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Notes sobre la música en el modernisme. 

Una aproximació a la música del modernisme es pot realitzar a partir de definir aquest terme i 

ubicar-lo en el temps i, també, fent una caracterització estètica aplicada a la música del 

modernisme. La Gran Enciclopèdia de la Música en l'entrada "Modernisme" explica el 

concepte del terme i l'ubica en el temps com es pot llegir en la transcripció de l'entrada que fa 

l'enciclopèdia: 

"En parlar de modernisme en música, hom es refereix a un període en el qual imperà el gust 

per la modernitat, l'interès per la regeneració musical i l'acceptació de plantejaments 

avançats. Cronològicament cal emprar unes dates simbòliques aproximades, que s'haurien de 

corregir segons les diferents interpretacions nacionals. A grans trets, a Europa -seguint els 

criteris de C. Dahlhaus- el modernisme abraçaria des del 1890 fins al 1908, és a dir, des dels 

anys immediatament anteriors al 1900, en què hi havia una clara consciència de viure un 

moment de crisi i alhora de renovació moderna, fins a la posició d'autors com R. Strauss o M. 

Reger, que s'adonaven que calia anar cap a un llenguatge radicalment diferent -

expressionisme- o bé cap al repensament irònic del passat. En aquest període s'escriviren les 

primeres obres d'A. Schönberg i de M. Reger, les simfonies de G. Mahler, l'obra d'A. von 

Zemlinsky i F. Schreker, aparegué en certa manera el naturalisme de G. Charpentier i A. 

Bruneau, i part de l'obra de C. Debussy i de R. Strauss. 

Es pot parlar també d'un modernisme musical català, estudiat per X. Aviñoa, que abraçaria el 

període comprès entre el 1888 i el 1910. En formaren part E. Morera, A. Nicolau, L. Millet, J. 

Roca i Roca, J. Lamote de Grignon i fins i tot F. Pedrell. Cal esmentar, a més, Apel·les 

Mestres -actiu en diverses facetes artístiques-, R. Goberna, J. Gay, E. Granados, A. Esquerra, 

N. Freixas, F. Alió i M. Rué, com a compositors que en algun moment mostraren també 

interès pel modernisme. 

A l'hora de definir els trets estètics de la música modernista, apareix una imatge difuminada i 

fugissera. Per a Dahlhaus, el modernisme coincidí amb els nous imperialismes del final del 

segle XIX i, sobretot, amb la sensació dels intel·lectuals que calia fer una «reavaluació de 

canvi de segle.» Intentar cercar uns vincles directes i unívocs entre el modernisme musical i 

la política, la filosofia i la literatura modernista és arriscat. Les idees del simbolisme o del 

jugendstil no són operatives en música: el simbolisme és un antinaturalisme, i el jugendstil 

s'oposava a l'historicisme acadèmic. Cal parlar d'un afany de renovació com un dels trets 

definidors del moment «modern» en música. Però la renovació no implicà necessàriament un 

trencament amb el passat, ni llunyà ni immediat. Els modernistes conservaren vigent l'obra 

d'art monumental, i es tendí a crear grans obres. D'altra banda, es mantingué l'obra 
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cambrística com a espai experimental, dominat per la lògica motívica. Fou en aquest gènere 

on s'acabà produint el pas de la «música moderna» a la «nova música» del principi del segle 

XX. 

A Catalunya, el modernisme musical comportà un enfortiment del wagnerisme: Wagner es 

convertí en la figura indiscutible d'allò modern, era la mesura per a diferenciar les obres 

innovadores de les passades de moda. D'altra banda, com assenyala Aviñoa, l'escola 

francobelga, sota el mestratge de C. Frank, en fou un altre referent estètic. Els modernistes 

catalans n'admiraven el fervent antiitalianisme i el gust pels concerts simfònics i de cambra. 

El menyspreu per la música de la tradició italiana caracteritzà el moviment, com també 

l'interès per la música popular i per la recuperació de la música nacional catalana, i el rigor 

científic que exigien a les interpretacions. L'activitat musical del modernisme es concretà així 

mateix en l'activació de l'associacionisme i la difusió de la música, sobretot la coral i de 

cambra i, en segon terme, la simfònica. Catalunya s'obrí a la música forana, en especial ver 

tot allò provinent d'Alemanya i França, i alhora aparegué un intens debat ideològic, el qual 

derivà sovint en polèmiques que arribaren a dificultar fins la mateixa creació musical."1 

La música en el modernisme és presentada pel professor Xosé Aviñoa en el volum IV de la 

Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear de la qual col·lecció n'és el director,2 

Aviñoa, en la introducció presenta la música en el modernisme com inclosa en el "període 

que va des del 1900 fins al 1939, un dels més esplendorosos de la vida musical dels països de 

parla catalana. És un període amb una personalitat molt definida i un atractiu fora de tot 

dubte." 3 

I continua situant el període dient que "És un període fortament determinat per la inquietud 

de la modernitat, frisosa en els temps del Modernisme, racional i adulta en el Noucentisme, 

vigorosa en els moments de la República i de les escaramusses avantguardistes, capaç 

d'engendrar institucions, activitats i d'encendre el llum de la inspiració creativa per tal de fer 

possible que, al final del període, determinat per la Guerra Civil, la societat musical d'aquest 

cantó de l'Estat fos especialment adulta i hagués assolit un reconeixement internacional de 

primer ordre. 

Aquest període és, sense por a l'exageració, especialment musical. La passió per la lírica 

consagrà el Liceu barceloní com a centre operístic de primer nivell alhora que mantingué a 
																																																													
1 CORTÈS I MIR, Francesc. "Modernisme" a Gran Enciclopèdia de la Música. Barcelona: Enciclopedia 
Catalana. 2001. (Gran Enciclopèdia de la Música, 5. lanc/nort). 
2 Veure: AVIÑOA, Xosé (dir.). Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Barcelona: Edicions 62. 
1999. (Col·lecció de X volums). 
3 AVIÑOA, Xosé (dir.). Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. IV. Del Modernisme a la Guerra 
Civil (1900-1939). Barcelona: Edicions 62. 1999. Pàg. 11. 
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Catalunya, País Valencià i Balears molts altres centres oberts als espectacles lírics, estrangers 

i nacionals; la fascinació pel wagnerisme, que ordenava no tan sols l'afecte pel cant sinó 

també la passió per la música de concert i el decorativisme de la llar o de les arts gràfiques, 

s'enfrontà a l'hàbit de l'òpera italiana, que a casa nostra havia esdevingut com una segona pell. 

I si bé l'afecte per l'òpera començà a declinar entorn de la Gran Guerra (no oblidem que els 

dos principals subministradors d'òpera, Alemanya i Itàlia, eren en el bàndol que la va perdre) 

a canvi d'un creixent interès per l’opereta i la sarsuela castellana, el Liceu, en atenció al 

conservador públic habitual, mantingué el ritual operístic i, amb l'ajut del repertori rus, de 

major atractiu polític, i del ballet aconseguí renovar l'oferta i mantenir l'interès."4 

Una primera manifestació musical, doncs, es troba en el manteniment de l'òpera que té seu al 

Liceu i, a més, amb nou repertori que inclou la dansa, però també és una època en què el cant 

col·lectiu és molt present en la vida quotidiana amb un naixent moviment coral i orfeònic pel 

seu valor social. "Aquest afany pel cant introduí en l'activitat polític l'hàbit de l'himne, cosa 

que va generar una himnografia rica i variada [...] Els segadors fou rebut per la població com 

el més apropiat, a causa de la seva suposada antiguitat i de les passions repressives que solia 

despertar en les forces d'ordre públic, cada vegada que era entonat, d'ençà que Francesc Alió i 

Emili Guanyavents n'havien fornit lletres apropiades i Morera, Millet i altres compositors 

n'havien publicat arranjaments que propiciessin el cant; però el poble tenia altres recursos 

com La Santa Espina, de Morera i Guimerà, que va esdevenir un cant reivindicatiu popular, 

també El cant de la senyera, de Millet i Maragall, que exercia funcions d'himne de l'Orfeó 

Català, o El cant del poble, amb lletra de Ventura Gassol i música de Vives sobre un tema de 

Clavé."5 

Fent una lectura de la introducció d'aquest llibre Del modernisme a la Guerra Civil encara 

trobem més dades sobre la música del període que ens ocupa: "És una època de compositors 

esperonats pel neguit de modernització i pel referent de l'estranger, sobretot París i alguns 

centres alemanys com Munic o Bayreuth, destinació dels joves aprenents. Units en la voluntat 

de fer conèixer les seves composicions, servides per les formacions instrumentals i vocals de 

nova creació -que responien a la consolidació de les institucions pedagògiques, algunes de 

primer ordre-, definiren moviments generacionals que han estat decisius en la construcció 

dels models musicals del present."6  

																																																													
4 Ibided. Pàg. 11-12. 
5 Veure nota anterior. 
6 AVIÑOA. Història. Pàg. 12. 
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Es creen premis de composició, entre ells pel foment de la Sardana, concursos de música 

contemporània. És l'època del maquinisme musical (ús de les màquines en la composició i 

interpretació musical), de l'avantguarda musical, de l'audició fonogràfica i discogràfica, dels 

rotlles de música. La creació de Ràdio Barcelona (1924) i de l'Orquestra Simfònica de les 

Emissores Barcelonines. Apareix la revist Joventut per Joaquim Pena que té com a objecte la 

crítica musical. El wagnerisme crea bàndols que es barallen fins arribar a les mans. Apareix, 

també, la Revista Musical Catalana, es desenvolupa la recerca musicològica per 

investigadors com Josep Carreras i Bulbena, Higini Anglès, Robert Gerhard, Joan Amades, 

Valeri Serra i es publica el Cançoner Popular Català. 

 



	 v	

 
Índex 
 
 
Notes sobre la música en el Modernisme .......................................................................................  i 
 
1. El modernisme a Barcelona copsat per joves de la ciutat el 2015 ............................................  1 
1.1. Un guió per a un document audiovisual, per Jéssica Díaz Suárez, Andrea García Martín,  
       Laura Martí Romero, Oliver Wückent Loza ..........................................................................  1 
1.2. Suport gràfic i musical per a l’edició d’un audiovisual .........................................................  5 

a. Imatges del modernisme, per Sergi Bernardo Martín, Enric Coll López, Kewin  
    Güiña Vanegas, Pablo Hernando Marrugat, Glen Taduran Dacara .............................  5 
b. La música del modernisme, per Selma Badaoui Rodríguez, Alba Fornells  
    Loadrado, Marina Muñoz Paz, Maria Villalonga Comabella ......................................  7 
c. La dansa del modernisme, per Roger García Peris, Txell Gilabert Roca, Queralt  
    López Saloni, Elena Moreno Baró, Maria San Martín Correa .....................................  8 

c.1. Mary Wigmann .............................................................................................  8 
c.2. Isadora Duncan .............................................................................................  8 
c.3. Els Ballets russos ..........................................................................................  9 
c.4. L’Expressionisme alemany. Emile Jacques Dalcroce ..................................  9 

 
2. Posada en escena del modernisme per joves del 2015, per Makenzie Daley, Albert Díaz  
    Moyano, Guillem Fernández Samper, Sergi Ferrando Borau, Lula Font Valls, Marta Julià  
    Alavedra, Miquel Moya Llaràs, Arnald Sanz Rodríguez, Erika Vallespín Camps ................  11 
2.1. La música que sonoritza el Modernisme. Experiències de la posada en escena ..................  11 

a) Músic baixista ............................................................................................................  11 
b) Músic bateria ..............................................................................................................  11 
c) Músic guitarrista i actor .............................................................................................  11 
d) Músic cantant 1 ..........................................................................................................  12 
e) Músic cantant 2 ..........................................................................................................  12 
f) Músic arranjador, pianista i actor ...............................................................................  13 

2.2. La dansa que dóna moviment al Modernisme. Experiències de la posada en escena ..........  13 
a) Ballarina .....................................................................................................................  13 
b) Coreògraf i ballarí ......................................................................................................  14 

 
3. El modernisme per a joves de 2015 en un audiovisual ...........................................................  15 
3.1. El muntatge audiovisual, per Laura Badia Giménez, Laia Jordana Ferrer, Blanca Molina  
       Puertas, Armand Rodríguez Corredera, Jéssica May Siruno Dris .......................................  15 
3.2. Difusió del vídeo del modernisme, per Raquel Callao del Valle, Xixi Chen, Grace Okafor,  
       Cristina Pozo Carretera ........................................................................................................  17 

a. Dossier de venda ........................................................................................................  17 
b. Publicitat ....................................................................................................................  17 
c. Públic a qui va adreçat aquest vídeo ..........................................................................  18 

 
Conclusions .................................................................................................................................  19 
 
Fonts documentals .......................................................................................................................  23 
	

 



 

	



 

1 
	 	
	

1. Modernisme a Barcelona copsat per joves de la 
ciutat el 2015 
 
 
1.1. Un guió per al documental audiovisual 
per Jéssica Díaz Suárez, Andrea García Martín, Laura Martí Romero, Oliver Wückent 
Loza. 
 
 
Introducció 
Una màquina del temps. Els actors (músics i ballarins) es colen a un concert de l’època 

del modernisme. Junt amb els músics de l’època, toquen tots junts una cançó actual a 

l’estil del jazz (i altres estils). Pòsters del modernisme (que seran penjats a les parets de 

l’escenari i als diaris). Públic del concert.  

Personatges: Músics modernistes y músics actuals. Ballarins.  

Dues cançons modernistes i una d'actual que més tard serà versionada a l'estil 

modernista (jazz o derivats). Modernistes: Hello Dolly (Louis Armstrong).  

  

PERSONATGES: 
Actuals: 

- Miquel Moya (Piano-Veu) 

- Guillem Fernández (Guitarra elèctrica) 

- Sergi Ferrando (Ballari Hip-Hop) 

Modernisme: 

- Albert Díaz (Guitarra clàssica) 

- Arnald Sanz (Baix) 

- Lula Font (Veu) 

- Mackenzie Daley (Veu-Bateria) 

- Marta Julià (Ballarina) 

- Erika (Ballarina) 

- Públic 
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SINOPSI 
 
ACTE 1 
Els tres personatges estan a casa d’en Miquel, un d’ells (la seva habitació serà la classe 

0.2) I acaben la part pràctica d’un treball, una màquina del temps. Uns dels personatges 

s’anima a provar-la, encara que la resta no vol però finalment s’animen els tres. 

 

ACTE 2 
Apareixen a meitats del  s. XX en qualsevol part del carrer. Els tres estan confusos i, de 

cop i volta, es troben a dues noies que riuen vestides i pentinades amb l’estil de l’època 

i a una d’elles se li cau un diari.  

Agafen el diari i veuen un anunci d’un concert de Jazz aquella mateixa nit.  

Van al lloc del concert (menjador del XXV Olimpíada) i es troben en el concert amb 

molta gent que balla i es diverteix. 

Els tres músics s’acosten a l’escenari i s’animen a tocar alguna cançó ells (toquen una 

cançó de l’època actual).  

Els músics de jazz s’animen a tocar amb ells i adapten la cançó al Jazz.  

Al finalitzar totes les persones aplaudeixen i s’ho passen molt bé i, els músics, 

pregunten d’on venen (de quin país, d’on són), i ells responen que dintre de cent anys 

ho sabran.  

_____________________________ 

 
 
ACTE 1 

Escena 1 
 
(Època actual, vestuari actual, persones actuals. Els tres protagonistes: Miquel, Guillem 

i Sergi. En Guillem i en Miquel van amb vestuari Heavy. En Sergi va amb un estil de 

Hip-Hop. Són a casa d’en Miquel acabant la part teòrica d’un treball: la creació d’una 

màquina del temps) 

− Miquel: (Molt concentrat, acabant de retocar la màquina del temps) Okay, guys! 

This is almost done! ((Molt bé nois, això casi està... )) 

− Guillem: Great! We finished it! ((Per fi, hem acabat)). 
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− Sergi: (Amb poca seguretat) Now, we should try it, deal? ((Ara… hauríem de 

provar-la, no?)) 

− Guillem:  Yes, it would be cool. ((Si, estaria bé)). 

− Miquel: (Espantat) But, are you sure? We could not try it and it would be okay. 

((Però, segur? Que si no ho fem tampoc passaria res, eh?))  

− Guillem: Oh, K’mon! We have wasted out time doing this project, we must try 

it! ((Va, va. Hem estat molt de temps fent-la com per no provar-la!)) 

− Sergi: Then, let’s go mates!((Doncs.. som-hi!)) 

(Els tres queden enlluernats a l'obrir la porta. Entren dins la màquina del temps. La 

posen en marxa. Desapareixen.) 

 

 

ACTE 2 

Escena 2 
 
(Apareixen en un “jardí”. Caminen i veuen un cartell penjat a una porta -porta XXV-). 

- Guillem: Hey! Look at this! It’s a concert! It’s going to start in five minutes! 

((Hey! Mireu això. És un concert. Comença d’aquí 5 minuts.))  

- Miquel: Should we go? ((Cal que hi anem?)) 

- Sergi: Of course! ((Es clar!)) 

- Miquel: Alright… ((Vale…)) 

(Els personatges caminen direcció a la porta del XXV Olimpíada i hi veuen el cartell 

d'una noia rossa.) 

- Sergi: It sounds great! (Sona bé!) 

(I els tres entren) (S'adrecen al lloc del concert i observen) (Es veu en escena una cançó 

dels músics modernistes que toquen Hello Dolly de Louis Armstrong) (Interpretada per 

Arnald, Mack i Lula. Ballada per Marta i Erika) 

 
Hello, dolly, 
well, hello, dolly 
it's so nice to have you back where you belong 
you're lookin' swell, dolly 
i can tell, dolly 
you're still glowin', you're still crowin' 
you're still goin' strong 
we feel the room swayin' 
while the band's playin' 

well, hello, dolly 
it's so nice to have you back where you belong 
you're lookin' swell, dolly 
i can tell, dolly 
you're still glowin', you're still crowin' 
you're still goin' strong 
we feel the room swayin' 
while the band's playin' 
one of your old favourite songs from way back 
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one of your old favourite songs from way back 
when 
So, take her wrap, fellas 
find her an empty lap, fellas 
dolly'll never go away again 
Hello, dolly, 

when 
Golly, gee, fellas 
find her a vacant knee, fellas 
dolly'll never go away 
dolly'll never go away 
dolly'll never go away again 

 

- Guillem:It would be cool if we join… deal guys? ((Seria guai participar… què 

opineu?)) 

- Miquel: Are they going to let us? ((Ens deixaran?)) 

- Sergi: Sure! ((És clar que sí!)) 

(S’acosten a l’escenari) 

- Miquel: But… Are you sure? ((Però, esteu segurs?)) 

- Guillem i Sergi: SHUT UP! ((CALLA JA!)) 

(Al finalitzar la cançó, en Guillem puja a l’escenari i li dona la mà als músics. En Sergi i 

en Miquel el segueixen). (Sense dir res, els tres comencen a tocar una cançó actual (Get 

Lucky) i els músics modernistes comencen a tocar amb ells i el públic comença a ballar. 

Al finalitzar la cançó, tothom aplaudeix). 

- Mack: Hey it was amazing! ((Ei, ha estat genial!)) 

(En Sergi treu un pal de Selfie i es fan una foto). 

 

Fi 
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1.2. Suport gràfic i musical per a l’edició d’un l'audiovisual. 
 
a. Imatges del Modernisme 
per Sergi Bernardo Martín, Enric Coll López, Kewin Güiña Vanegas, Pablo Hernando 
Marrugat, Glen Taduran Dacara. 
 
 
IMATGES DE LA RUTA DEL MODERNISME7 

 

 

Arc	de	triomf	al		
Passeig	Sant	Joan	de	Barcelona	

	
Casa	Estapé	a	Barcelona 

	

	

Museu	de	Zoologia	a	Barcelona	 Hidroelèctrica	a	Barcelona	

																																																													
7 Es poden trobar les imatges que es recullen en aquest estudi a: 
http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&contenido=body_rutamodernisme_01l.htm 
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Fanals	plaça	Reial	de	Barcelona	

	

	 	
Palau	Güell	de	Barcelona	

	
Sagrada	Família	de	Barcelona	

	

	 	
Casa	Batlló	a	Barcelona	 Casa	Ametller	a	Barcelona	
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Parc	Güell	de	Barcelona	

 

b. La música del Modernisme 
per Selma Badaoui Rodríguez, Alba Fornells Loadrado, Marina Muñoz Paz, Maria 

Villalonga Comabella. 

 

MÚSIQUES MODERNISTES: 

Nina Simone- I put spell on you 

Billie Holiday - Strange fruit 

Louis Armstrong- Hello dolly 

Ella Fitzgerald- Cry me a river 

Johnny Hartman- Nature Boy 

Frank Sinatra- Fly me to the moon 

Frank i Nancy Sinatra- Something stupid 

 

MÚSICA ACTUAL 

Madcon-Beggin' 

Amy Winehouse- Tears dry on their own 

 

Conclusió de la tria de les cançons del modernisme 

La selecció d'aquestes cançons respon a les que representen el Modernisme a través de 

les millors composicions de l’època. 
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Compositors i compositores i música de jazz que és l'estil de música triat per a la posada 

en escena i, també, han estat escollides perquè tot i ser cançons d'una altra època els i 

les cantants d'aquestes han tingut un gran pes en la història de la música. 

 

 

c. La dansa del Modernisme 
per Roger García Peris, Txell Gilabert Roca, Queralt López Saloni, Elena Moreno Baró, Maria 

San Martín Correa. 
 

Aquest estil es va desenvolupar, des de finals dels segle XIX fins al llarg del segle XX, 

gràcies a les tècniques i teories anteriors en la dansa i que van evolucionar fins arribar al 

que és actualment.  

Durant aquesta època van destacar els conceptes l'individualisme i l’abstracció. A més 

als ballarins del modernisme no se’ls relacionava amb la idea d’utilitzar la dansa com a 

mitjà de comunicació. Dintre d’aquest van destacar ballarins estatunidencs com Isadora 

Duncan, i europeus com Mary Wigman. 

 

c.1. Mary Wigman 

Mary Wigman va ser una ballarina, coreògrafa i pedagoga de ball alemanya dels segles 

XX i XXI. Es va formar gràcies a Dalcroze i von Laban. Va començar les seves 

actuacions de dansa l’any 1919, en diverses ciutats de Suïssa, on va poder arribar a 

col·laborar amb una reconeguda ballarina i coreografa anomenada Suzanne Perrottet. 

Després, l’any 1921 ja va fundar la seva pròpia escola a Dresden (Escola Wigman). Va 

aconseguir molta fama amb aquesta i la van contractar a l’Òpera de Frankfurt. Va ser la 

persona que va establir el concepte de dansa expressionista.  

 

c.2. Isadora Duncan  

Isadora Duncan, va ser una de  les millors ballarines nord-americanes. Des de molt 

petita es va inclinar cap al ball i al cap dels 10 anys va deixar l'escola per dedicar-se a la 

seva passió. Als 17 anys va anar a Nova York i va entrar a la companyia d'Agustín 

Daly. Ella no es va sentir molt còmoda així que va tornar amb la seva família a 

Anglaterra on va començar a estudiar la dansa antiga. 
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Va perfeccionar el seu estil basant-se en la dansa de l'Antiga Grècia,  i en fer això va 

començar a ser reconeguda i a participar de diferents recitals a Londres.  

Ella deia que el ball era una prolongació dels moviments naturals del cos. El seu mètode 

en fer coreografies era una mena de filosofia basada en el ball fet per un individu el qual 

transmetia una comunicació harmònica de ritmes intrínsecs de la natura. Una de les 

seves grans influències ho va ser Botticelli en arribar a Itàlia en ple Renaixement. 

Isadora buscava transmetre l'amor a la natura ia 

la vida a través del moviment i el ball. Era una 

gran enemiga del ballet, ja que el considerava 

fals i absurd. No utilitzava sabatilles, ja que 

preferia ballar descalça amb una túnica grega 

sense res a sota per poder sentir-se lliure. En 

passar el temps aquesta va tenir tan gran 

acollida que fins i tot l’anomenaven la nimfa. 

Va ser considerada com la precursora de la 

dansa moderna. 

Una de les grans tragèdies de la seva vida va 

ser perdre als seus nens en un accident 

automobilístic, a més del suïcidi del seu marit. 

Després d'això va tornar a participar de 

diferents recitals però tots van ser un fracàs. La 

seva mort va ser una molt tràgica ja que va 

morir estrangulada. La seva bufanda es va enredar en les rodes del seu cotxe. 

 

c.3. Els Ballets Russos 

Aquests van ser els predecessors del ballet actual. La tècnica de ball, l’art de la 

coreografia i la música de ballet s’han construït gràcies a grans aportacions russes. Tot i 

que el propi ballet modern rus d’inicis del segle XXI està ancorat a la tradició i no es 

desenvolupa tan intensament com a EEUU o a Europa, l’escola llegendària de ballet 

segueix produint ballarins gairebé universals gràcies al seu alt nivell tècnic. 

 

c.4. L'Expressionisme Alemany. Émile Jaques-Dalcroze 

Émile Jaques-Dalcroze va ser un compositor suís, músic i educador musical que va 

desenvolupar un mètode d'aprenentatge i va experimentar la música a través del 
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moviment, anomenat mètode Dalcroze. El mètode Dalcroze és un mètode pedagògic i 

de creació a l'origen dels altres mètodes actius d'ensenyament de la música. Va influir 

decisivament en la música, i també en la renovació del teatre i de la dansa, i va establir 

les bases per a un ús educatiu i reeducador de la música i el moviment. Aquest mètode 

busca desenvolupar les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració; educa 

la sensibilitat, l'espontaneïtat i la capacitat de representació ràpida; estimula la 

creativitat i afavoreix una integració harmònica de les facultats sensorials, afectives i 

mentals de la persona. Podria definir-se com una gimnàstica integral del reflex i del 

conscient. 

 
 

Émile Jaques-Dalcroze Dansa coreografiada per Dalcroze8 

 

 

 

																																																													
8 Veure: https://www.youtube.com/watch?v=n5DdjXZkPfg (Web 13.01.16) 
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2. Posada en escena del modernisme per joves del 2015 
per Makenzie Daley, Albert Díaz Moyano, Guillem Fernández Samper, Sergi Ferrando Borau, 

Lula Font Valls, Marta Julià Alavedra, Miquel Moya Llaràs, Arnald Sanz Rodríguez, Erika 

Vallespín Camps. 

 

2.1. La música que sonoritza el Modernisme. Experiències de la 
posada en escena 
 

a) Músic baixista 

En el treball del modernisme vaig formar part del grup de músics els quals vam 

interpretar una cançó de dues maneres alhora. Vam interpretar la cançó del cantant 

Pharell Williams Get Lucky, personalment jo vaig interpretar-la amb el baix tot i que 

vaig ajudar al pianista amb els ritmes i els acords. La ambientació per a que s’assemblés 

a l’època va ser amb un vestuari més formal, vam utilitzar camises. També s’hi va 

afegir música al vídeo on sortim els artistes modernistes tocant música de l’època. El 

vídeo encaixa amb la música interpretada ja que vaig proposar tocar la cançó amb 

ritmes de Bossa Nova, els meus companys van donar-li suport a aquesta idea i vam 

tocar algunes parts amb Bossa Nova i d’altres amb l’estil que té, el Funk. Pesronalment 

em va agradar la experiència de poder tocar una cançó de caire contemporani amb un 

estil totalment diferent.  

 

b) Músic bateria 

El meu nom es Albert i jo vaig interpretar el paper de músic percussionista, tocant la 

bateria. No va ser un paper difícil ja que no tenia diàleg però a la hora de gravar vam 

haver d'estar caracteritzats com a l’època dels anys trenta i això, juntament amb els 

assajos va ser lo millor. En definitiva, una gran experiència! 

 

c) Músic guitarrista i actor 

A la posada en escena d’aquest curtmetratge, he treballat d’actor; on era una persona de 

l’època actual que viatjava juntament amb dos companys més al passat, mitjançant una 

màquina del temps podem arribar al Modernisme. Una vegada hem viatjat en el temps 

entrem en un concert que trobem i ens unim als músics i ballarins per interpretar un 

tema tots junts. El tema escollit per interpretar tots va ser Get Lucky, de Daft Punk. Com 
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érem músics de diferents èpoques, es va adaptar el tema dividint-lo en diferents parts a 

l’estil de cadascun. El vestuari que portava era roba de l’època actual, texans i suadora.  

Amb aquesta interpretació vaig sentir com la música es pot entendre siguem a l’època 

que siguem o parlem l’idioma que parlem, ja que pot unir totes les persones mitjançant 

la màgia de les notes.  

 

d) Músic cantant 1 

Em dic Mackenzie Daley i dintre del treball de Modernisme era músic. Vaig cantar, 

juntament a la Lula Font, una cançó que es diu Get Lucky, el meu instrument és la meva 

veu. Vam posar en escena la música adaptant l'estil una mica perquè estigués més 

ambientada a l'època, també ens vam vestir de forma més formal amb camises, vestits o 

altres vestimentes més adequades que es podrien relacionar amb l'època i dins de 

l'escena només vaig haver de fer algunes mirades estranyes i cantar la cançó. 

La meva interpretació encaixa dintre del vídeo perquè faig d'un cantant que pertany al 

Modernisme, llavors anava amb un vestuari més adequat per l'època, els moviments que 

feia jo com a cantant eren més rígids sense cridar massa l'atenció. Crec que aporta més a 

l'ambientació de l'obra, és a dir, crec que ha ajudat a que l'obra es podria relacionar amb 

aquells tems. I fent la interpretació em sentia molt a gust perquè estava fent una cosa 

que m'agrada (actuar i cantar) i per tant era molt còmode. 

 

e) Músic cantant 2 

La meva interpretació en el vídeo del modernisme va ser com a cantant modernista. 

Vaig cantar primer la cançó Hello Dolly de Louis Armstrong, com a part d’un concert 

modernista, i després una versió de la cançó Get Lucky de Daft Punk, com a part d’una 

improvisació amb els personatges de l’actualitat. Per tal que la representació quedés 

més real, els cantants i músics que interpretàvem a personatges modernistes ens vam 

vestir amb camises formals. Vam situar l’escena a una suposada sala de concerts, que 

veritablement va ser l’aula de música de l’institut, on vam penjar cartells modernistes 

que havien dissenyat alumnes de l’institut en la matèria de Dibuix Artístic per 

ambientar-la. A més, a part d’utilitzar els instruments de l’institut vam fer servir els 

micròfons amb peu per donar més sensació de concert. Per últim, crec que la meva 

interpretació personal en el vídeo del modernisme encaixa pel fet de ser una cantant 

jove en una sala de concerts. Vaig imaginar-me ser una cantant novella que comença a 
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tenir èxit a l’època; en el moment en què entren els personatges de l’actualitat i ens 

donen la lletra de la seva cançó em vaig fer la sorpresa i al començar a cantar vaig fer 

veure que no sabia ben bé quan començar ni com era la cançó (cosa que a l’hora de la 

veritat tant els cantants com els músics com els ballarins ho teníem clar, estava tot 

parlat) per tal de donar més credibilitat a la situació. 

En general, la realització del vídeo del Modernisme va ser una experiència molt 

enriquidora per a tots i entretinguda en la realització, ja que va ser diferent al que faríem 

normalment a classe. 

 

 

f) Músic arranjador, pianista i actor 

La meva tasca pel treball del modernisme realitzat a partir d'un videoclip fou la de 

músic per a la preparació de la cançó Get Lucky de Daft Punk. El meu treball va ser la 

incorporació de l'arranjament melòdic a la cançó amb el teclat (piano). Aquesta cançó es 

va posar en escena a partir d'una situació escenogràfica creada anteriorment i una 

ambientació. En quant a la vestimenta no es va fer cap canvi ja que no va ser necessari. 

També cal dir que el meu treball, va ser el d'actor per a algunes escenes breus del 

videoclip. La meva interpretació personal en el videoclip del modernisme es va basar 

entorn a la del paper del meu personatge, que ajudava a posar en escena l'ambientació 

modernista del guió. Al realitzar la meva interpretació, em vaig sentir molt còmode. 

El resultat que he pogut obtenir a partir de la realització d'aquest treball, ha sigut la de 

viure una experiència creativa, original i enriquidora, que ens ha pogut oferir, el 

potencial que té cada persona i poder-lo compartir juntament amb els altres.  

 

 

2.2. La dansa que dóna moviment al Modernisme. Experiències 
de la posada en escena 
 

a) Ballarina 

Dins del vídeo del Modernisme, jo vaig ballar la cançó Hello Dolly (cançó escollida 

pels musics). La veritat és que els passos de dansa no els vaig trobar gens difícils, era 

una dansa sense gaire dificultat. Vaig basar-me en un vídeo on ballaven aquesta cançó i 

vaig veure que eren passos molt petits i delicats que seguien el ritme de la música 
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acompanyats de moviments marcats de braços; a partir d’aquest vídeo vaig fer un ball 

semblant.  

Crec que Hello Dolly, tant la música com la coreografia encaixa molt bé en aquest vídeo 

ja que contrasta amb l’altra música més actual, Get Lucky, i amb la seva coreografia de 

Hip-Hop ballada pel Sergi i l’Erika. Són estils completament diferents i el canvi d’una 

etapa a l’altra és notable. 

 

b) Coreògraf i ballarí 

La dansa que dóna el Modernisme és molt extensa perquè són moltes les innovacions i 

creacions de molts ballarins i coreògrafs. La coreografia que es va utilitzar per donar 

suport a la música va ser molt improvisada perquè el vídeo donava a entendre que era 

una trobada casual, no que la coreografia ja estigués pautada anteriorment. Òbviament 

un fragment havia d’estar preparat perquè el vídeo reflectís un resultat coherent. 

Aquesta petita part la vam complementar amb passos fluids i senzills perquè la posada 

en escena tingués més sentit en veure’ls. Crec que el resultat va ser força satisfactori i la 

coreografia més o menys improvisada va quedar força reeixida. Això és un punt de vista 

i va ser com jo vaig voler enfocar el treball. 
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3. El modernisme per a joves de 2015 en un audiovisual 
 
3.1.	El	muntatge	audiovisual		
per Laura Badia Giménez, Laia Jordana Ferrer, Blanca Molina Puertas, Armand Rodríguez 

Corredera, Jéssica May Siruno Dris. 

 

GUIÓ TÉCNIC 
Escena Localització Il·luminació Enquadrament càmera Música i so 

1 Barcelona, 
Plaça España 

Natural 
ambiental 

Pla general, angle picat So: ambiental de carrer 
Música de fons: 
Sakurasou no pet na 
kanojo OST  

2 Habitació d’ 
estudis 
(menjador de 
l’institut 
XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambiental 

-Pla mig angle lateral ¾ 
-Pla conjunt angle ¾ 
-Pla mig angle picat 

So: ambiental amb veus 
Música de fons: 
Sakurasou no pet na 
kanojo OST  

3 Habitació d’ 
estudis, Time 
machine. 
(menjador de 
l’institut 
XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambiental 

Pla mig, angle frontal So: ambiental amb veus 
Música de fons: 
Sakurasou no pet na 
kanojo OST 

4 Habitació d’ 
estudis, Time 
machine. 
(menjador de 
l’institut 
XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambiental 

Pla sencer, angle lateral  
Efecte Flash Transició 

So: ambiental amb veus 
Efecte transició 
teletransportació 
Música de fons: 
Sakurasou no pet na 
kanojo OST 

5 Parc de 
Montjuic 

Natural, 
ambiental 

Pla Conjunt, angle frontal 
Efecte Blanc i negre 
Efecte transició Flash 

So: Ambiental de parc 
natural 
Efecte transició 
teletransportació 

6 Porta del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambiental 

Pla sencer, angle frontal de 
la porta 
Efecte blanc i negre 

So: Ambiental 

7 Exterior de la 
porta del 
concert 
(institut XXV 

Natural, 
ambiental 

Pla americà, angle frontal 
als personatges 
Efecte blanc i negre 

So: Ambiental i veus 
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Olimpíada) 

8 Porta del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambiental 

Pla detall, angle frontal de 
la porta, el cartell. 
Efecte blanc i negre 

So: Silenci 

9 Exterior de la 
porta del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambientada 

Pla americà, angle frontal 
als personatges 
Efecte blanc i negre 

So: Ambiental i veus 

10 Interior de la 
porta del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada) 

Natural, 
ambientada 

Pla sencer de la porta i 
l’interior. Angle lateral ¾ 
Efecte blanc i negre 

música: Hello dolly de 
Carol Channing 

11 Habitació del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada, 
classe 
d’història 
música i 
dansa) 
 

Natural, 
ambientada 

Pla conjunt 
Efecte blanc i negre 
Pla sencer, lateral a la porta 
Pla mig a dos personatges 
Pla americà als personatges 
principals. 
Pla conjunt de tota la 
classe 
Càmera en moviment 
Pla americà, angle lateral 

So: silenci 
Efecte soroll de grills 
Efecte de nens feliços 
“yay” 
Música: Cançó original 
cantada per Makenzie i 
Lula 

12 Habitació del 
concert 
(institut XXV 
Olimpíada, 
classe 
d’història 
música i 
dansa) 

Natural, 
ambientada 

Pla conjunt de primer pla. 
Angle picat 
Efecte Blanc i negre 
Crèdits Finals 

Música: Cançó original 
cantada per Makenzie i 
Lula 

 
 
 
CRÈDITS FINALS 
 
Guió: Andrea García, Laura Martín i Jèssica Díaz. 

Muntatge i edició: Laia Jordana, Laura Badía i Jèssica Siruno. 

Direcció: Jèssica Siruno. 

Actors principals: Miquel Moya, Sergi Ferrando i Guillem Fernandez. 

Actors secundaris: Sergi Bernardo Martin, Lula Font, Miquel Moya, Albert Diaz i 

Arnald Sanz. 



 

17 
	 	
	

Música: Makenzie Daley, Albert Díaz, Guillem Fernández, Lula Font, Maria Julià, 

Miquel Moya, Arnald Sanz i Erika Vallespín. 

Moviment de ball: Sergi Ferrando i Marta Julià. 

Coreografia: Sergi Ferrando. 

	

	

3.2. Difusió del vídeo del modernisme 
per Raquel Callao del Valle, Xixi Chen, Grace Okafor, Cristina Pozo Carretera. 

	

a.	Dossier	de	venda 

Els alumnes de segon de batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada, en l’assignatura 

d'Història de la Música i la Dansa, estem elaborant  un audiovisual per explicar la visió 

que tenen uns joves sobre el modernisme d’una manera actual i moderna, per poder 

captar l’atenció de la joventut. 	

Hem decidit que la millor forma de difondre aquest vídeo és mitjançant les xarxes 

socials, ja que és el que més utilitza la joventut d’ara i és un mitjà fàcil i dinàmic en que 

tot es pot veure en el moment, sense cap cost. També ho podríem posar en els blogs 

d’Història de la Música i la Dansa i també en el blog de Musiconautes que han creat els 

alumnes de Secundària de l’Institut.	

	

b.	Publicitat 
La manera de fer publicitat que creiem més 

adequada per difondre aquest projecte del 

Modernisme, es penjant cartells elaborats pels 

alumnes del Batxillerat d’Arts Plàstiques, per tot 

l’Institut. Aquesta es una manera més atractiva i 

cridarà l’atenció dels alumnes i el professorat, tan 

mateix de les persones que entrin en l’Institut, així 

els interessarà i voldran saber més del que hem estat 

elaborant durant tot aquest temps.	

També penjarem fotografies i el tràiler elaborat per l’equip de producció a les xarxes 

socials per atraure més al públic juvenil que son els que utilitzen més aquest mitja. Tot 
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això també estarà en el web de l’Institut, i en els blogs d’Història de la Música i la 

Dansa, Musiconautes, nlog elaborat per l’alumnat de Secundària de l’Institut. També es 

podria aprofitar la pàgina de facebook de ‘’Musicals XXV’’ i d'Instagram, elaborada per 

l’alumnat d’Arts Escèniques de l’institut. 	

D’aquesta manera rebrem l’atenció d’un públic més jove, que es el que ens interessa ja 

que el audiovisual està adreçat a ells. 	

Cartell elaborat per un alumne del Plàstic*	

	

	

c.	Públic	a	qui	va	adreçat	l'audiovisual		
El modernisme es un tema d’actualitat interessat per joves i adults, però més per la 

joventut d’ara així que el reportatge que hem elaborat els alumnes de 2n de batxillerat 

va adreçat a un públic jove, on mostrem la visió del modernisme d’ara i abans, d’una 

manera més entretinguda per així captar la seva atenció.  

Tota la publicitat elaborada i difosa va dirigida a captar l’atenció dels joves que es el 

públic que més ens interessa.  
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Conclusions 
Modernisme en música es refereix a un període en el qual imperà el gust per la 

modernitat, l’interès per la regeneració musical i l’acceptació de plantejaments avançats. 

Cronològicament cal emprar unes dates simbòliques aproximades, que s’han de corregir 

segons les diferents interpretacions nacionals. A grans trets, a Europa –seguint els 

criteris de C. Dahlhaus- el modernisme abraçaria des del 1890 fins al 1908, és a dir, des 

dels anys immediatament anteriors al 1900, en què hi havia una clara consciència de 

viure un moment de crisi i alhora de renovació moderna, fins a la posició d’autors com 

R. Strauss, o M. Reger, que s’adonaven que calia anar cap a un llenguatge radicalment 

diferents-expressionisme- o bé cap al repensament irònic del passat. També n’hi ha qui 

temporalitza el Modernisme entre 1900 i 1939. 

En el Modernisme s’intenta cercar uns vincles directes i unívocs entre el modernisme 

musical i la política, la filosofia i la literatura modernista. Sempre en un afany de 

renovació com un dels trets definidors del moment «modern» en música. A Catalunya, 

el Modernisme musical comportà un enfortiment del wagnerisme i, com a conseqüència 

un antiitalianisme i el gust pels concerts simfònics i de cambra, així com, l’interès per la 

música popular i per la recuperació de la música nacional catalana, i el rigor científic 

que exigeixes les interpretacions. 

L’activitat musical del Modernisme es concretà en l’activació de l’associacionisme i la 

difusió de la música, sobretot la coral i de cambra i, alhora, aparegué un intens debat 

ideològic.  

Aquest període és especialment musical. Una primera manifestació musical d’aquesta 

època es troba en el manteniment de l’òpera amb un repertori que inclou la dansa, però 

també és una època en què el cant col·lectiu és molt present en la vida quotidiana amb 

un naixement coral i orfeònic pel seu valor social. 

És una època de compositors esperonats pel neguit de modernització i pel referent de 

l’estranger, sobretot París i alguns centres com Munic o Bayreuth. Es creen premis de 

composició, concursos de música contemporània. Època del maquinisme musical, de 

l’avantguarda musical, de l’audició fonogràfica i discogràfica, dels rotlles de música. Es 

crea Ràdio Barcelona (1924) i l’Orquestra Simfònica de les Emissores Barcelonines. 

Apareix la revista Joventut que té com a objecte la crítica musical, i la Revista Musical 

Catalana, es desenvolupa la recerca musicològica i es publica el Cançoner Popular 

Català. 
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Amb aquestes notes d’identitat del Modernisme, joves de 2015 s’enfronten a la tasca de 

fer-ne una lectura des de l’actualitat que el duu a elaborar un guió per a l’edició d’un 

audiovisual. L’audiovisual representarà una màquina del temps on músics i ballarins 

s’introdueixen en un concert en l’època del Modernisme i un cop mesclats amb els 

músics i ballarins modernistes interpreten conjuntament una cançó actual Hello, dolly, a 

l’estil del Jazz. 

La descoberta del Modernisme ha aportat imatges per a l’audiovisual com pòsters 

elaborats per alumnes de l’Institut XXV Olimpíada i, també imatges recollides de la 

passejada per la Barcelona modernista: Arc de Triomf del Passeig Sant Joan, la Casa 

Estapé, el Museu de Zoologia, la Hidroelèctrica, el fanals de la plaça Reial de 

Barcelona, el Palau Güell i la Sagrada Família, la casa Batlló i la casa Ametller i el parc 

Güell de Barcelona. 

La descoberta de músiques modernistes ha estat una altra aportació de la investigació, 

músiques com: Nina Simoni, Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Johnny 

Hartman, Frank Sinatra, Frank i Nancy Sinatra i, evidentment la presència de la música 

Jazz durant aquesta època.  

La dansa de l’època modernista es caracteritza per l’individualisme i l’abstracció amb 

figures com Mary Wigman, Isadora Duncan, Émile Jaques-Dalcroze i l’impacte dels 

Ballets Russos de Diaguilev. 

La posada en escena de la creació audiovisual ha impactat tant qui l’ha creat com qui 

l’ha interpretat. L’experiència ha comportat conèixer l’estètica musical i de vestimenta 

de l’època. Per donar credibilitat a la interpretació se cerquen pòsters que recordin 

l’estètica del Modernisme que apareixen a l’audiovisual i, serveixen per situar qui actua 

en aquesta estètica. Tenir present alguna novel·la d’aquella època ha ajudat a la 

caracterització de personatges. I, un elements que ha servit per connectar actualitat i 

passat ha estat la música, la combinació dels sons en el seu llenguatge de superació del 

temps. Una certa improvisació recull elements del Jazz tan propis del Modernisme i que 

han estat presents en la posada en escena de l’audiovisual. La utilització de micròfons 

amb peu i fil i no els actuals sense fils ha estat un element de lectura de l’època 

modernista. 

Els moviments utilitzats es basen en passos fluids, molt petits i delicats per seguir el 

ritme de la música acompanyats de moviments marcats de braços. La dansa utilitzada va 
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seguir les pautes de la improvisació per fer més real el fet de la trobada casual entre el 

present i el passat que duu a una activitat conjunta de música i dansa ahir en l’avui. 

Realitzat l’audiovisual es va plantejar la difusió; una difusió que, en l’actualitat, té unes 

eines que no existien en l’època estudiada com poden ser les xarxes socials a Internet, el 

blog de Musiconautes creat a l’Institut XXV Olimpíada. 

S’han elaborat cartells i fotografies ambientades en l’època modernista que s’han fet 

públics per l’institut i en el web del XXV Olimpíada. 

Tant l’audiovisual com el material gràfic elaborat va adreçat a un públic jove ja que 

mostra amb llenguatge de joves d’avui l’abans d’una manera entretinguda i dinàmica 

per captar l’atenció de l’audiovident. 

Es pot concloure que els qui han creat i han posat en escena l’audiovisual sobre el 

Modernisme han tingut una experiència positiva, enriquidora i atractiva que els ha 

permet investigar, conèixer i reflexionar sobre la música i la dansa d’una època, que tot 

i no ser molt allunyada en el temps, sí que l’és per als qui han realitzat el treball 

d’aproximació al Modernisme i, tot i no ser una música i una dansa de l’actualitat ha 

servit per fer una experiència actual d’un temps proppassat. 

El treball en grup ha comportat una certa lentitud de coordinació que s’ha traduït en una 

concreció de la investigació en un document escrit finalitzat amb un lapsus de temps 

perllongat des de la creació i edició de l’audiovisual però, tot i la demora temporal, 

l’experiència del Modernisme ha estat un impacte positiu per a alumnes de segon de 

Batxillerat de l’Institut XXV Olimpíada que cursen la Matèria de Modalitat “Història de 

la Música i de la Dansa.” 
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Fonts documentals 
 
Les fonts consultades per a la creació, posada en escena i edició de l’audiovisual sobre 

el Modernisme vist per joves de 2015 han estat: 

 

− AVIÑOA, Xosé (dir.). Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. 

Barcelona: Edicions 62. 1999. (Col·lecció de X volums). 

− CORTÈS I MIR, Francesc. "Modernisme" a Gran Enciclopèdia de la Música. 

Barcelona: Enciclopedia Catalana. 2001. (Gran Enciclopèdia de la Música, 5. 

lanc/nort). 

− http://www.danza.us/academia/oriental/arabe/modernismo_en_la_danza/ 

− http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/cordoba/danzayballet/danza_moderna.htm 

− http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&contenido=body_ruta

modernisme_01l.htm 

− https://sites.google.com/site/htamusicaidansa/home/temes-d-hta-de-la-musica-i-de-

la-dansa/postromanticisme-i-nacionalisme  

− https://www.youtube.com/watch?v=n5DdjXZkPfg 

 


