s’enamoren però se n’adonen que el seu amor no estarà ben vist 

perquè pertanyen a mons diferents i oposats. Al final, un cristià renegat 

company dels musulmans allibera els presoners, que es fan amb el control del 

vaixell i maten als pirates. El capità cristià renega de la seva filla en saber que 

estima a un musulmà i intenta matar a Saïd disparant-li, però Blanca es posa al 

mig i en surt ferida. L’obra acaba quan Saïd agafa a Blanca i es llancen al mar, 

on moren. 

6. Característiques per esdevenir musicades 
 
La musicalització de la ficció és en part condicionada pels següents factors: 

1. L’harmonia, l’ordre amb una rellevància temàtica, part de la norma o 
rerefons implícits o amb un rol al nivell de l’estructura discursiva. 

2. Unitat entre les arts en una obra intermedial. 
3. Expressió, impressió o experiència a-racional, emocional o sensorial. 
4. Relació entre la música i la imaginació o uns estats psíquics a-

racionals. 
5. Canvi, inestabilitat i el fluir del temps, sigui un fenomen històric, cultural 

o físic. 
6. Hetero-referencialitat tradicional o el significat conceptual. 

 
7. Procés de musicalització 

 
Aquest és un procés difícil de concretar ja que té molts factors  que poden 
determinar en certs moments el camí a seguir en el procés. Considerarem 
primer com definir la música. La música podríem dir que és l’art que s’ocupa del 
material sonor i de la seva distribució en el temps. La unitat mínima de la 
organització musical és la nota –un so amb un to i durada determinada- que 
combinat es transforma en melodies i acords. La organització de la música 
implica, generalment, la presentació d’un material bàsic que podrà repetir-se 
idènticament o amb canvis, alternar amb altres materials o seguir 
continuadament per a presentar un material sonor nou. El so i el temps són dos 
factors inseparables que conté la música però el factor intel·lectual és clau 
(com afecta al oient). Una de les tendències més importants de la que la 
música va ser objecte va ser la de voler commoure al oient i de classificar 
melodies i instruments en funció del tipus de sentiment que poguessin fer 
aflorar a qui escolta i, fins i tot, buscar models de música adients per cada estil 
musical. Tot això són part  dels condicionants que trobem a l’hora de considerar 
el processos de musicalització. 
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Aquestes eines cada individu les utilitza en funció del seu criteri i del seu talent 
per poder ajustar el material sonor a les característiques del text o 
l’escenografia amb la que comparteixen el temps. Les estètiques del moment 
marcaran una tendència que influirà a la producció.   
 

Normalment, quan una obra literària passa a ser musicada, ho és perquè algú 
ho ha volgut així, és a dir, algú ha encarregat a un compositor que escrigui la 
música d’aquella història. Aquest és el cas de les obres que nosaltres hem 
treballat. L’Òpera Comique de París va demanar a Bizet que musiqués el llibret 
de Prosper Mérimée, a Prokófiev ( Txaikovsky) li va encomanar la companyia 
de ballet Kirov i la companyia de teatre catalana Dagoll Dagom va demanar-li a 
Albert Guinovart que musiqués l’obra de teatre de Guimerà. Les obres que 
comentem són clars exemples de temes universals on els sentiments i 
emocions de les trames queden reforçats per la música, així com la 
caracterització de personatges o descripció de situacions, la música ens fa 
sentir allò que no es veu de cada historia. 
 

8. Conclusions 
 

 Independentment del gènere o l'època que tractem el procés de 
musicalització sembla estar marcat per la iniciativa de crear un 
espectacle amb la música com a part de la història que s'explica. Si més 
no, els temes universals com l'amor, l' enyorança o la tragèdia, són trets 
comuns a totes les obres que hem vist. 

 També, independentment de l’època, veiem que per ser musicades unes 
obres literàries hi ha algú o alguna companyia que li interessa que allò 
que ha estat escrit tingui música per tal de ser representat i per això 
contracten al compositor. Aquest no ho fa per gust, sinó per encàrrec. 

 Fer un treball en equip de forma virtual té les seves complicacions tot i 
que en un principi semblava que fos senzill. S’han de saber respectar els 
companys, fer l’entrega d’allò que s’ha pactat a temps i estar en 
contacte. Aquests punts són bàsics per a un treball en equip de forma 
virtual.  

 Tot i tenir un itinerari de treball establert hi ha massa factors que fan 
variar les planificacions que es proposen. La comunicació intergrupal és 
important alhora de solucionar problemes i de no malgastar temps 
esperant resposta. 

 A l’hora de respondre SÍ o NO (sobre si podem parlar d’una literatura 
europea), ens decantem pel SÍ, ja que, per exemple, fixant-nos en 
Romeu i Julieta de Shakespeare (així com en moltes altres obres 
posteriorment musicades), la nacionalitat de l’autor i la del compositor 
que més tard va posar melodies als fets i sentiments de l’obra inicial, són 
diferents. Això comporta una globalització de l’obra, doncs al traduir una 
obra del llenguatge escrit al llenguatge musical, es fa molt més 
entenedor per al públic ampliant-ne així el nombre, així com ampliant el 
territori d’influència de l’obra arreu del continent. 

 La música ha estat concebuda com l’art més directe existent, ja que 

entra directament per l’oïda i d’aquí passa al cervell, no hi ha un procés 

d’assimilació/traducció dels significats com es dóna en el cas de la 
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literatura. Poe, per exemple, deia que “En la música es acaso donde el 

alma se acerca más al gran fin por el que lucha cuando se siente 

inspirada por el sentimiento poético: la creación de la belleza 

sobrenatural”. Així doncs, no és d’estranyar que es donés aquest desig 

de traslladar la literatura al món de la música: en una societat en la qual 

una bona part de la població no sabia llegir ni escriure, era la manera 

més fàcil de transmetre’ls tot un seguit d’emocions i de sentir-se 

identificat o no amb el que s’esdevenia a l’escena. Aquesta és, en el 

fons, la intenció de l’art: comunicar, però també fer passar una bona 

estona mitjançant l’evasió de l’individu. Per tant, si bé avui en dia bona 

part de la població ha passat a tenir un domini de la lectura i l’escriptura, 

tot i així hi ha coses que se’ls escapa si no tenen una bona base, uns 

coneixements previs que els permeti entendre aquell text. I quina és la 

millor manera d’apel•lar directament al sentiment? La música. I això ha 

esdevingut en el passat, en el present i seguirà succeint. I com a últim 

apunt, val la pena esmentar la següent cita, en la qual Andrei Tarkovski 

ens descriu la finalitat de la música en el cinema, però que pot ser 

igualment aplicable a l’òpera o a d’altres escenificacions contemplables: 

“Si un director utiliza una determinada música, obtiene así la posibilidad 

de dirigir los sentimientos de sus espectadores en la dirección que 

pretende conseguir, ampliando sus relaciones para con el objeto que se 

le presenta de forma visual”. 
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