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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Música. Expresión vocal e canto é unha materia optativa para o alumnado 
que cursa bacharelato na comunidade autónoma de Galicia. Ten como obxecto de estudo e 
valoración a voz, e sobre todo, a voz na súa vertente máis artística, que é o canto, xa que, 
como se di no preámbulo do currículo desta materia, a voz é un dos medios de expresión 
co que o ser humano se comunica de forma máis viva, intensa e emotiva. A implantación 
desta materia como optativa ten, pois, como finalidade a expresión, a análise, a compren-
sión e a revalorización do canto, nunha sociedade como a galega na que o canto colectivo 
ten sido sinal de identidade durante séculos e que está a esmorecer. Como é lóxico, esta 
guía para o alumnado non trata de recoller todas as manifestacións vocais habidas na nosa 
sociedade, nin pretende tampouco facer un percorrido completo pola historia da música 
vocal occidental. Quen pretenda este obxectivo, non atopará todos os nomes, as obras, os 
estilos e os períodos nos que a música vocal ten discorrido; para isto, proporciónase ao fi-
nal do texto unha guía coas lecturas recomendadas para os distintos ámbitos e temas. O 
que si recolle esta guía é un percorrido polas obras vocais máis significativas da nosa cul-
tura, atendendo ás súas claves de desenvolvemento e ás súas características formais. 

 Esta guía céntrase naqueles aspectos principais do currículo, e proporciona así mesmo 
información e contidos dos aspectos menos coñecidos polo alumnado que está a cursar es-
ta materia. Así, as cancións propias do folclore galego, coas que dun xeito ou doutro esta-
mos máis familiarizados, non se inclúen nesta guía, como tampouco as obras vocais máis 
coñecidas dos compositores que forman parte da materia de música na educación secunda-
ria obrigatoria. En cambio, inclúense comentarios reflexivos ou analíticos daqueloutras 
que, sendo igualmente decisivas para entender a música occidental, non ocupan tanto es-
pazo nin nos currículos nin nos libros de texto.  

Distribución temporal das unidades 

Esta guía segue o fío argumental da materia, tal e como se contempla no currículo:  

� Un primeiro bloque está destinado “á voz e as súas capacidades terapéuticas”: ás súas 
características, á súa hixiene e á súa articulación dentro do corpo humano. Este obxec-
tivo desenvólvese en tres unidades temáticas, as tres vinculadas coa hixiene, produción, 
emisión, características e elementos da voz: Características xerais da voz; A voz: o seu 
coidado e a súa hixiene, e Elementos que interveñen na produción da voz. 

� O segundo bloque que contempla o currículo é o titulado “Historia do canto”. Dela 
ocúpanse dúas unidades didácticas, a titulada Características da voz cantada e Os roles 
das voces.  

� Por último o máis amplo bloque de contidos é o que corresponde ao “Repertorio gale-
go, da cultura occidental e do mundo”. A el están destinadas o resto de unidades didác-
ticas que integran esta guía.  
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Para que o alumnado poida distribuír a materia seguindo unhas pautas adecuadas, propon-
se a continuación unha secuenciación: 

1º TRIMESTRE Unidade 1 -. As características xerais da voz. 
Unidade 2.- A voz; a súa produción, coidado e a súa hixiene.  
Unidade 3 .- A Características da voz cantada. 
Unidade 4.-  Os roles das voces. 

2º TRIMESTRE Unidade 5 .- A música vocal no Barroco. 
Unidade 6.-  A música vocal no Clasicismo. 
Unidade 7.-  A música vocal no Romanticismo. 

3º TRIMESTRE Unidade 8.-  A ópera de Verdi. 
Unidade 9-  O lied e a ópera alemá: Wagner. 
Unidade 10.-  A música vocal en España desde o século XIX ata hoxe en día. 
Unidade 11.-  Novos tipos de vocalidade na música dos séculos XX e XXI. 

 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Aínda que algunhas das unidades levan un tratamento distinto, a práctica totalidade están 
realizadas seguindo estes apartados: 

a) Obxectivos da unidade. 
b) Contidos da unidade. 
c) Exercicios de autoavaliación. 
d) Reforzos conceptuais sobre os contidos da unidade.  

O apartado b, Contidos da unidade, adoita levar varios rexistros sonoros, sobre os que pi-
votan os contidos desenvolvidos, xa que resulta imprescindible poder realizar unha escoita 
analítica dun tema concreto ou dunha forma musical ao mesmo tempo que se desenvolve a 
súa explicación teórica. Por último, cómpre dicir que, no apartado titulado “Lecturas re-
comendadas”, se poden ampliar os conceptos e os contidos explicados nesta guía didácti-
ca.  
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2. Unidade 1. As características xerais 
da voz 
 

2.1 Obxectivos desta unidade 
 

Esta unidade trata sobre os aspectos máis destacados da voz humana, contemplados desde 
a perspectiva da expresión vocal e do canto. Os obxectivos curriculares que están na base 
da mesma corresponden ao bloque 1 e parte do 2; en efecto, o primeiro, “coidado e hixiene 
da voz”, será contemplado nesta unidade na súa integridade, xa que trata de previr pro-
blemas derivados dun mal uso da voz, ao mesmo tempo que pretende amosar as caracterís-
ticas xerais que favorecen un uso axeitado e óptimo dela. Respecto ao segundo bloque de 
obxectivos, “vocalización e articulación”, tratarase especificamente do segundo obxectivo: 
“aprender a controlar a respiración ao mesmo tempo que se canta ou fala”. 

2.2 Criterios de avaliación 

Ao rematar esta unidade, o alumnado será quen de: 

� Recoñecer os factores que permiten valorar o timbre dunha voz. 

� Recoñecer os distintos tipos vocais, tanto femininos como masculinos. 

� Apreciar os matices que posúe cada tipo de voz, tanto as súas calidades no corpo cen-
tral da voz, como nos seus agudos e graves máis extremos. 

 

2.3 Contidos básicos da unidade 

O TIMBRE COMO O CARÁCTER DA VOZ 

Un dos aspectos definidores da voz é o timbre, xa que este lle dá o seu característico son a 
cada unha delas. O timbre é o que diferencia  dúas voces coa mesma tesitura (a extensión 
que ten unha voz), e emitidas coa mesma intensidade (a enerxía coa que se emite o son) e 
coa mesma altura (número de vibracións por segundo). Así, o timbre está composto por 
harmónicos e por sons parciais que adquiren toda a súa plenitude ao pasar polos resoado-
res, que son a cavidade farínxea, a boca, o nariz, os maxilares e a cavidade cranial). Rela-
cionada con esta característica, está a clasificación das voces como “timbradas” e “des-
timbradas”. As primeiras son as que posúen brillo e son luminosas; as segundas, as máis 
escuras ou opacas.  

A CLASIFICACIÓN DAS VOCES 

A voz cantada adoita ser clasificada segundo a súa tesitura, é dicir, segundo as notas límite 
que unha determinada persoa acada, tanto por arriba (agudos) como por abaixo (graves). 
Existen outras posibles clasificacións que teñen en conta outros parámetros, como por 
exemplo, o grosor da voz. Non obstante, a clasificación máis universal é a que considera 
os distintos tipos vocais segundo as voces sexan graves, medias ou agudas, é dicir; segun-
do a súa altura. Dentro de cada unha destas voces, existen subtipos vocais, atendendo tanto 
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á súa cor, como a súa extensión, ás características interpretativas que require, aos roles pa-
ra os que foron creadas ou segundo o lugar que ocupan nunha obra. 

As voces femininas máis graves chámanse contraltos; as de tesitura media, mezzoso-
pranos e as máis agudas, sopranos.  

As contraltos adoitan interpretar papeis non protagonistas, e moi esaxerados nas súas 
emocións: ben cómicos, ou ben dramáticos.  

Pódese escoitar unha voz excepcional de contralto a continuación: 

http://www.youtube.com/watch?v=SNJ4AQwInRY 

É a voz de Janet Baker, unha cantante inglesa nada en 1943.  

Canta cunha extraordinaria dozura e elegancia, o que alixeira a súa voz grave. Outras 
contraltos dos nosos días son a polaca Ewa Powdles ou Maureen Forrester. Entre os distin-
tos papeis escritos para este tipo de voz destacan o de Maddalena, da ópera Rigoleto, de 

Verdi, e o da Principessa, de Sor Angélica, escrita por Puccini. 

A seguinte voz feminina de tesitura máis aguda é a 
mezzosoprano, dotada dun timbre tamén amplo e robusto, pero 
susceptible de realizar moitas máis axilidades que as contraltos. As 
boas voces de mezzosoprano adoitan ter un rexistro grave potente 
pero non tan profundo como as contraltos. Un bo exemplo de voz 
de mezzo é Cecilia Bartoli, unha das divas da música actuais, para 
o que, sorprendentemente, non tivo que despregar unha voz de 
soprano. Pódese escoitar a continuación na célebre aria 
haendeliana Lascia la Spina, do oratorio Il trionfo del tempo e del 
disinganno: 

http://www.youtube.com/watch?v=0qv88wKEA5M 

Dado que é unha obra do mesmo período histórico e do mesmo 
compositor que a anterior, pódese percibir mellor as semellanzas e 
as diverxencias que teñen entre si estas voces.  

Bartoli é unha das cantantes máis intelixentes no que se refire á elección do seu reperto-
rio, que nos últimos anos tense centrado case exclusivamente no período barroco. A súa 
delicadeza e refinamento vocais téñenlle levado a vender millóns de discos, e ser coñecida 

en todo o mundo. 

Por último, cabe falar da voz máis aguda de muller, 
as sopranos, nas que tamén se atopan subgrupos: as que 
alcanzan unhas notas máis agudas, e poden desenvolver 
extraordinarias coloraturas son as sopranos lixeiras; 
estas teñen un volume e un corpo de voz menos amplo 
que as seguintes na clasificación, as sopranos líricas e 
moito máis que as dramáticas. Neste tipo de voz houbo 
excelentes intérpretes no século XX, entre as que 
destacan María Callas, Montserrat Caballé, Renata 
Tebaldi, Renée Fleming ou Natalie Dessay. Pódese 
escoitar un exemplo de soprano lírica a continuación, 
no que queda patente a cantidade de axilidades e de 
virtuosismos que poden desenvolver estas voces. Como 
é, por exemplo, o personaxe de Lakmé, da ópera do 

mesmo nome do compositor francés Delibes: 

http://www.youtube.com/watch?v=mpT7pK9A61A&feature=related 
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No ámbito da voz masculina, cabe dicir que as voces máis graves denomínanse baixos; 
as medias, barítonos; e as agudas, tenores. Nelas tamén adoita darse subgrupos, e así, por 
exemplo, dentro dos tenores, podemos distinguir entre tenores lixeiros, líricos, dramáticos 
e “heldentenores” (denominación wagneriana), nunha correspondencia bastante coinciden-
te cos mesmos adxectivos aplicados ás voces femininas. 

Un bo exemplo de voz extraordinaria de tenor lírico é a do peruano Juan Diego Flórez, 
integrante da xeración presente dos novos divos do canto.  

Unha das arias máis difíciles para un tenor lixeiro é a que se atopa na ópera de Donizet-
ti, A filla do rexemento, A mes amis, coñecida tamén como a 
“aria dos nove dos de peito”, dos que Flórez sae con 
extraordinaria soltura:  

http://www.youtube.com/watch?v=j7067xDG89E 

Outros tenores extraordinarios foron Enrico Caruso, Plácido 
Domingo ou Luciano Pavarotti, dos que se poden atopar 
innúmerables rexistros que exemplifiquen o seu tipo de voz. 

Unha tesitura máis grave é a que corresponde aos barítonos, 
para os que se teñen escrito papeis de enorme relevancia. Esta 
voz é máis grave e menos brillante, menos “metálica” ca dos 
tenores; posúe unha calidade máis fina e suave, e máis expresiva 
e, ten, así mesmo, menos axilidades cá de tenor. Houbo moi 
destacados barítonos ao longo da historia; un deles é Fisher 
Dieskau, gran intérprete de cancións en lingua alemá, sobre 

todo, schubertianas, coma a que a continuación se pode escoitar, nun rexistro da súa xu-
ventude 

http://www.youtube.com/watch?v=9cOXbQSEQ0M 

Por último, os papeis de baixo están destinados a roles cómicos, ou polo contrario, a 
papeis moi dramáticos, como é o caso que se pode escoitar a continuación, o papel do 
Comendador, de Don Giovanni, de Mozart, na interpretación dun dos baixos máis desta-
cados das últimas décadas: Ruggero Raimondi: 

 http://www.youtube.com/watch?v=Rwpwx1S_d8o 

2.4 Actividades de autoavaliación 

� 1-Escoite e compare as distintas tipoloxías vocais, intentando desentrañar as calidades 
expresivas, -especialmente, nos remates das frases- e a emisión da voz nos agudos; 
lembre que, por outra parte, a clasificación vocal sempre é aproximativa, e o que para 
uns estudosos é unha voz clara de mezzosoprano, para outro pode ser unha de contralto.  

� 2- Explique as diferenzas máis notables entre a voz de barítono e a do tenor. 

� 3- Expoña as diverxencias vocais entre as sopranos e as contraltos1. 
 

                                                 
1 Podes atopar máis información sobre estes tipos vocais nos libros de lectura que están ao final desta guía. 
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3. Unidade 2. A voz; a súa produción, o 
seu coidado e a súa hixiene  
 

3.1 Obxectivos desta unidade 
O obxectivo principal desta unidade é que o alumnado aprenda a empregar axeitadamente 
os recursos vocais, así como a manexar unha técnica vocal básica que evite patoloxías da 
voz e das cordas vocais. Así mesmo, a través desta unidade preténdese que o alumnado 
poida utilizar correctamente o rexistro máis axeitado á súa voz, e de que comprenda cales 
son os mecanismos que interveñen na respiración e na emisión. 

3.2 Criterios de avaliación 
    Ao rematar esta unidade, o alumnado será quen de: 

� Aplicar os coñecementos adquiridos para unha correcta posición e hixiene da voz, tanto 
na vida cotiá como en contextos de interpretación musical. 

� Diferenciar entre unha voz impostada e outra non impostada. 
  

3.3 Contidos básicos da unidade 

 OS COIDADOS DA VOZ 

Os coidados que require a voz son totalmente distintos para os cantantes profesionais que 
para os cantantes afeccionados. Os primeiros precisan de moitos coidados, xa que, non en 
vano, o seu propio corpo é o seu instrumento, que debe estar sempre nunhas condicións 
inmellorables. Para facerse unha idea de cómo inflúen as condicións ambientais nas voces, 
cómpre botar unha ollada ás seguintes condicións. Para os cantantes profesionais é funda-
mental manter húmida a mucosa do aparato respiratorio, polo cal é desaconsellable subir 
por riba dos 2500 metros (xa que a diminución da humidade relativa poder alterar esta 
mucosa). Por este mesmo motivo, é tamén pouco recomendable a estancia prolongada en 
lugares pechados ou secos2 ou unha prolongada permanencia baixo o sol, sobre todo nas 
horas de moita calor, que poden provocar unha conxestión na traquea. Os baños de mar 
son moito máis recomendables que os de piscina, xa que esta mesma doenza pode desen-
cadearse tamén polo excesivo contacto co cloro. Tan perigoso como unha excesiva expo-
sición ao sol é a exposición ao frío, xa que un catarro pode alterar sensiblemente a muco-
sa. 

As comidas picantes ou as bebidas alcohólicas tamén poden irritar a mucosa estomacal. 
Así mesmo, débese evitar cantar despois das comidas, xa que non se debe interromper a 
concentración sanguínea necesaria para a dixestión; facelo suporía expoñer ao corpo a un 
innecesario colapso na súa actividade.  

Iso si, tanto profesionais como afeccionados deben beber moita auga, co que se aseguran 
unha constante e correcta humidade na mucosa. 

Para unha correcta hixiene da voz, é necesario coñecer ben todos os mecanismos que in-
terveñen na mesma, xa que soamente así poderá manterse durante moito tempo nun estado 

                                                 
2 Os expertos recomendan unha humidade relativa nunca inferior ao 65 %.  
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óptimo. Estes mecanismos serán explicados nas dúas seguintes unidades didácticas; agora, 
faremos unha serie de recomendacións para o coidado da voz. 

 A HIXIENE DA VOZ 

Dado que a voz se produce no seo do corpo humano, uns hábitos de vida saudables inci-
den directamente na súa hixiene, evitando os nódulos e o desgaste que unha mala hixiene 
vocal produce na voz. Cómpre non esquecer que o deterioro das cordas vocais é irreversi-
ble, por iso é necesario evitar a tose, os gritos e calquera actividade que dane as cordas. 
Así mesmo, cómpre realizar actividades que manteñan a hixiene da nosa voz, como por 
exemplo, non quedarse sen alento cando se está falando, e evitar cantar ou incluso falar en 
estados de ánimo moi alterados, xa sexan depresivos, ou de moito estrés.  

                       
          Cordas vocais pechadas              Cordas vocais abertas, e cun nódulo 

 

 

Para evitar desordes na voz, un recurso moi empregado consiste en falar por riba da nosa 
tesitura, empregando unha voz similar ao de “ratiña presumida”. Falar dun xeito máis 
agudo do normal, impostando a voz, presérvaa e axuda ao seu correcto mantemento.  

 

Impostar a voz significa fixala nas cordas vocais para emitir o son na súa plenitude; 
para isto, moitas veces é necesario modificar a súa emisión natural, intentado que esta se 
proxecte “cara á cabeza”. Isto, lonxe de significar unha colocación incorrecta, supón todo 
o contrario; a correcta colocación da voz. Para impostar ben a voz hai que apoiala na base 
da caixa torácica, respirando de maneira que descenda a traquea, o aire saia con liberdade 
e produza os sons con amplitude e coa súa mellor calidade. 
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A RESPIRACIÓN 

A respiración é o piar básico sobre o que se asenta non só o canto en si, senón tamén a ca-
lidade e as características do mesmo, xa que, como ben di a máxima, “quen sabe respirar 
ben, sabe cantar ben”. No mundo do canto empréganse distintos tipos de respiración: o 
alumnado pode optar pola que se adapte mellor ás súas características, xa que todas pre-
tenden sacar o mellor partido da voz. Así, existe a denominada respiración abdominal, 
que é a que se centra na inspiración do aire utilizando os órganos torácicos, como pode ver 
a continuación: 

 

 

 

                          

 Outro tipo de respiración é a pectoral, que se produce, como o seu nome indica, no 
peito. Para cantar, estas respiracións compleméntanse coa correcta postura doutros órga-
nos fisiolóxicos, que interveñen directamente na voz, como son a larinxe e o velo do pa-
dal; o ideal é que a larinxe estea baixa, mentres que o padal debe estar alto (a postura na 
que vostede pode experimentar isto é a do bocexo). 

A respiración abdominal é totalmente distinta da pectoral. Esta última centra a súa aten-
ción nunha zona do corpo máis alta que a abdominal: as costelas e o esterno. Este tipo de 
respiración non é moi recomendable, xa que se respira empregando estas partes do corpo, 
que son pouco flexibles: faise combinando a dilatación e a contracción da caixa torácica, 
e, neste movemento, o esterno acaba premendo directamente o corazón. Existe unha ampla 
tipoloxía de respiracións para o canto, como pode ser a respiración dorsocostal e a deno-

minada relaxación súbita, moito menos 
empregadas ca abdominal. 

É moi importante cambiar o modo de respirar e 
de emitir a voz que habitualmente empregan 
moitos cantantes, sobre todo, os cantantes de pop e 
os que descoñecen ou non traballan as técnicas que 
posibilitan obter o mellor da voz. O canto non debe 
recaer na garganta, xa que esas voces adoitan ser 
estridentes e extremadamente desagradables. O 
canto debe centrarse na musculatura do abdome, 
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do diafragma (músculo flotante que axuda a empuxar a voz cara aos pulmóns). 

A EMISIÓN DA VOZ 

A voz orixínase ao pasar a corrente de aire producida nos pulmóns entre as cordas vogais, 
que adopta o seu carácter final ao proxectarse completamente polos órganos resoadores 
(boca e cabeza). É preciso que haxa, pois, un bloque ou columna de aire que vibre, ao en-
trar en contacto coas cordas vocais, xa que estas, por si soas, non emiten ningún son. 

A messa di voce é unha técnica de canto que trata da correcta colocación da voz e de 
regulala, técnica empregada polos cantantes de ópera; a través da messa di voce, os can-
tantes poden realizar todo tipo de matices no seu canto, desde un fortissimo ata un pianis-
simo. 

Os sons nasais dalgúns intérpretes débense a que, ao cantar, descende o padal e o son se 
propaga a través das fosas nasais. Unha técnica moi diferente é a impostación, que xa vi-
mos, coa que a voz se mantén constantemente elevada, apoiando así os seus harmónicos 
contra as zonas craniais, buscando a súa resonancia. 

O fiato é outro dos elementos máis destacados na voz cantada; fiato é unha palabra ita-
liana, convencionalmente empregada para referirse ao alento, ao aire que un cantante vai 
expulsando, controladamente, durante a súa interpretación. Posuír moito fiato é unha cali-
dade do cantante, xa que iso significa que tanto a súa capacidade pulmonar como o seu 
control na emisión da voz lle permiten cantar durante varios segundos unha serie de sons, 
ás veces, en ff e a plena voz.  

����Sabía que ...  

... tomar cebola mesturada con mel, na mesma proporción, pode aclarar a  voz? Se desexa 
facelo, deberá vostede tomar tres culleradas diarias desta mestura.  

 

3.4 Actividades de autoavaliación 
� 1-Defina que é impostar a voz. 

� 2- En que consiste a respiración abdominal? 

� 3- Escriba dous ou tres procedementos que contribúan a manter unha boa hixiene vocal. 

3.5 Exercicios complementarios 
� Se quere quentar os resoadores, pode facer exercicios específicos para isto, como por 
exemplo, “soprar entre os beizos” a canción “Aniversario feliz”. 

� Debe facer así mesmo exercicios de control do son en distintos ambientes, intentando 
non emitila nunca por riba do ruído ambiental, sobre todo, cando sexamos conscientes 
de que este supera os limites recomendables. 

� Aspire aire ata chegar ben á barriga. Despois, reteña o aire en “apnea” (na boca, sen 
soltalo, por espazo de cinco segundos; despois, comece a soltalo, lentamente, ata que 
non haxa ningún resto no seu corpo. Repita este exercicio dez veces. Chegara moito 
máis osíxeno ao seu cerebro, -así como ao conxunto do seu corpo- que nunha situación 
respiratoria normal. Deste modo, estará practicando a respiración abdominal, fortale-
cendo estes músculos e facilitando a entrada masiva de aire nos seus pulmóns.  
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4. Unidade 3. As características da voz 
cantada 

4.1 Obxectivos desta unidade 

Esta unidade trata sobre os aspectos máis destacados da voz humana, contemplados desde 
a perspectiva da expresión vocal e do canto. Os obxectivos curriculares que se abordan co-
rresponden aos bloques 1 e parte do 2. Así, o primeiro obxectivo, “coidado e hixiene da 
voz”, tratarase na súa integridade, xa que trata de previr problemas derivados dun mal uso 
da voz, ao mesmo tempo que pretende amosar as características xerais que permiten un 
uso axeitado e óptimo da mesma. Respecto ao segundo bloque de obxectivos, “vocaliza-
ción e articulación”, tratarase do segundo: aprender a controlar a respiración ao mesmo 
tempo que se canta ou fala”. 

4.2 Criterios de avaliación 
Ao rematar esta unidade, o alumnado será quen de: 

� Comprender as diferenzas morfolóxicas e de estilo que existe entre as voces de tenor e 
a de contratenor. 

� Diferenciar as distintas posturas históricas que guían o Verismo e o Belcantismo. 
 

4.3 Contidos básicos da unidade 
 

O timbre é unha das características máis importantes da voz, xa que lle dá o seu caracterís-
tico son a cada unha delas. O timbre é o que diferencia a dúas voces coa mesma tesitura, e 
emitidas coa mesma intensidade (a enerxía coa que se emite o son) e coa mesma altura 
(número de vibracións por segundo). Así, o timbre está composto por harmónicos e por 
sons parciais que adquiren toda a súa plenitude ao pasar polos resoadores, como son a ca-
vidade farínxea, a boca, o nariz, os maxilares e a cavidade cranial. Relacionada con esta 
característica, está a clasificación das voces como “timbradas” e “destimbradas”. As pri-

meiras son as que posúen brillo e son luminosas; as segundas, as 
máis escuras ou opacas.  

TIPOS DE VOZ 

A voz de castrato: este tipo de voz non se pode escoitar na 
actualidade, xa que desde principios do século XX prohibiuse 
castrar aos nenos para producir este tipo de voz, de tal xeito que 
os papeis vocais escritos para eles, son hoxe en día substituídos 
pola voz de contratenor ou de sopranista, que se verá máis 
adiante. Ata hoxe chegaron algúns rexistros de castrato (o plural 
en italiano é “castrati”) que nos permiten achegarnos ás 
características específicas desta voz.  

A voz de castrato xorde no século XVII, ao intentar que non 
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mudara a voz dalgúns nenos que cantaban nas capelas aristocráticas e relixiosas. Estes ne-
nos procedían de familias moi humildes, que non podían darlles unha educación esmerada. 
Ao entrar nas capelas, recibían unha educación refinada e completa, pero, canda a súa voz 
mudaba e xa non podían cantar os papeis que lles tiñan escrito, tiñan que abandonar este 
tipo de vida, coa conseguinte traxedia persoal que supuña volver ao campo e a unha vida 
penosa e miserable. En consecuencia, castrar a estes nenos aseguraba o seu modo de vida 
para o futuro e garantía a permanencia da súa voz, a fama, o seu prestixio e unha boa vida 
para as súas familias. Aos castrati se lles privaba dos testículos por diferentes medios, ci-
rúrxicos e semicirúrxicos. Isto permitíalles conservar todas as boas características das vo-
ces brancas (voces de nenos, moito máis agudas e brillantes que calquera voz masculina 
aguda), ao tempo que posuían a fortaleza muscular dos homes (tanto nos pulmóns como 
nos órganos resoadores).  

Castrati  famosos foron Loreto Vittori, Farineli, (cuxo nome real era Carlo Broschi), 
Caffarelli, Senesino, (en realidade, Francesco Bernardi), Gaetano Guadagni e Jacobo 
Spagnoletto, a quen algúns estudosos non consideraron castrato senón sopranista (é dicir, 
que cantaba dun xeito non “natural”, como os castrati, senón en falsete, toda a súa tesitu-
ra). 

Carlo Broschi, Farinelli, (1705-1782) foi sen dúbida un dos cantantes máis importantes 
de todos os tempos 

Nun principio, os castrati cantaban certos papeis de voces brancas nas capelas catedra-
licias e na capela papal, nas que tiñan prohibido cantar as mulleres; pouco tempo despois, 
trasladouse o interese pola súa voz desde o ámbito relixioso ao profano. Deste xeito, todos 
os grandes compositores de ópera barrocos realizaron papeis para castrati nas súas obras, 
aqueles relacionados co mundo sobrenatural ou dos heroes. Dadas as súas excepcionais 
dotes, chegaron a ser os divos máis importantes do Barroco, obsequiados con posesións, 
xoias e grandes sumas de diñeiro.  

A voz de contratenor: na actualidade, os papeis que tiñan como protagonistas aos cas-
trati en moitas óperas de Haendel, Vivaldi, Porpora, Gluck ou Mozart son realizados ben 
por mulleres (sopranos ou mezzosopranos, segundo os papeis) ou por contratenores ou so-
pranistas. A súa tesitura é similar á de soprano e á da contralto. Destaca sobre todo polo 
seu característico son puro e brillante nos agudos, que proceden dun uso da técnica do fal-
sete. Segundo a tesitura que teñan, os cantantes que empregan o falsete, serán contrateno-
res, sopranos, mezzos e contraltos, segundo canten nun rexistro agudo ou máis grave. 

 Os primeiros, -que posúen unha voz moi aguda e clara- son tamén denominados so-
pranistas. Todos os contratenores cantan cun rexistro denominado “de cabeza”, xa que 
ese é o seu principal órgano resoador, e contrapóñense por isto totalmente, aos octavistas, 
que son voces masculinas tremendamente graves, que cantan, sobre todo, desde o rexistro 
denominado “de peito”. 

O contratenor español Carlos Mena ten interpretado 
un amplo abano de papeis, desde o repertorio 
renacentista ou barroco ata a música contemporánea, por 
exemplo, a obra vocal do compositor José María 
Sánchez-Verdú. Se quere saber como soa esta voz, pode 
escoitarlle nun fragmento do salmo 126, de Vivaldi, Nisi 
dominus (Rv 608) 

http://www.youtube.com/watch?v=WUZBDnSVJfk 

Entre os contratenores máis destacados dos nosos tempos destaca o belga René Jacobs. 
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����Sabía que...   

... Bach non era moi partidario das voces de castrato, polo que moitas das súas arias e can-
tatas foron compostas para contratenor. Bach tampouco foi amante da ópera, ao contrario 
do seu coetáneo Haendel, quen fixo moitas óperas con numerosos papeis para castrato.  

AS ESCOLAS DE CANTO 

Non é obxecto desta materia analizar exhaustivamente as distintas escolas de canto; sim-
plemente, chéganos con saber que existen variantes na pedagoxía do canto, aglutinadas en 
distintas escolas, das que as máis importantes son a escola italiana, a francesa e a alemá-
wagneriana. En realidade, as escolas de canto non teñen tantos elementos diferentes entre 
elas. Por exemplo, tanto a escola belcantista, como a francesa e a vienesa fan moito finca-
pé no uso do legato, que é o modo en que se enlazan as palabras dentro dunha frase musi-
cal. 

Si é importante subliñar que o bel canto clásico tivo unha orixe paralela á da ópera. 
Así, nos primeiros anos desta, había distintos tipos de canto, segundo fixeran máis ou me-
nos fincapé nuns aspectos ou noutros: a tradición florentina, a romana, a veneciana e a na-
politana son claros expoñentes de distintas formas de cantar, que poden ser unificadas en 
gran medida baixo o nome xenérico de bel canto. Este pode dicirse que xorde pois, ao re-
dor de 1620. A partir dese momento esténdese por toda Europa rapidamente. Isto fixo que 
o compositor escribise as súas obras para intérpretes concretos, cuxa voz coñecía (neste 
sentido é moi divertido ler as consideracións que lle merecían a Mozart algún –e algunha- 
das súas cantantes, a través das cartas que lle escribiu ao seu pai). 

O nome volve a aparecer posteriormente, ligado a unha forma concreta de entender o 
papel da voz e do canto nas óperas, sendo o seu máximo expoñente o compositor Bellini e 
o seu tenor predilecto, Rubini. O bel canto, italiano difire da escola romántica vienesa de 
canto tanto en técnica vocal como en estilo; no primeiro ámbito, a escola vienesa ten certa 
predilección cara aos sons nasais, trazo non compartido polo bel canto italiano. 

Unha das arias máis coñecidas do bel canto é a aria da loucura, da ópera Lucia di Lam-
mermoor, de Donizetti; a versión que se propón a continuación é a da soprano Sumi Jo. 
http://www.youtube.com/watch?v=GPe7zbM-MxY 

 

O Verismo vén cambiar considerablemente tanto o estilo do canto como os seus conti-
dos. Este estilo foi iniciado coa ópera Cavallería Rusticana, composta por Mascagni cara 
a 1890 e instáurase con forza na ópera, sobre todo na italiana, durante as primeiras déca-
das do século pasado. Os argumentos proceden da vida cotiá das clases populares e a mú-
sica reproduce esa sinxeleza, -cando non, crueza- con liñas melódicas sobrias e exentas de 
adornos, poñendo todo o énfase na expresión de emocións extremas, mentres que o bel-
cantismo se centra máis na expresión elegante e idealizada dos sentimentos. Deste xeito o 
verismo non emprega coloraturas ou figuracións áxiles, (incluso abandona os refinamen-
tos), e pon todo o énfase na expresividade das emocións máis descarnadas e íntimas. Pode 
escoitar un fragmento verista na seguinte audición: é a aria A mamma morta, da ópera An-
drea Chenier, de Giordano, cantada pola soprano María Calas, da que despois se falará:  

http://www.youtube.com/watch?v=N7kPHMpuLxc&feature=PlayList&p=351BAE4C0
7CE550E&playnext=1&playnext_from=PL&index=32 

 

Un concepto totalmente distinto de canto é o que desenvolve a escola wagneriana, moi 
ligada ás necesidades de vocalización do idioma alemán (sobre todo, das súas consoantes). 
Precísase unha potencia vocal extraordinaria, para que a orquestra non apague a voz. Así 
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mesmo, tamén require dunha concienciuda pronunciación do idioma alemán, así como 
duns extraordinarios agudos. 

Para saber máis das escolas de canto, pode acudir á páxina web: 
http://www.schottmusic.com/shop/products/search/result.html?searchMode=SM_QUICK
&Quick=Haefliger.  

Haefliger foi un estudoso das escolas e técnicas do canto, cuxas obras están dispoñibles 
en francés, inglés, italiano e alemán. 

Actualmente, os cantantes especialízanse en papeis, compositores e épocas determina-
dos, sendo moi pouco habitual que un mesmo intérprete cante repertorio barroco, wagne-
riano e zarzuelístico, por poñer un exemplo. Os defensores desta especialización manifes-
tan que así os personaxes gañan ao ser cantados co rexistro vocal idóneo, mentres que os 
detractores consideran que así se priva ás voces dun desenvolvemento pleno e versátil. En-
tre as cantantes que si teñen cantado todo tipo de papeis está a norteamericana Jessye 
Norman quen sabe achegar a cada unha das súas interpretacións as esixencias vocais do 
papel.  

Jessye Norman é unha cantante negra nada no sur de Estados Unidos, en Xeorxia, en 
1945. De nena xa tivo un importante contacto coa música, ao ser filla dunha pianista e dun 
cantante de coro. As súas dotes musicais permitíronlle acceder a unha beca universitaria, 
que a levaría a obter a licenciatura de música en 1968. É nesas datas cando o seu nome 
salta ao circuíto da música clásica, ao obter o primeiro premio en Munich da Competición 
Internacional ARD.  

            
Jessye Norman é unha soprano dramática, dotada dunha voz moi profunda nos graves, 

o que lle fixo ser unha magnífica cantante wagneriana; de feito, o seu debut foi na Ópera 
Estatal de Berlín, cantando o papel de Elisabeth en Tannhäuser. Desde entón, son moitos 
os papeis que se identificaron con ela, tanto pola técnica e expresividade vocal de todo o 
seu rexistro, como pola capacidade dramática que impregna todas as súas actuacións. De 
feito, algúns estudosos do canto prefiren considerar a súa voz como unha soprano falcon, 
cualificativo que se aplica ás voces que se atopan entre a tesitura de soprano e a de mezzo-
soprano, cunha cor máis escura aínda que a de mezzosoprano.  

É unha das cantantes máis galardoadas, con premios que recoñecen a súa valía musical 
(ten catro premios Grammy no seu haber) e a súa faceta humana, na loita polos dereitos 
humanos e polo recoñecemento de todos os homes a levar unha vida digna. Cómpre lem-
brar que posúe a Lexión de Honor de Francia e que é embaixadora honorífica das Nacións 
Unidas. Norman cantou na proclamación de Bill Clinton como presidente dos Estados 
Unidos, así como no homenaxe que Nova York fixo ás vítimas do atentado do World Tra-
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de Center, de 2001.    

 

4.4 Actividades de autoavaliación 
� Explique as diferenzas entre a voz de castrato e a de contratenor. 

� Defina que é o bel canto. 

� Expoña que é o Verismo 
 

4.5 Exercicios complementarios 
 

� Busque en Youtube e compare intervencións de Jessye Norman en distintos repertorios. 
Faga as súas propias consideracións sobre como acomete os distintos xéneros e perío-
dos históricos. 

� Un caso contrario ao de Jessye Norman pode ser o das cantantes españolas Ainoha Ar-
teta ou Montserrat Caballé cuxas voces soan realmente fóra de lugar en repertorios pop 
ou de música lixeira. Busque este repertorio en internet e saque as súas propias conclu-
sións.  

� Compare o canto da soprano belcantista e o da soprano verista, sobre todo no que se re-
fire aos aspectos formais que definen ambos tipos de canto; compare despois as súas 
respostas coas que atopa a continuación. 

 

Axilidades vocais  BEL CANTO-X VERISMO 

Sutileza melódica BEL CANTO-X VERISMO 

Dramatismo vocal  BEL CANTO VERISMO-X 
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5. Unidade 4. Os roles das voces 

5.1 Obxectivos desta unidade 
 

Esta unidade ten como obxectivo coñecer os roles vocais que se precisan para cantar as 
óperas dos distintos compositores, xa que nada ten que ver as capacidades e as esixencias 
vocais dos personaxes de Mozart, Verdi ou Puccini. Aprender a coñecer estes roles e 
aprender a discernir os nosos propios gustos vocais é o obxectivo principal desta unidade. 

 

5.2 Criterios de avaliación 
 

� Diferenciar as necesidades vocais que se derivan das óperas de Mozart, Wagner e Ver-
di. 

� Apreciar as achegas das escolas de pedagoxía do canto, e dos músicos españois a esta 
disciplina. 

5.3 Contidos básicos da unidade 

A PEDAGOXÍA DO CANTO 

O nacemento da ópera, a principios do século XVII, marcou o inicio do canto levado a súa 
máxima expresión. Desde este momento, proliferaron distintas escolas de canto, segundo 
puxeran o acento nunha forma de emitir a voz e en buscar efectos expresivos distintos. 
Non se van estudar aquí todas esas escolas, xa que non é obxecto directo desta materia, 
pero si se nomearán as máis importantes. Entre elas, ocupa un lugar destacado a escola es-
pañola, debido a un dos grandes personaxes da cultura española do século XIX: Manuel 
García.  
 

O compositor, empresario, pedagogo e tenor español Manuel del Pópolo García. 

Manuel García naceu en Sevilla en 1775 e morreu en París, en 
1832. Nesa época, xa existían en España, e sobre todo en Madrid, 
teatros nos que se interpretaban obras cantadas en español, de 
carácter popular ou cómico (sainetes líricos e tonadillas, que se 
intercalaban entre obras serias, e que serán comentadas máis 
adiante). García compuxo música vocal para distintos xéneros: 
ópera, opereta, zarzuela, tonadilla, etc. Entre as primeiras destacan 
títulos como El preso por amor, El poeta calculista ou El califa 
de Bagdad. A sona que alcanza en España lévao a instalarse en 
París, en 1809, e dous anos máis tarde, en Italia. Unha das súas 
óperas recentemente recuperada é La mort du Tasso, que foi 
estreada en vida de García na Gran Òpera da capital francesa.  

Ao mesmo tempo que compositor, foi un extraordinario e afamado tenor, (cómpre lem-
brar que Rossini escribiu para el os personaxes protagonistas de O barbeiro de Sevilla e de 
Otello). Eran prodixiosas tanto a súa tesitura (que abarcaba a dun tenor e a dun barítono) 
como as axilidades vocais (as chamadas coloraturas) das que era capaz. En 1817 regresa a 
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París, onde continúa compoñendo e estreando óperas, escritas en francés. Exiliado de 
Francia por razóns políticas, de París vaise a Londres, onde chegou a actuar como primei-
ro tenor no Teatro do Rei, aínda que a súa estadía inglesa sería breve. Ao cumprirse un 
ano, decide probar sorte en Nova York. Nesta cidade estreará tanto as súas óperas, como 
as de Mozart, e Rossini, sendo deste xeito unha peza clave na introdución deste repertorio 
en Estados Unidos. O seu espírito inquieto non lle permite permanecer moito tempo nesta 
cidade americana, onde chegou a ser o director do teatro principal. Despois dunha tempa-
da en México, volve a París en 1830, para ir abandonando paulatinamente a interpretación 
e a composición, a prol do ensino do canto, tarefa na que foi despois relevado polo seu fi-
llo, Manuel Vicente García. 

Como cantante e tratadista, unificou a tradición de canto española (sons non “imposta-
dos”, senón colocados naturalmente), a belcantista clásica (con delicadas coloraturas e 
sons equilibrados) e o moderno belcantismo, que el inaugura e que o seu fillo se encargou 
de desenvolver. Manuel García “fillo” naceu en Madrid, en 1805 e é considerado como un 
dos grandes pedagogos do canto de todos os tempos, labor que exerceu durante anos no 
Conservatorio de Música de Londres. Escribiu varios tratados de canto e inventou o larin-
goscopio. 

As técnicas dos García, melloradas, seguen estando na base das ensinanzas vocais na 
actualidade.  

OS ROLES DAS VOCES 

Aínda que normalmente é un tema que non se suscite na escoita, é moi diferente cantar (e 
polo tanto, escoitar) a Verdi, a Mozart, a Puccini ou a Wagner. Cada un destes composito-
res esixía unhas calidades distintas (e en moitas ocasións, incompatibles) ás súas voces 
protagonistas. Imos ver a grandes trazos as diferenzas existentes entre os papeis escritos 
por estes autores e as esixencias dos compositores para cantalos.  

O TIPO DE CANTO NAS ÓPERAS DE MOZART 

O compositor austríaco establece unha clara correspondencia entre a cor da voz e as carac-
terísticas psicolóxicas dos personaxes (así, por exemplo, as encarnacións do mal, como 
son a Raíña da Noite, en A frauta máxica, ou Elektra, en Idomeneo, Rei de Creta, cantan 
cunha cor realmente escura, igual que o Comendador, en Don Giovanni, o que as diferen-
cia claramente dos papeis que encarnan a beleza e o ben, como é o da Condesa, en As vo-
das de Fígaro).  

Destaca nas súas óperas a busca da expresión psicolóxica dos personaxes a través do 
canto, abrindo así o camiño que despois percorrerán, sobre todo, Verdi e Puccini. Mozart é 
tradicional no uso de recitativos –voz acompañada do clave- e arias (o que non atoparemos 
nos compositores italianos do século XIX) Mozart emprega os adornos xustos, aqueles 
que serven para resaltar algún momento en concreto, pero non desvía a atención da liña de 
canto. Tanto as sopranos como os tenores que mellor realizan os papeis mozartianos en-
comendados a estas cordas son os líricos. Moi distinto é igualmente o carácter expresivo 
de personaxes como Pedrillo, do Rapto no Serrallo, moi livián, de Idomeneo, de carácter 
heroico. Polo que respecta aos personaxes masculinos máis graves, algúns dos seus roles 
poden ser cantados tanto por barítonos como por baixos, de voz non moi escura; de feito, 
Papageno, da Frauta Máxica, debe ser un barítono moi áxil, de voz pouco pesada, moi lí-
rica, como pode escoitar a continuación, no dúo entre Papageno e Papagena: 
http://www.youtube.com/watch?v=9Kkdrhd1fWE&feature=related 
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O TIPO DE CANTO NAS ÓPERAS DE VERDI 

Falar sen máis de Verdi é aglutinar nunha soa palabra máis de 50 anos de composición. 
Ímonos referir pois ás súas composicións da segunda e da terceira etapa, nas que a psico-
loxía dos seus protagonistas (especialmente das mulleres) evidencia un salto cualitativo 
respecto a etapas históricas anteriores. En efecto, a súa escritura foi derivando cada vez 
máis cara a unha expresividade máis profunda, tanto no ámbito teatral como no dramático 
e no vocal. As liñas melódicas dos seus protagonistas vanse despoxando de adornos inne-
cesarios  que puidesen desviar a atención do texto cantado; deste xeito, as óperas verdia-
nas son sensiblemente alleas á coloratura. Isto non significa que eliminara totalmente os 
trazos belcantistas herdados de Rossini ou Bellini, senón que se adaptan completamente 
ao seu persoal modo de compoñer. Este é o caso, por exemplo, da protagonista de Nabuc-
co, Abigaille, ou da súa Lady Macbeth, para quen Verdi escribe un papel de verdadeira di-
ficultade técnica e expresiva.  

Escoite a Montserrat Caballé, cando estaba na plenitude da súa voz, cantando a aria 
“una macchia è qui tuttora”, desta ópera verdiana, en 1970. 

http://www.youtube.com/watch?v=4xTZC7pawIk&feature=related 

Polo necesario dominio da técnica e do sentido dramático, deuse en coñecer este tipo de 
voces verdianas como “sopranos dramáticas de coloratura”. Outros roles verdianos escri-
tos para soprano sitúanse xa nunha órbita máis distante do dramatismo, próxima ao lirismo 
puro. Este é o caso das protagonistas de La forza del destino, Aida, Un ballo in mascara, 
Don Carlo ou Otello. Non obstante, a protagonista máis coñecida das óperas de Verdi é, 
sen lugar a dúbidas, Violeta, de La traviata; este papel é realmente difícil para unha can-
tante, xa que debe unir as destrezas dunha dramática e as dunha lírica.  

Pode comprobalo ao escoitar a unha das “Violetas” actuais máis completas, Natalie 
Dessay, cantando unha das arias para soprano máis destacadas desta ópera, Sempre libera.  

http://www.youtube.com/watch?v=5HDKgsXfkaA 

Pola súa parte, as voces agudas masculinas son quizais o sinal de identidade do músico 
italiano: nas súas óperas asistimos á complexidade que se lle esixe aos tenores, que teñen 
que superpoñer a forza dramática a unha voz clara, áxil e moi extensa, sobre todo, na parte 
dos agudos. Por outra banda, os barítonos de Verdi xa están perfectamente definidos nu-
nha tesitura e tipo vocal concretos, o mesmo que os baixos, papeis xa totalmente diferen-
tes. En ambos tipos de voces, os cantantes deben convencer en escena; deben ser, ao 
mesmo tempo que cantantes, actores. 

O TIPO DE CANTO NAS ÓPERAS DE WAGNER 

Igual que Verdi, Wagner compuxo case soamente para o ámbito operístico; unidos ta-
mén polas súas datas de nacemento (1813), estas son as únicas características que compar-
ten o músico italiano e o alemán, quen estaba obsesionado pola ópera non como teatro 
cantado, senón como “obra de arte total”, na que se deran a man tanto a escenografía, co-
mo o vestiario, o texto, e a música. Wagner empregou nas súas obras unha orquestra den-
sa, potente, grandiosa, e estas son características que lle esixe a todas as voces dos seus 
cantantes. De feito, normalmente, os cantantes wagnerianos adoitan non cantar ningún ou-
tro repertorio, dadas as determinadas características vocais destas óperas, nas que non hai 
números que separen os actos e a acción dramática, coa conseguinte presenza, moi cons-
tante, dos intérpretes en escena. Wagner crea o concepto de “música infinita”, na que a 
voz fúndese coa orquestra, nunha masa densa e moi sonora, durante moito tempo. Os e as 
protagonistas wagnerianos son totalmente alleos ás coloraturas, ou adornos sen máis; pre-
valece así un tipo de canto que se unifica co recitado e que esixe dos tenores e das sopra-
nos, resistencia, potencia e moito caudal vocal. 

Escoita a Wolfgang Windgassen, un dos heldertenoren máis afamados do século XX 
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cantando un fragmento de Parsifal, de Wagner. 

 http://www.youtube.com/watch?v=6efJVIsWon4 

����Sabía que...   

... un dos tratados de canto máis estudados durante o século XIX foi obra do español Ma-
nuel García. París (??) 1847: Tratado completo del arte del canto. Este texto traduciuse da 
edición francesa ao español en 1953. Tamén escribiu exercicios de canto para os futuros 
cantantes, que foron publicados en Inglaterra, Francia, Italia e España, como por exemplo, 
Exercises and method for singing with an accompaniment for the pianoforte, con 125 
exercicios, ou Egercicios para la voz o sea Escuela de canto, publicados no Conservatorio 
de Madrid, en 1833. 

Manuel García foi o pai de dúas das mulleres máis famosas do século XIX: Pauline 
Viardot e María Malibrán, ambas cunhas vidas tan intensas como pouco convencionais.  

 
“A Malibrán”, como foi coñecida en toda Europa, foi a maior das fillas de Manuel Gar-

cía. Naceu en París, en 1808, e foi a intérprete máis nova en subir a un escenario. Cando 
acompañaba aos seus pais nunha das 
xiras que estes facían, unha das 
cantantes sentiuse mal durante a 
representación, e esvaeceuse. 
Inmediatamente María, que tiña 6 
anos, saíu a escena e cantou ata o 
final da representación o papel, que 
se sabía de memoria. Antes de 
cumprir os dez anos, María falaba 
perfectamente cinco idiomas, e era 
posuidora dunha intelixencia 
excepcional. A súa voz era de 
mezzosoprano, e desde o primeiro 
momento cantou os personaxes máis 
destacados das óperas naquela altura. Cantando en Nova York, cidade na que o seu pai era 
o director do teatro, casou cun banqueiro, Eugenio Malibrán, que pronto entrou en banca-
rrota e a quen despois, abandonou, conservando o seu apelido. Tras obter o divorcio, ca-
sou de novo co compositor Charles de Beriot, un dos músicos europeos máis importantes 
do século XIX. Cando tiña 28 anos, sufriu unha caída de cabalo, da que non puido repo-
ñerse, e da que morreu ao pouco tempo, dando así paso á lenda. 

Paulina Viardot, irmá da Malibrán, foi tamén unha muller 
excepcional.  

Compartiu coa súa irmá maior unha esmerada educación e 
unha gran beleza. Nacida en Nápoles en 1821, pronto seguiu a 
estela familiar, dedicándose á composición (como tamén o 
fixo a súa irmá) e á interpretación. Os compositores escollíana 
para que interpretara os seus papeis protagonistas, e deste xeito 
percorreu Europa e parte de Estados Unidos, cun amplo 
repertorio. No momento de maior apoxeo da súa carreira, e 
cando contaba con 49 anos, decide retirarse en París, cidade na 
que morre, case con 90 anos, no máis absoluto esquecemento.    
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5.4 Actividades de autoavaliación 
 

� Explique as diferenzas vocais que esixen a interpretación das óperas de Mozart e as de 
Verdi. 

� Expoña as características xerais da pedagoxía vocal. 
 

5.5 Exercicios complementarios 
 

� -Escoite a aria da Raíña da noite, de Mozart, “der hölle rache” 

http://www.youtube.com/watch?v=rxGy83aipbY&feature=related 

e compare o tipo de canto co da Condesa, nas Vodas de Fígaro, en “dove sono” 

http://www.youtube.com/watch?v=LLM5CFACTtA 

Poderá decatarse das grandes diferenzas que hai entre as dúas voces, non tanto en ex-
tensión senón no carácter vocal que a intérprete debe conferirlle á súa interpretación. 

� Intente atopar cal é a súa tesitura; para isto, primeiro ten que “quentar” a voz, e un mo-
do perfecto sería facer escalas, cada vez máis agudas, -para atopar así o seu tope por 
arriba- e despois baixar, para coñecer así os seus sons máis graves. Como en calquera 
exercicio físico no que intervén o corpo humano, é imprescindible primeiro quentar os 
órganos que interveñen nese movemento; neste caso, a boca, os pulmóns e as cavidades 
resoadoras. Un bo exercicio para quentar a boca, os beizos e a lingua é cantar o 
“happybirthday to you” unicamente  soprando a través dos beizos. 
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6. Unidade 5. A música vocal no Barro-
co 
 

6.1 Obxectivos desta unidade 
 

Esta unidade ten a finalidade de profundar nas principais formas musicais vocais que se 
deron no Barroco, así como afondar no coñecemento dos estilos, das técnicas e das parti-
turas da música operística deste período histórico. 

 

6.2 Criterios de avaliación 
 

Diferenciar as formas musicais básicas que se atopan nunha ópera no Barroco: arias, reci-
tativos e ariosos. 

6.3 Contidos básicos da unidade 
 

O Barroco comeza na música precisamente a partir dun gran cambio na concepción da 
voz. O inicio do Barroco está marcado polo paso do gran policolarismo e da polifonía a 
moitas voces ao canto  a unha soa voz, acompañado por un instrumento. Adoita situarse 
este primeiro Barroco en torno á composición das primeiras óperas, escritas por Giulio 
Caccini, Claudio Monteverdi e Vicenzo Galilei (pai de Galileo), nos primeiros anos do sé-
culo XVII. Pódese distinguir esta música polas seguintes características: 

� Triúnfa nesta nova época a monodía acompañada, que é unha voz (masculina ou femi-
nina) acompañada e sostida por un instrumento, que fai de baixo continuo (un violón, 
un arpa, un clavecín, etc., etc.). 

� Comeza a separarse claramente o estilo profano e operístico (Musica Teatralis) da mú-
sica relixiosa ou puramente instrumental. 

� As primeiras óperas réxense polo principio de claridade na dicción e de graza e legato 
na pronunciación da liña melódica; estas características son, grosso modo, as bases do 
bel canto. 

Todas as óperas desta nova etapa barroca, - que durará ata a chegada do Clasicismo, a 
partir de 1750- están integradas polas seguintes partes, ben diferenciadas:  

� Partes recitadas ou semirrecitadas: destinadas á transmisión da acción. A voz é acom-
pañada unicamente polo baixo continuo; chámanse recitativos. Poden ser “secos”, -só 
acompañados polo instrumento que lle da a base harmónica-, ou “acompañados”, 
acompañado por un grupo orquestral, normalmente un pequeno conxunto de cordas. 
Este último adoita preceder a unha grande aria. 

� Partes recitadas máis próximas ao canto: son tamén partes narrativas, pero de natureza 
máis dramática: chámanse ariosos. Teñen unha forma libre (non son estróficos). 

� Partes cantadas a “solo” ou a “dúo”: chámanse arias e nelas o texto non é narrativo, se-
nón que se recrea nos sentimentos do personaxe. 
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� Partes cantadas por todos os protagonistas (chamadas partes concertantes) ou por un 
grupo de personaxes secundarios, que representan a campesiños, a un pobo, etc, etc.: 
chámanse coros. 

Pode escoitar un recitativo seguido dun aria da capo na voz de Cecilia Bartoli, que 
canta unha aria da ópera Semele, de Haendel. Verá claramente a diferenza; 
http://www.youtube.com/watch?v=T5gc6VMygMI 

Moitas arias do Barroco adoptan a forma denominada da capo (de volta ao inicio), cu-
xo esquema é ABA’ sendo A unha parte de gran beleza lírica, con poucos adornos, e for-
temente contrastante coa sección B, máis pequena e con outro carácter, para concluír coa 
repetición ornamentada de A, con grandes adornos e coloraturas.  

EVOLUCIÓN DA ÓPERA BARROCA 

A ópera experimenta unha seria transformación no Barroco, desde as primeiras obras de 
Monteverdi, Caccini ou Peri ata as que se interpretan no denominado “Terceiro Barroco”, 
cuxo máximo representante é Haendel, que  escoitou no anterior exemplo. 

A ópera barroca segue fielmente a teoría dos “afectos” que imperaba en toda a música des-
te período. Segundo regulamentou o pai da escena teatral no Barroco, Pietro Metastasio,  
(1698- 1782) cada aria debe representar sempre un único “afecto”: dor, amor, ira, me-
do,vinganza, etc., e xusto despois da súa interpretación, o cantante debe saír da escena. 
Pola contra, non pode abandonala entre o arioso e a aria. 

TIPOS DE ARIAS 

En función do que acabamos de dicir, o lugar que ocupan as arias dentro da ópera deu lu-
gar a tipoloxías distintas. Así falamos de: de aria; así: 

� Aria di sortita (aria de saída) é a aria de entrada en escena dun dos protagonistas, na 
que debe facer visible todas as súas calidades vocais. 

� Aria di bravura (tamén chamada di agilitá) na que se sitúan case todas as dificultades e 
adornos que poidan existir. É a verdadeira proba para un cantante (este é, por exemplo, 
o caso da ópera de Donizetti, A filla do Regimiento, na que o tenor debe dar seguidos 
noves “does de peito” ao cantar a aria A mes amis, como poderá escoitar máis adiante) 

� Aria di portamento. Totalmente distinta, na que se exhibe a capacidade lírica, de cantar 
lentamente dos intérpretes. 

� Aria di ira, que debe ser cantada moi expresivamente, chea destes efectos dramáticos. 

� Aria di sorbetto (aria do xeado) que cantaban personaxes secundarios, mentres o públi-
co tomaba xeados ou refrescos, xa que cómpre non esquecer o prolongados que eran 
entón os espectáculos teatrais. 

� Aria di baule (aria do baúl) que é aquela que lle tiña dado a fama a algún intérprete, ti-
vera ou non algo que ver coa ópera representada, e se interpretaba no medio dela. 

� Aria di guerra, que adoita ir acompañada por unha trompeta, instrumento emblemático 
desta circunstancia. 

� Aria con catene (aria con cadeas) aria reservada a un personaxe que está cativo, e que 
canta como prisioneiro, etc. 

Toda a ópera desta época esta suxeita, pois, a moitas regras, que todos os compositores 
asumiron durante máis dun século á hora de compoñer un drama musical. Entre as máis 
destacadas están as seguintes: 

� Deben constar de tres actos. 
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� Ten que haber tres personaxes principais que deben cantar cinco arias cada un. 

� Estas cinco arias serán cantadas dúas no primeiro acto, dúas no segundo e unha no fi-
nal.  

� A segunda soprano debe ter tres arias. 

� Os personaxes secundarios deben ter unha cada un, como máximo, dous.  

� O compositor debe axudar a que o contraste sexa constante; deste xeito, debe procurar 
que non vaian seguidas dúas arias do mesmo carácter.  

� Debe evitar facer arias de bravura ou arias apaixonadas para os personaxes secundarios. 

O GRAN COMPOSITOR BARROCO DE ÓPERA: HAENDEL 

Haendel naceu en 1685 en Alemaña, na cidade de Halle, o único fillo varón do segundo 
matrimonio do seu pai, un barbeiro e cirurxián bastante adiñeirado. Estuda música desde 
neno co organista máis reputado da cidade, quen lle inicia no coñecemento de distintos 
instrumentos como o órgano, violín, clavecín e óboe, así como de composición. Chega a 
ser el mesmo organista na súa cidade natal. Realizou estudos de dereito, aínda que nunca 
se dedicou a este labor, xa que pronto deixa a súa cidade natal para irse a Hamburgo. Alí 

entra en contacto co mundo da ópera, e alí estrea Almira, en 
1705. Reside en Alemaña ata 1706, ano en que viaxa a Italia, 
onde se impregna do belcantismo e do sentido melódico. Tras 
un breve regreso a Alemaña, emprende unha definitiva viaxe a 
Inglaterra, país no que terá grande sona como compositor. 
Despois da morte de Purcell, acaecida 15 anos atrás, non 
houbo un músico que alcanzara a fama que tivo Haendel, quen 
se converteu no compositor favorito da corte, primeiro coa 
raíña Ana e despois co rei Xurxo. En Inglaterra cultiva 
amplamente o xénero vocal, tanto o operístico como o 
relixioso, no que compón anthems e oratorios. Haendel tamén 
embarcouse na tarefa de empresario, na que conseguiu grandes 
éxitos e tamén rotundas bancarrotas. Ao iniciarse a década de 

1730 alcanza o cumio dos seus éxitos, con varias óperas compostas sobre textos de Metas-
tasio, e o oratorio Deborath, en lingua inglesa. Haendel foi tamén a vítima das loitas entre 
o rei e o seu fillo, o príncipe de Gales, que foi máis partidario do compositor Porpora e do 
castrato Farinelli. Estes enfrontamentos acabaron por minar o traballo operístico de Haen-
del, que se dedicou na década dos 40 case por completo a compoñer oratorios. Ao igual 
que lle ocorrera á súa nai, padeceu unha cegueira que lle foi afastando paulatinamente de 
calquera actividade pública. É operado de cataratas en 1752, aínda que, ata o final da súa 
vida, continuou dirixindo as súas obras desde o teclado. A última obra importante na que 
traballa é O triunfo do tempo e da verdá, adaptación da obra que compuxera en 1807 co 
mesmo título. Morreu en abril de 1759, sendo enterrado na abadía de Westminster.  

A MÚSICA OPERÍSTICA DE HAENDEL 

Haendel adoita reutilizar algunhas partes dunhas obras noutras (costume que por aquel en-
tonces era común e non estaba mal considerado nin se cualificaba de plaxio). Así, algúns 
fragmentos das primeiras óperas pódense atopar tamén nas óperas do período italiano ou 
inglés. 

Unha das súas óperas máis coñecidas é Rinaldo, composta en 1711, -un ano despois de 
chegar a Inglaterra- sobre todo, polos difíciles pasaxes destinadas á voz de castrato, e que 
marca o punto álxido no recoñecemento do músico. 
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As óperas da súa última etapa están marcadas pola perda do favor real e o conseguinte 
desastre económico, ao ter que competir cunha compañía rival, a Ópera da nobreza. Entre 
estas óperas, ocupa un lugar destacado Alcina, drama baseado no libreto anónimo tomado 
dos cantos VI e VII do poema Orlando Furioso, de Ariosto, un dos poemas de máis fama 
internacional de todo o Barroco (de feito, o propio Haendel fixo unha ópera co mesmo tí-
tulo). Alcina estreouse no teatro Covent Garden, de Londres, en 1735. Nesa tempada, Ha-
endel realiza tamén para o mesmo teatro Ariodante, dentro así mesmo do esquema da ópe-
ra-ballet francesa.  

Alcina foi o último grande éxito do compositor, quen vería como nos anos sucesivos, as 
súas producións representábanse ás veces co teatro case baleiro. Esta ópera si contou co 
apoio dos reis de Inglaterra, e chegou a ter 18 representacións. Trata dunha sorte de trián-
gulo amoroso: a bruxa Alcina ama a Ruggiero, home de honra que está namorado á súa 
vez de Bradamante, quen lle corresponde. Alcina quere enfeitizar a Ruggiero para que es-
queza a súa prometida, pero esta, disfrazada de home e co seu preceptor Melisso, acoden a 
pór remedio a esta situación.  

Para esta ópera, Haendel dispuxo dun amplo coro (algo pouco usual nas empresas ope-
rística inglesas do momento) así como dun gran ballet (cuxa protagonista principal, a fran-
cesa Marie Sallé, foi recibida con grande escándalo polo público puritano, entre outras 
cousas, por “actuar co cabelo solto”).  

Nesta ópera xa se empregaban arias grandes, ampliadas (cun esquema formal que xa 
non é ABA’, senón AA’BAA’). 

Un dos esquemas teatrais máis comúns en Haendel é o seguinte: 

Recitativo-arioso seco-arioso acompañado e aria da capo.  

Todo isto, conforma a “escena”, cuxa suma dá lugar aos distintos actos dos que se com-
poñen as óperas. É dicir: a gradación crecente que vai desde o momento de moita acción e 
pouco canto (recitativo) ata o momento contrario (aria). 

I- Escoite de Alcina, a aria do primeiro acto que canta Ruggiero, titulada “Di te mi ri-
do” (ríome de ti)  

http://www.youtube.com/watch?v=cTpCi-VQRH0 

Esta é un aria da capo, na que o protagonista, baixo o feitizo de Alcina, lle responde, 
nun magnífico exemplo de aria di bravura, cun canto de grandes dificultades técnicas e 
que contén moita coloratura. (Pense que esta aria, na súa orixe, foi escrita para un castra-
to). A aria desenvólvese despois dunha breve introdución, que dá paso á primeira frase do 
protagonista: “ríome de ti, simple parvo”, que constitúe a sección “A”. A sección contras-
tante, “B”, dá paso a unha nova interpretación de “A” (de aí o nome de aria da capo) moi-
to máis ornamentada que na súa exposición. 

II- Escoite o acto II, que é un dos clímax da ópera: o conxunto formado polo recitativo 
e gran aria da capo titulada “Ah!, mío cor”. Intente escoitar na música o momento dramá-
tico no que se atopa Alcina, moi doída (para o cal, o compositor escolle un modo menor). 
Para isto, a liña de canto é moi doente tamén, entrecortada, case en suspiros. As palabras 
máis importantes están subliñadas con efectos sonoros (traditore –traidor-, sola, etc., etc.). 
A sección contrastante B é máis enérxica, e nel xura vinganza, iradamente, para volver de 
novo, á repetición de A. 

http://www.youtube.com/watch?v=wixX651JX8c 

����Sabía que...   

... a música que anuncia a Champions League é dunha obra relixiosa de Haendel? Está 
tomada de Zadok, o sacerdote.  
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... ao mesmo tempo que triúnfa a ópera de carácter italianizante en Europa, faise un oco en 
Inglaterra un tipo totalmente distinto de representación vocal, chamado The beggar’s Ope-
ra (a ópera do mendigo) que toma as formas estróficas da canción popular e que emprega 
tanto partes cantadas como faladas (como acontecerá despois coa música teatral española). 

 

6.4 Actividades de autoavaliación 
 

� Explique as diferenzas entre aria, arioso e recitativo. 

� Expoña en que consiste un aria da capo e, se coñece algún exemplo, escríbao. 
 

6.5 Exercicios complementarios 
 

Escoite en youtube Zadok, o sacerdote: 

http://www.youtube.com/watch?v=QCHUCMiJ_Ew 

E responda ás seguintes preguntas. 

 

É o ritmo do inicio ternario ou binario?  Escriba a súa resposta 

Existe un diálogo que teña a mesma melodía entre as 

voces e os instrumentos? 

 

O idioma é alemán, italiano ou inglés?  

Hai dúas partes ben diferenciadas ou hai máis?  

Cómo é o esquema xeral: lento-rápido ou rápido-lento?  
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7. Unidade 6. A música vocal no Clasi-
cismo 
 

7.1 Obxectivos desta unidade 
 

Con esta unidade preténdese achegar ao alumnado á música vocal do Clasicismo, anali-
zando as súas características formais e estilísticas, a través dalgunhas das súas obras e dos 
seus compositores máis representativos. Ten a finalidade, pois, de que o alumnado sexa 
quen de comprender as formas musicais deste período, así como de entender os mecanis-
mos evolutivos que xeraron o fin do Clasicismo e o principio da música romántica, a tra-
vés das composicións de música vocal. 

 

7.2 Criterios de avaliación 
 

� Apreciar as características formais e estilísticas da música vocal de Mozart. 

� Enmarcar  correctamente a música mozartiana no período histórico que lle corresponde: 
o Clasicismo. 

 

7.3 Contidos básicos da unidade 
 

O período clásico na música comprende desde 1750 a 1800, datas que, máis que obedecer 
a unha realidade absoluta, son froito da convención musicolóxica internacional. De feito, e 
aínda que comunmente se considera a data de 1750 como o final do Barroco (por ser o ano 
da morte de Bach), o certo é que na década de 1720 xa comezan a experimentarse unha se-
rie de cambios na linguaxe barroca, que orixina un cambio de mentalidade a chegada de 
novas formas de entender o de facer a música. Ao mesmo tempo que o estilo barroco con-
tinúa sendo o máis coñecido, (de feito, atópanse partituras realizadas cos principios cons-
trutivos barrocos ata finais do século XVIII), xorden os estilos convencionalmente chama-
dos preclásicos, e que son, sobre todo, o estilo galante (de corte italiano, francés e alemán) 
e o empfindsamer (de corte máis xermánico). As dúas consecuencias máis inmediatas dis-
to son que a música se torna máis graciosa, máis elegante e expresiva e que se rompe a 
unidade de estilos das épocas precedentes para dar así lugar a sensibilidades distintas. 

A linguaxe musical vocal está totalmente definida nesta época grazas á tonalidade. Isto 
significa que unha nota determinada é a principal e a hexemónica, e que a quinta nota na 
escala contada a partir dela é a segunda en importancia. Todas as demais xiran en torno a 
elas, a modo de reforzos ou adornos destas. Coa linguaxe tonal avanza tamén na constru-
ción das frases musicais periódicas, o que supón un total contraste co Barroco. Isto será 
crucial na música vocal, durante todo o período. As frases adoitan ter normalmente 8 
compases, divididos en dous períodos de catro compases cada un: o antecedente e o con-
secuente.  

Estas características, xunto a outras como a modulación, que permite ir dunha tonali-
dade a outra, fan que a música vocal do período clásico teña unha sonoridade totalmente 
distinta á do Barroco. 
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A MÚSICA VOCAL PROFANA 

A ópera segue a ser a forma profana por excelencia. Neste período conflúen distintas tra-
dicións operísticas; unha delas é a ópera seria italiana, que tiña como protagonistas a he-
roes ou personaxes mitolóxicos. A súa trama adoitaba estar envolta en efectos sobrenatu-
rais ou alegóricos e había abundancia de personaxes e tramas secundarias, que a reforma 
emprendida por Metastasio iría eliminando pouco a pouco. Outra característica destas 
obras é que tiñan moitos roles para voces agudas, ben sexan de soprano ou ben de castra-
to.  

Pietro Metastasio, (Roma, 1698-Viena,1782) revolucionou 

 o drama operístico durante o Barroco e o Clasicismo. 

Outra tradición existente na época era a da opera bufa italiana, 
que tiña unha enorme puxanza ao irse eliminando as seccións 
cómicas das óperas serias. A diferenza destas, os seus argumentos 
están tomados da vida diaria, e neles emprégase a linguaxe propia 
dos seus personaxes, totalmente alleos ao mundo mitolóxico. A 
música ten unha forte raíz popular, polo que a voz de castrato non 
tivo cabida neste tipo de ópera. Os personaxes xa non son nobres 
ou heroes, senón burgueses e incluso aldeáns, e normalmente, o 
seu enxeño e intelixencia logra imporse sobre os excesos da 
aristocracia. Grandes compositores da época compuxeron neste 
estilo, que gozou dun gran predicamento en toda Europa, coa ex-
cepción de Francia, onde unha destas óperas, A serva padroa, de 
Pergolesi, desencadea a denominada “guerra dos bufóns” entre os 
partidarios da ópera seria e os da ópera bufa.  

O ESTILO OPERÍSTICO DE MOZART 

Mozart non foi o único compositor do Clasicismo que compuxo un considerable número 
de óperas; Haydn escribiu máis de 10 óperas e Gluck chegou a compoñer máis de 45. Non 
obstante, ningún compositor soubo escribir tan maxistralmente para as voces como o fixo 
Mozart, quen aglutinou na súa música o mellor da tradición francesa, alemá e italiana. 
Cómpre non esquecer que, dos 35 anos que viviu Mozart, estivo 17 fóra do seu país, en 
constante contacto coas tradicións musicais dos lugares que visitaba.  

Mozart revitalizou un dos xéneros vocais alemáns predilectos do público: o singspiel, 
moi popular en Alemaña e no imperio austrohungaro durante os  séculos XVIII e XIX. Es-
te xénero está escrito en alemán e nel alternan diálogos falados con cancións. Os seus pro-
tagonistas e argumentos adoitan ser populares e exaltan as virtudes do pobo chan; un 
exemplo de singspiel “á Mozart”, é a súa ópera O rapto do Serrallo, ambientada en Espa-
ña e que obtivo un gran éxito desde a súa estrea. 

Wolfgang Amadeus Mozart naceu en Salzsburgo, Austria, en 1756, no seo dunha fami-
lia de gran tradición musical.  

Sendo neno, Wolfgang asombraba as cortes europeas coas súas excepcionais dotes co-
mo intérprete.  

O seu pai, Leopoldo, era entón un reputado compositor da corte, amigo de Haydn e de 
Salieri, o director musical da corte de Viena, que ten poucas similitudes co pérfido perso-
naxe da película Amadeus, presentado así polo cineasta de orixe checa Milos Forman. O 
pequeno Wolfgang, xunto á súa irmá Nannerl, (excelente pianista e tamén compositora) 
percorreu as cortes europeas exhibindo os seus malabarismos interpretativos (tocando bo-
ca abaixo, cos ollos pechados, etc., etc.) e tamén compoñendo. Coñece así en plena infan-
cia os procedementos compositivos das óperas italianas, que deixan unha forte pegada nas 
súas primeiras óperas, compostas, seguindo estes esquemas, en plena infancia. O seu ca-
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rácter era moi distinto ao do seu pai, ou ao de Haydn, xa que Mozart non quería ser o mú-
sico de capela da afamada catedral de Salzsburgo; ansiaba facer a música que quixera e 
non estar atado polas obrigas do seu cargo (tanto de permanencia na cidade como de com-
posicións de obras relixiosas). Por tanto, despois dun agre desencontro, Mozart abandona 
a súa cidade natal e emprende unha nova vida que o levará a residir en Viena. Unha das 
súas obras máis importantes nesta nova etapa é a ópera O rapto no Serrallo, escrita en 
1782, unha obra “á turca”, seguindo a moda estilística do momento, e que estaba escrita en 
alemán. Non obstante, ao pouco tempo da estrea, o emperador despediu a compañía alemá 
para restablecer a compañía de música italiana. Isto fai que as seguintes óperas mozartia-
nas fosen escritas en italiano. As tres seguintes, -definitivas na historia musical- foron froi-
to da perfecta unión entre a súa música e os libretos de Lorenzo Daponte. Este chegou a 
escribir nas súas memorias que Mozart tiña talentos moi superiores á calquera dos conce-
didos aos compositores anteriores, presentes e futuros. A primeira destas óperas é As vo-
das de Fígaro; o éxito obtido por esta ópera en Praga (non así en Viena) fixo que esta cor-
te lle encargara a seguinte ópera: Don Giovanni, cun argumento menos complicado que o 
das Vodas, e onde están presentes tamén os temas eternos do amor apaixonado, o amor fi-
lial, o amor traizoado e a vinganza.  

Don Giovanni é un nobre, que fai da sedución o seu modo de vida; unha das mulleres 
ás que se achega é Dona Ana, filla do Comendador, quen se bate en duelo con Don Gio-
vanni, para defender a honra da súa filla, e morre. Ao final da ópera, a pantasma do Co-
mendador regresa da tumba para levarse a Don Giovanni aos infernos. Esta escena é sen 
dúbida unha das máis efectistas da toda historia da ópera. A música de Don Giovanni é 
excepcional tanto polo seu colorido orquestral, como polo dramatismo das voces. A ópera, 
unha das máis representadas na actualidade nos teatros de todo o mundo, foi non obstante 
considerada despois da súa estrea demasiado difícil, polo que o autor no recibiu máis en-
cargos ata tempo despois.  

 A última ópera na que colaboran Mozart e Daponte é Cossí fan tutte (“Así fan todas”) 
de argumento máis livián que as anteriores. Os problemas económicos e de saúde angus-
tiaban o músico, quen no ano da súa morte estaba inmerso na composición de dúas óperas 
(A Clemenza de Tito e a Frauta Máxica), e un Réquiem; resulta curioso comprobar como 
a data que lle pon Mozart na portada a esta obra é 1792; lamentablemente, o compositor 
morreu, deixándoa inconclusa, o 5 de decembro de 1791.  

A Frauta Máxica conta cun libreto doutro gran dramaturgo do momento, Schikaneder, 
que, como Mozart, era tamén masón. A ópera trata dos grandes ideais humanos: o amor 
ilimitado, a busca da verdade e do coñecemento, que se contrapoñen á crueldade, repre-
sentada pola Raíña da Noite. No medio escribiu velozmente outra ópera, A Clemenza de 
Tito, que era un encargo feito para celebrar a coroación do Emperador Leopoldo, se ben 
parece que a súa composición non responde totalmente a tan breve período de tempo. O 
Réquiem é un exemplo do uso da técnica contrapuntística, apoiado nunha harmonía tensa 

e dramática, que Mozart manexa á perfección. Despois 
da súa morte, estendeuse a lenda de que o destinatario 
da misa de defuntos era el mesmo. O certo é que o 
encargo fíxoo un oficial do Conde Walsegg, tal e 
como testemuñan todos os documentos. 

 No momento da súa morte, estaba escribindo o 
Dies Irae, do Réquiem, que foi rematado a partir de aí 
por un dos seus discípulos, Süsssmaier. 
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AS VODAS DE FÍGARO 

“Hoxe estréase a ópera do teu irmán As vodas de Fígaro. Será excepcional que teña éxito 
porque coñezo as extraordinarias intrigas que se teñen montado contra el. Salieri e os se-
us partidarios teñen removido ceo e terra para derrotalo”. 

Carta de Leopoldo Mozart á súa filla Nannerl, o 28 de abril de 1786. 

As vodas de Fígaro pertence ao xénero de ópera bufa. O tema desta ópera forma parte 
dunha triloxía sobre Fígaro (cuxa primeira parte é O barbeiro de Sevilla) do escritor Be-
aumarchais, que foi sen dúbida a obra por excelencia 

da última metade do século XVIII. Antes que Mozart, outro gran compositor interesá-
rase xa por esta temática, e así, o primeiro Barbeiro de Sevilla que tivo verdadeira sona 
non foi o de Rossini, senón o de Giovanni Paisiello, estreado en San Petesburgo, na corte 

de Catalina A Grande, en 1782 e que pronto 
chegou a Viena, onde a coñeceu Mozart.  

Ilustración do Acto I d’As vodas de Fígaro, de Mozart 
O argumento resultou enormemente polémico 

nesa época, ao tratar dun xeito novo e único as 
tensas relacións entre a nobreza e a servidume. De 
feito, a obra orixinal foi estreada en París en 1784 
despois de varias prohibicións de Luís XVI. 

Despois de moitas dúbidas, a ópera de Mozart 
puido ser estreada finalmente en Viena, o 1 de 
maio de 1786, cando Mozart tiña 30 anos, despois 
de que o libretista eliminase gran parte da acción 
considerada máis subversiva. Non foi esta a única 
adaptación que fixo do texto orixinal: tamén 
reduciu o número de personaxes a 11. Neste 

aspecto, e como se viu na unidade didáctica anterior, Mozart rompe co esquema de Metas-
tasio, que fixaba en sete ou, como moito, en oito o número de intérpretes (de feito, Cossi 
fan tutte, “volve” aos esquemas preceptivos, e inclúe a seis cantantes)  

O argumento é complexo, xa que ocorren varias tramas paralelas. Moi esquematica-
mente, pódese dicir que hai dous personaxes, Susanna e Fígaro, que van casar, que están 
ao servizo dos condes de Almaviva; na ópera aparecen tamén a amiga de Susanna, Barba-
rina, coa que urde unha trama para liberarse do acosador Conde o paxe, Cherubino, namo-
rado de todas as mulleres que atopa ao seu redor, tamén ten un papel importante nesta 
trama. Outros personaxes, como Basilio, Bartolo, don Curzio, Barbarina ou Marcellina, 
ocupan un papel destacado na trama secundaria. 

Non obstante, e pese ao complicado (e ás veces, confuso) do libreto, a estrutura da ópe-
ra está perfectamente equilibrada: hai unha correspondencia case exacta entre o número de 
arias (14) e o número de conxuntos (15). Toda a acción acontece nun só día; o acto I pola 
mañá, á hora do almorzo; o acto II, ao mediodía; o acto III, pola tarde, e o acto IV, no 
anoitecer. 

Moitos son os elementos que poden verse á luz da transgresión social. Un deles é a aria 
do principio, que Fígaro lle dedica ao Conde, cunha base de ritmo de minuetto, -danza no-
bre- (é certamente revolucionario que un servinte cante un aria aristocrática) e na que o 
invita a bailar: Se vuol ballare, signor Contino (“Se quere bailar, señor Condesiño”)  

Recomendamos a audición desta aria na versión de René Papé, na produción da Staats-
kapelle de Berlín dispoñible en youtube. Nela, pódese comparar o estilo vocal do recitati-
vo, que antecede á aria, interpretados polo devandito baixo alemán. 

http://www.youtube.com/watch?v=s-RYj4Fvy9g  

É un aristócrata, o conde, quen vén provocar a discordia entre os personaxes protago-
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nistas populares, Fígaro e a súa namorada Susanna, ao querer aproveitar o seu dereito tra-
dicional de pasar a noite coa criada, antes de que esta case con Fígaro. Cómpre tamén de-
catarse de que a Condesa, resignada ao seu papel de enganada, decide cambiar de actitude 
grazas á intervención dos personaxes populares.  

Non obstante, unha ollada en maior profundidade á opera, permite tamén unha lectura 
contraria. Por exemplo, das 14 arias mencionadas, soamente tres son totalmente monolo-
gais: as dúas da Condesa, (do acto II: Porgi amor e do acto III: Dove sono) e a aria do 
Conde, (no acto III: Vedrò mentrío sospiro) que, como se ve, corresponden aos dous úni-
cos personaxes aristocráticos da ópera. 

Hai varios momentos especialmente importantes neste “drama in musica”. Imos velos 
por orde de aparición no mesmo: 

No acto I, destaca a intervención de varios dúos: primeiro, de Susanna e Figaro, e des-
pois, dos personaxes secundarios, Marcellina e Bartolo, (baixo bufo) quen, buscando vin-
ganza, entoa un aria de bravura. Outro dúo é o que cantan Marcellina e Susanna, (Via, 
resti, servita) que adopta a forma típica da ópera bufa, no que ambas gardan as formas 
cando internamente se odian.  

Unha das mellores interpretacións deste dueto é a da produción do Festival de Salzs-
burgo, de 1991 e que pode verse neste enderezo web. 

http://www.youtube.com/watch?v=V4gVC9m-l2c  

Despois aparece en escena Querubino, quen canta unha das arias máis famosas da ópe-
ra, Non son più, na que o mozo (por iso ten voz de mezzosoprano ou soprano) canta as sú-
as ansias de amor. Na versión que a continuación propomos canta a soprano francesa Ve-
rónique Gens. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qjrb7_vjORU&feature=related  

O acto II comeza directamente cunha das melodías máis belas da historia da música, a 
aria da Condesa, Porgi, amor, cuxa melancolía e tristeza trata Mozart maxistralmente. A 
Condesa, a diferenza de outros personaxes da ópera, non pide vinganza por ser unha mu-
ller enganada, nin se queixa a outros; simplemente pensa, en voz alta, na súa tristeza. Das 
moitas versións que existen desta aria, destacamos a da soprano romana Angela Gheorg-
hiu, unha das máis importantes divas do século XXI. 

http://www.youtube.com/watch?v=YKrcLQroDww&feature=related  

 

 

 

A soprano Ángela Gheorghiu é unha das máis famosas e controvertidas 

sopranos do momento. 

 

 

Sorprendentemente, non é ata este segundo acto que 
Susanna, unha das protagonistas, canta a súa propia aria, 
Venite, inginocchiatevi, aria de divertimento, moi alegre e que 
amosa musicalmente o carácter da moza. Despois de varios 
dúos e tríos, o acto remata cun amplo Finale, co que se dá 
paso ao acto III, que comeza cun recitativo do Conde. No 

seguinte recitativo, Susanna e a Condessa deciden enganar o Conde. Neste acto ten lugar o 
sexteto no que se descubre que Fígaro é fillo de Marcellina e Bartolo. 
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O último acto arranca coa intervención de varios personaxes secundarios; comeza cun 
aria (exactamente, unha cavatina) de Barbarina. Esta aria ten a particularidade de que é a 
primeira que se desenvolve en modo menor en toda a obra. Despois doutras intervencións 
de Marcellina e de Basilio, dáse paso xa aos personaxes principais: primeiro a Fígaro e 
Susanna, despois, ao recitativo e aria Aprite, de Fígaro e ao recitativo e aria de Susanna, 
deh, vieni. Tamén cómpre deterse no final da obra, xa que o finale das óperas mozartianas, 
non ten parangón en toda a historia da música. Nel, aparecen en escena todos os persona-
xes, -como era obrigado nas regras operísticas- pero neste caso, cantando verdadeiros pa-
peis protagonistas, e ao mesmo tempo, cantando todos xuntos. Son momentos especial-
mente vibrantes, cheos de enerxía e fermosura, cando a Condesa perdoa o seu home e to-
dos cantan Questo giorno di tormenti, di capricci e di follia, in contenti e in allegria solo 
amor può terminar. 

http://www.youtube.com/watch?v=xjQFYaCwOvM 

Recomendamos esta versión do final da ópera, porque nela poderá comparar a dozura 
do duetto dos protagonistas, que enlaza con total naturalidade co exultante conxunto final.  

 

����Sabía que...  

... Schikaneder, o autor do libreto da ópera máis coñecida de Mozart (A frauta máxica) 
pertencía á masonería, á que tamén pertencía Mozart, segundo varios dos seus biógrafos.  

 

7.4 Actividades de autoavaliación 
� 1- Faga un comentario sobre as características da música vocal de Mozart. 

� 2-. Expoñan brevemente os aspectos máis importantes de As vodas de Fígaro. 
 

7.5 Exercicios complementarios 
Escoite as Misas masónicas de Mozart e investigue algo máis sobre esta asociación, antes 
de escoitar a A frauta máxica, obra que está chea de símbolos propios masónicos.  



Páxina 37 de 65 

 

 

8. Unidade 7. A música vocal no Roman-
ticismo 
 

8.1 Obxectivos desta unidade 
 

O obxectivo principal desta unidade é comprender e analizar os distintos estilos vocais, 
preferentemente operísticos, que se desenvolveron no Romanticismo europeo, e que de-
sembocaron despois no operismo de Verdi e Puccini. O segundo obxectivo desta unidade 
didáctica é descubrir e analizar os elementos caracterizadores da música vocal española 
nas primeiras décadas do século XIX. 

 

8.2 Criterios de avaliación 
 

� Identificar os elementos definidores da música no Romanticismo. 

� Apreciar a importancia de Rossini no panorama operístico internacional. 
 

8.3 Contidos básicos da unidade 
 

O Romanticismo é un fenómeno musical enormemente rico e complexo, que por si só ne-
cesitaría dun curso enteiro para chegar a entender minimamente os mecanismos que verte-
bran a súa produción musical. En efecto, ningún período da historia da música anterior ao 
século XIX produciu tal cantidade de obras musicais, en todas as agrupacións imaxina-
bles, a solo, camerísticas, orquestrais, e vocais, tanto relixiosas como profanas.  

A música no romanticismo libérase da rixidez das formas musicais do Clasicismo, ao 
mesmo tempo que busca e reivindica a expresión da emotividade por riba de esquemas 
formais pechados, cun programa temático determinado. Xorden así moitas composicións 
breves, sen unha estrutura predeterminada (barcarolas, impromptus, fantasías, etc., etc.) ao 
tempo que as grandes formas instrumentais e vocais son cada vez máis amplas, tanto en 
dimensións como en número de instrumentos que interveñen nelas. Estase agora xa moi 
lonxe das orquestras barrocas, con apenas instrumentistas de cordas e de ventos, e das or-
questras das capelas nobiliarias e relixiosas do Clasicismo. Agora, a música está destinada 
ao gozo dun grupo máis amplo de oíntes, que pertencen na súa maioría á emerxente bur-
guesía europea e que manteñen e impulsan orquestras, sociedades filarmónicas e tamén te-
atros. 

Aínda que ás veces, adoita denominarse todo o século XIX como Romanticismo, o cer-
to é que nada teñen que ver as obras da primeira xeración- Schubert ou Mendelssohn, -e 
que por certo, nunca se denominaron así mesmos “románticos”, coas da segunda xeración 
de compositores, por exemplo, Tcaikowksy ou Saint-Saens. 
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 A ÓPERA NO ROMANTICISMO 

No principio do século XIX comeza a xerarse un fenómeno que é novo ata entón e que 
consiste na especialización dos compositores de ópera nesa forma musical, sendo moi 
poucas as incursións que fan noutros xéneros; esta característica, que comeza a facerse so-
bresaínte con Rossini, é especialmente acusada en Wagner, Donizetti, Bellini, Verdi e 
Puccini.  

Ao mesmo tempo, nesta época xorde o fenómeno contrario do que aconteceu no Barro-
co; se nese período os distintos estilos se unificaron nun só, agora, aparecen con total in-
dependencia os distintos estilos nacionais. Deste xeito, a ópera italiana será totalmente dis-
tinta á alemá, optando os compositores dos países periféricos, por un modelo ou polo ou-
tro, tendo en conta que a ópera francesa de Meyerbeer ou Bizet non logra imporse como 
prototipo de escola.  

Os argumentos das óperas xa non teñen nada que ver nin cos da ópera bufa nin cos da 
seria; agora, os seus argumentos proceden de historias centradas no amor na coetaneidade 
(Madame Buterfly, Tosca, La Bohéme) e no sobrenatural (Turandot).  

A primeira etapa do século XIX queda totalmente definida por un músico italiano, que 
renova e reactiva o panorama operístico europeo á morte de Mozart; este músico é Rossi-
ni.  

Rossini naceu en Pésaro, Italia, en 1792, un ano despois do pasamento de Mozart. Des-
de neno tivo un forte contacto familiar coa música, o que deixa unha forte pegada na súa 
inclinación á composición. Dotado dunha extraordinaria facilidade para compoñer, Rossi-
ni escribe máis de 30 óperas nun período de 20 anos e, así, é contratado para compoñer pa-
ra Venecia, Milán ou Nápoles.  

Rossini responde ao prototipo de compositor 
“mozartiano”, e por tanto, totalmente distinto a 
Beethoven, para quen compoñer era mergullarse 
dolorosamente no seu interior, nun camiño 
solitario no que a creación estaba por riba de 
todo. Pola contra, Rossini amaba a vida máis 
que a composición: as testemuñas do momento 
indican que escribía cunha grande facilidade, 
(nun só ano, entre 1814 e 1815, compuxo catro 
óperas, sendo unha delas O barbeiro de Sevilla, 
estreada no teatro Arxentina de Roma en 1816, 
co tenor español Manuel García ao fronte, como 
veremos máis tarde). Rossini traballa cos 
mellores cantantes de Europa, entre os que se 
atopa a que chegaría a ser a súa dona, a famosa 
e díscola soprano española Isabel Colbran. 

Os seus éxitos levárono a visitar varios países, e a residir en Inglaterra e Francia, onde 
compuxo en 1829 o seu celebre Guillermo Tell, dentro dos esquemas formais da ópera 
francesa, aínda que o xénero que mellor tratou foi sen dúbida o bufo. 

Toda a súa música está dotada dunha gran frescura e facilidade. Pero a música non foi o 
centro da súa vida, (a pesar de ter escrito case 40 óperas) e, deste xeito, cansado das ten-
sións que implican a composición de óperas (a escritura, a estrea, o trato cos cantantes,a 
procura do favor do público, o trato cos empresarios, etc.) desde 1829 escribe unicamente 
obra vocal relixiosa e música para piano, traballo que incluso abandonaría nas últimas dé-
cadas da súa vida. Dedicado a gozar da vida, era un gran amante das conversas, e da co-
mida (cómpre non esquecer que incluso chegou a inventar un prato que desde entón, leva 
o seu nome). Morreu en París, en 1868, deixando unha notable fortuna á súa segunda mu-
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ller. 

O barbeiro de Sevilla foi, sen dúbida ningunha, a ópera máis importante nesa época. 
Nela aparecen xa algunhas características que reflicten a evolución que Rossini achega á 
linguaxe operística, como é a redución do número de recitativos a favor das partes canta-
das. Todos os personaxes da ópera cantan arias con moita cor, adornos e axilidades, o que 
ata entón soamente estaba reservado aos personaxes principais.  

  
Posta en escena de El barbeiro de Sevilla, de Rossini 

 

Toda a música vocal de Rossini caracterízase por unha gran expresividade melódica, 
polo uso de crescendi nas voces, e de dinámicas moi expresivas, así como pola maxistral 
escritura dos seus números para conxunto. 

Das súas primeiras óperas, a que lle deu unha grande sona foi Tancredi, na que se ato-
pan os mellores trazos de estilo das óperas serias de Rossini. 

TANCREDI 

É un melodrama en dous actos, estreado no teatro de La Fenice, de Venecia, en 1813. Foi 
o primeiro gran éxito do compositor. Compuxo esta ópera a partir da obra Tancredo, escri-
ta polo filósofo Voltaire, que se inspirou en La Gerusalem liberata, de Tasso. O texto de 
Voltaire era unha condena aberta ao exceso de poder, tanto ao exercicio brutal deste, -
como é a pena de morte-, como ao que causa fonda infelicidade, -como son os matrimo-
nios concertados-. O libretista desta obra, Gaetano Rossi, fixo un pésimo traballo, creando 
uns personaxes pouco cribles e demasiado planos, que se movían nunha trama en exceso 
artificial. A pesar das deficiencias do texto, a ópera logo adquiriu grande sona, consagran-
do así a un mozo compositor de apenas 21 anos. En 1815, represéntase xa por toda Italia, e 
a partir de 1816, atopámola interpretada en Munich, Viena, Berlín, ou Londres. 
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Escena de Tancredi, da produción do Teatro Real de Madrid. 

 

 Á parte do seu excepcional interese musical, parte do seu éxito baseouse en que intro-
duciu procedementos formais que outros compositores fixeron inmediatamente seus: a di-
visión da ópera seria en dous actos, que será unha constante en Rossini; a unión entre a 
acción dramática (que non se detén coas arias, como acontecía ata entón) e o canto. Deste 
xeito, o belcantismo adquire gran forza, sempre ao servizo de melodías sinxelas, cantables 
e con acompañamentos rítmicos. Dicimos isto porque os adornos e a axeitada e refinada 
interpretación dos mesmos é crucial nesta ópera.  

É esta quizais a menos romántica das óperas rossinianas, porque hai nela moitos ele-
mentos máis propios do Clasicismo: o gusto polos personaxes mitolóxicos e a idealización 
dos sentimentos representados son claro reflexo disto. Como curiosidade, cabe dicir que a 
obra ten dous finais distintos: o primeiro, que varía o final escrito por Voltaire e lle dá un 
final feliz á obra; e o segundo, escrito pouco tempo despois da estrea, no que morren os 
dous protagonistas, Tancredi e a súa namorada Amenaide.  

O ARGUMENTO 

A ópera está ambientada en Siracusa, (na Illa de Sicilia), no ano 1000 aproximadamente 
da nosa era. Na cidade hai dúas faccións enfrontadas que están celebrando o cese de hosti-
lidades: unha, a encabezada polo rei, Argirio, e outra, polo aristócrata Orbazzano. Para se-
lar a paz, o rei outórgalle a este a man da súa filla, Amenaide, quen ama en secreto a Tan-
credi, nobre exiliado polo seu pai. Este retorna de incógnito, para liberar a Siracusa do 
ataque dos musulmáns. Os amantes atópanse no pazo do rei; Amenaide pídelle que se 
marche, porque o seu pai ten orde de matalo se o atopa; ela, nada lle di sobre as súas futu-
ras nupcias. Cando Tancredi se decata, considérase enganado. A moza négase a casarse 
con Orbazzano, e este, en sinal de vinganza, entrega ao rei unha carta de amor que Ame-
naide tiña dirixido a outro home, polo que é encarcerada e condenada a morte. Soamente a 
dama de compañía de Amenaide, -Isaura- sabe a verdade. Tancredi vence nunha batalla a 
Orbazano, decidido a defender a honra da súa amada, aínda que se sinta enganado. Inme-
diatamente de matarlle, parte para a guerra cos musulmáns. Na batalla Tancredi é ferido de 
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morte, pero ao seu regreso, o rei comunícalle que era el o destinatario da carta de amor; o 
rei casa os namorados xusto antes de que o heroe morra.  

A MÚSICA DA ÓPERA 

A obra ábrese cun amplo coro masculino, Pace, onore, fede, amore, que representa as dú-
as faccións rivais. A presentación en escena de Amenaide prodúcese cunha cabaletta, vo-
glia il cielo che brilli omai, na que aparecen todos os elementos que lle dan virtuosismo 
belcantista ao canto rossiniano: adornos e coloraturas que esixen unha gran capacidade in-
terpretativa por parte da soprano. 

Pode escoitar este fragmento de Tancredi na versión realizada en 1989 polo Teatro do Li-
ceo de Barcelona, con Marylin Horne, que canta o seguinte texto 

 

Come dolce all'alma mia 
 
Scende il suon de' vostri accenti! 
 
Come a' vostri, a' suoi contenti 
 
Va esultando questo cor! 
 
(E tu quando tornerai 
 
Al tuo ben, mio dolce amor!) 
 
 
CORO 
In tal dì, respira omai, 
 
Sì, godrai felicità. 
 
 
AMENAIDE  
Voglia il ciel che brilli omai 
 
Per me pur felicità! 
 
Se il mio bene a me non viene 
 
Pace il cor sperar non sa . 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DVJfYE0T1kA 

O personaxe de Tancredi entra en escena despois; normalmente, é interpretado por 
unha contralto. A súa primeira presentación en escena (despois do recitativo e da corres-
pondente cavatina), é a famosísima cabaletta Di tanti palpiti, na que Tancredi amosa a 
impaciencia por atoparse coa súa amada. 

http://www.youtube.com/watch?v=1xYCj3vnPrI&feature=related 

O final deste primeiro acto ten lugar tras a lectura da carta por parte do rei; neste Fina-
le, todos se lamentan,  
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Pouco despois do inicio do Acto II, ten lugar unha das arias máis desoladoras da ópera, 
na que Amenaide canta entristecida a cavatina No, che il morir non è, mentres está no cár-
cere. Despois de moitos acontecementos, a ópera encamiña o seu final co coro Muore il 
prode, entoado polos nobres que traen o heroe moribundo, nun estilo moi distinto ao coro 
inicial do Acto I. A ópera finaliza coa cavatina de Tancredi, Amenaide, serbami tua fé 
(Amenaide, consérvame a túa fidelidade) tras a cal, morre no seo da súa namorada. 

����Sabía que...  

... unha das arias máis coñecidas desta ópera, Di tanti palpiti, é coñecida tamén como a 
“aria do arroz” xa que Rossini tivo que escribila de novo durante o xantar, ante a negativa 
da cantante Adelaida Malanotte, que facía de Tancredi na estrea, de interpretar a orixinal.  

 

8.4 Actividades de autoavaliación 
 

� Expoña as características principais da música de Rossini. 

� Fale brevemente de Rossini e comente algunha das súas óperas máis coñecidas. 

 

8.5 Actividades complementarias 
A Fundación Rossini, de Pérgamo non só preserva 

o legado do músico, senón que tamén se ocupa da 
investigación de como se debe interpretar cada unha 
das súas óperas. Pode investigar, visitando a súa 
páxina web:  

http://www.fondazionerossini.org 

A vida de Rossini resultoulles aos seus coetáneos 
realmente interesante; así unha das biografías do 
músico que tivo máis edicións en todo o mundo é a 
Vida de Rossini, escrita por Stendhal. A edición en 
castelán deste texto pode atoparse na editorial España 
Calpe, nunha edición de 1949. 
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9. Unidade 8. A ópera de Verdi  
 

9.1 Obxectivos desta unidade 
 

O obxectivo principal desta unidade é achegarse a un dos nomes máis importantes (se-
nón, o que máis) de toda a produción vocal da historia da música occidental.  

 

9.2 Criterios de avaliación 
� Identificar o papel que xoga Verdi na cultural italiana do seu momento. 

� Apreciar os trazos de estilo que fixeron do músico un compositor esencial do século 
XIX. 

 

9.3 Contidos básicos da unidade 
 

Verdi é, sen dúbida, o compositor máis destacado do canto no século XIX, aínda que non 
se podería entender a transcendencia da súa figura sen outros compositores de ópera fun-
damentais do XIX, como son Gaetano Donizetti (1795-1870) e Vincenzo Bellini (1801-
1835). 

Donizetti e Bellini tiveron un papel realmente destacado na concepción belcantista das 
voces, ao incluír adornos pero sen manierismos, e ao coidar a continuidade na condución 
da melodía vocal (o legato do que xa se falou anteriormente) que se atopa tanto nun como 
noutro. As moitas óperas de Donizetti (entre elas, O elixir de amor, Lucrezia Borgia ou 
Lucia di Lamermoor) ben merecen un estudo aparte. Non obstante, imos centrarnos en 
Verdi, xa que a súa traxectoria supón o cumio da tradición operística italiana, cuxo círculo 
se pechará anos despois con Puccini.  

Giuseppe Verdi naceu en Roncone, en 1813; ao pouco tempo trasládase a Buseto para 
seguir os seus estudos de música. Intentou entrar no afamado 
conservatorio de Milán, sen conseguilo, o que lle frustrou 
durante moito tempo, xa que el mesmo se considerou un mal 
orquestrador por non ter recibido unha boa formación nese 
ámbito. Non obstante, pronto acada un grande éxito nesa 
mesma cidade coa súa ópera Nabucco. O seu coro de escravos 
pasa inmediatamente a ser cantado por todos os territorios 
italianos, que ansiaba na unidade nacional, e á que cantaba 
metaforicamente Verdi. A súa vida persoal pasa por 
momentos moi complicados tras a morte da súa muller e da 
súa filla. Verdi refúxiase na música e desenvolve un carácter 
cada vez máis pechado. Mantén unha difícil relación coa súa 
familia, e coa muller que será a súa amante, a cantante  
Giuseppina Streponi. Afastado dos luxos e das viaxes, morre 
en 1901, deixando unha enorme fortuna aos músicos menos 
afortunados. 
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A obra de Verdi adoita caracterizarse por unha serie de elementos que, en maior ou menor 
medida, están presentes en todas as súas partituras:  

� A organización formal en catro actos.  

� A busca da expresión lírica da voz, e non dos efectismos ni esaxeracións vocais. 

� O grande impulso que adquire o coro, e  

� A utilización de argumentos sacados da historia ou da vida coetánea.  

Debido a que o compositor escribiu ópera ao longo de moitos anos (desde que era a moi 
novo e ata o momento da súa morte, cando contaba 88 anos), a evolución na súa escri-
tura permite distinguir tres períodos estilísticos distintos: 

a) Primeiro período: está integrado por 16 óperas, sobre todo, as denominadas políticas. 
Verdi amósase especialmente próximo ao movemento político que propugnaba a unidade 
de Italia: neste período é especialmente rechamante o influxo dos seus antecesores. As 
obras máis destacadas do período son Nabucco, escrita en 1842, que narra a liberación do 
pobo hebreo do opresor, e que como se dixo, xusto despois da súa estrea na Scala de Mi-
lán, os italianos consideraron un canto liberador da súa dominación estranxeira. Desta 
época é tamén I Lombardi e Macbeth.  

b) Segundo período: Verdi abandona os grandes argumentos para centrarse nas emo-
cións humanas. Neste período, a introspección psicolóxica dos seus personaxes, -
especialmente dos femininos- alcanza cotas insuperables. Destaca a súa triloxía máis co-
ñecida: Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) e A Traviata (1853) As tres obras teñen unha 
planificación vocal e estrutural moi semellante, xa que en todas o ritmo é especialmente 
marcado, e as melodías afástanse dos ornamentos e das coloraturas, facéndose sobre todo, 
máis cantabiles.  

Un dos fragmentos máis coñecidos de toda a historia da música é o “brinde” da Travia-
ta, titulado Libiamo ne´lieti calici (bebamos en los cálices alegres) e que interpretan os 
namorados protagonistas, no acto I da ópera. É unha música tipicamente verdiana, alegre, 
exultante, e na que resulta difícil percibir o tráxico desenlace deste drama. 

Entre as moitas versións que pode escoitar na web está a dunha versión non historicista 
da ópera, cantada polos grandes divos deste século, que son Rolando Villazón e Anna Ne-
trebko, http://www.youtube.com/watch?v=vWz7Gbalk98 e que pode seguir a través do 
texto. É a culminación do espírito festivo que preside os primeiros momentos da ópera. O 
compositor traduce ese ambiente mediante unha música áxil e alegre, de valse. O ritmo é, 
pois, ternario.  

O canto alterna entre o tenor, o coro e a soprano, que cantan sobre unha mesma base 
melódica. 

 

Libiamo, libiamo ne' lieti calici 
che la bellezza infiora. 
E la fuggevol ora 
s'inebrii a volutta'. 
Libiamo ne' dolci fremiti 
che suscita l'amore, 
poiche' quell'occhio al core 
onnipotente va. 
Libiamo, amore fra i calici 
piu' caldi baci avra'. 
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Tra voi, tra voi sapro' dividere 
il tempo mio giocondo; 
tutto e' follia nel mondo 
cio' che non e' piacer. 
Godiam, fugace e rapido 
e' il gaudio dell'amore, 
e' un fior che nasce e muore, 
ne' piu' si puo' goder. 
Godiam, c'invita un fervido 
accento lusinghier. 
Godiam, la tazza e il cantico 
la notte abbella e il riso; 
in questo paradiso 
ne scopra il nuovo di'. 
La vita e' nel tripudio 
quando non s'ami ancora. 
Nol dite a chi l'ignora, 
e' il mio destin cosi' ... 

 
c) Último período: a sona de Verdi é xa tan grande, que 

moitas das obras destes anos foron escritas para teatros 
estranxeiros. O carácter de encargo reflíctese na formulación 
das óperas, máis grandilocuentes cás anteriores; destacan 
Don Carlo, producido para a Ópera de París, e Aída, escrita 
en 1871 para a ópera do Cairo, que foi estreada dentro dos 
actos conmemorativos da inauguración do Canal de Suez. 

AÍDA 

Esta ópera en catro actos foi estreada na Ópera do Cairo, a 
noiteboa de 1871.  

Afírmase con frecuencia que esta ópera lle foi encargada a 
Verdi por Ismail Pachá, Bey de Exipto, co motivo da 
inauguración do novo teatro da ópera que quixo construír a 
finais de 1869, como fasto conmemorativo da apertura do Canal de Suez. Finalmente, o 
teatro da Ópera do Cairo tivo que ser inaugurado con outra ópera verdiana, Rigoletto, e 
non hai constancia documental de que o dito máis arriba sexa certo. Exipto era xa entón un 
dos países máis secularizados de Oriente Medio, o que quizais deba poñerse en relación 
coa cantidade de erros de carácter histórico que ten o libreto, (obra de Ghislanzoni e de 
Locle) e que pareceu non importar a Verdi. Aída toma o seu nome dun termo hebreo, que 
significa bela “Adah”. Locle xa tiña colaborado con Verdi nunha ópera anterior, Don Car-
lo. Non obstante, as condicións que lle impuxo o mandatario exipcio, de escribir a obra en 
seis meses, foi algo bastante excepcional.  

Aída ten a particularidade de que o compositor fixo tamén parte do libreto, escribindo 
incluso versos propios (por exemplo, o dúo final). 

A versión que fixo para a estrea no Cairo difire da que posteriormente realizou para a 
europea, no teatro milanés de La Scala, na que, entre outras cousas, incluíu a aria máis 
famosa da ópera: O patria mia. 

Como pode supoñerse, esta ópera non ten practicamente nada en común coa do seu 
coetáneo Wagner (ambos nados no mesmo ano); non obstante, unha escoita atenta pode 
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identificar un tema melódico que xorde en Aída desde o principio como un leit motiv3,  
que aparecerá interpretado varias veces polos violíns ao longo da ópera (simbolizando o 
amor pura da protagonista feminina). 

COMENTARIO ANALÍTICO 

Case ao inicio do acto I, o tenor, no papel de Radamés, atópase cunha das arias máis difí-
ciles da literatura operística: Celeste Aida, forma divina, que pode escoitar na versión de 
Luciano Pavarotti:  

http://www.youtube.com/watch?v=l_eWsuMekSw 

Inmediatamente se lle une Amneris e despois ten lugar o trío, coa primeira intervención 
de Aída, na que se pode escoitar ese leit motiv do que se acaba de falar. Neste terceto, os 
tres personaxes, aínda que canten simultaneamente, fano cada un mergullado nos seus 
propios sentimentos, como se fose un monólogo a tres voces. Subitamente son interrompi-
dos pola trompeta que anuncia o texto do soberano; tras el, o coro (ou sexa; o “pobo”), pí-
delle a guerra. Todo sucede rapidamente, ata chegar á escena coa que finaliza este Acto I: 
a da consagración, na que destaca, ao final a intervención do coro feminino (as sacerdoti-
sas), que canta Del mondo creator. Tras el, un tutti colosal, que enlaza contrastadamente 
coa última intervención do coro de mulleres e a invocación de todos os cantantes a Deus: 
Inmenso Fthà. O Acto II iníciase co coro de mulleres chi mai fra gl’inni e i plausi, (quen é 
o que entre himnos e aplausos) e a danza dos escravos mouros. Agora ten lugar unha ac-
tuación que non é usual nas óperas verdianas: un ballet, que, neste caso, sitúa na percusión 
os sons de evocación da música que desde tempo atrás se denomina alla turca (basta lem-
brarse da Marcha Turca, de Mozart, para darse conta do éxito que tiña esta temática me-
lódica en Europa). Neste acto destaca sobre todo o duelo entre as dúas mulleres protago-
nistas, Aída e Amneris, e, ao final, a “marcha triunfal”, sen dúbida, a parte que se fixo 
máis popular desta ópera. O terceiro acto contrasta sensiblemente co anterior, xa que agora 
a atmosfera é menos triunfal, máis íntima e dubitativa. Nel destaca o canto en solitario de 
Aída, a chamada Aria do Nilo, o, Cieli azzurri, (Oh, ceos azuis). 

http://www.youtube.com/watch?v=7Q4I4b9-1ec 

Neste acto ten lugar o dramático diálogo entre o pai, Amonasro, que lle pide un enorme 
sacrificio á súa filla, quen ten que escoller entre o deber e o amor, o que a música describe 
dun xeito maxistral. Destaca o momento en que Aida trata de convencer a Radamés que 
fuxa con ela á súa patria, Là, tra foreste virgini, (alí entre bosques virxes) O acto finaliza 
coa heroica decisión de Radamés, que, aínda a costa da súa morte, decide quedarse e non 
fuxir: Sacerdote, io resta a te (Sacedorte, estou nas túas mans). O último acto desta ópera 
comeza coas dúbidas e desexos de Amneris, apoiados nunha música maxistral; esta canta 
o seu amor desesperado por Radamés: Ah, tu dêi vivere! (ah, ti debes vivir). Celébrase o 
xuízo contra el, e, finalmente, é atopado culpable, polo que será emparedado vivo. Cando 
este está xa na súa estancia mortal, dáse de conta que alí está tamén a súa amada Aída. En-
tóase nese momento un tema dunha gran beleza: morir! Sì pura e bella!, (morrer, tan pura 
e tan bela!) o que pode escoitar   nunha versión histórica: 

 http://www.youtube.com/watch?v=agbiOoEJDA4 

 

 

 

                                                 
3 Un leit motiv é un breve deseño melódico que caracteriza a un personaxe ou un valor humano a través da súa música, e 
que aparece repetidas ocasións no conxunto da ópera para identificalos. O seu uso máis extendido débese a Wagner. 
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����Sabía que...   

... Verdi estivo moi ligado ao movemento político que pedía a unificación de Italia, que 
nesa época non existía como tal, xa que o norte estaba dominado por Austria e Francia, e 
todo o centro italiano pertencía aos estados pontificios. Deste xeito, Verdi prestou o seu 
apelido como grito de guerra na reunificación, e así, “Viva VERDI!” quería dicir “Viva 
V(ictor) E(nmanuelle) R(ede) D(i) I(talia)”. 

 

9.4 Actividades de autoavaliación 
 

� Expoña as características formais dos distintos períodos nos que se clasifica a música 
de Verdi. 

� Comente os trazos de estilo máis destacados da ópera Aida. 
 

9.5 Exercicios complementarios 
 

� Verdi sempre estivo moi interesado por Shakespeare. Puxo música a varias das súas 
obras, (por exemplo, a Otello, en 1887). De feito, a última das súas óperas é Falstaff, 
escrita en 1893 e baseada nas Alegres Comadres de Windsor. Compare as voces mascu-
linas de Macbeth, obra escrita en 1847, coas de Falstaff, e atope as diverxencias e tra-
zos comúns.  

� A diferenza doutras óperas escritas por Verdi cando era máis novo, (por exemplo, Il 
Trovatore), Aída non ten grandes momentos explosivos. Compare os finais de cada ac-
to e emite unha valoración contrastada. 
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10. Unidade 9. O lied e a ópera alemá: 
Wagner 

 
10.1 Obxectivos desta unidade 

 

O obxectivo principal desta unidade é comprender en que consisten as cancións alemás 
románticas e a complexidade escénica das obras wagnerianas, así como achegarse ás ca-
racterísticas que estas esixen aos seus intérpretes. Comprender e diferenciar as voces wag-
nerianas é outro dos obxectivos que guían esta unidade didáctica.  

 

10.2 Criterios de avaliación 
 

� Identificar e apreciar a importancia do xénero liederístico na historia da música occi-
dental. 

� Distinguir as características formais das óperas wagnerianas, e recoñecelas dentro do 
panorama compositivo europeo do século XIX. 

 

10.3 Contidos básicos da unidade 

O LIED 

O lied, que é o termo como se denomina a canción producida en Alemaña, ten durante o 
século XIX un extraordinario desenvolvemento. Os lieder (que en alemán é o plural de 
lied, sen “s”) son, grosso modo, poemas cantados que teñen un acompañamento instru-
mental, ben de piano, ben de guitarra, ou violín. O lied encarnaba á perfección o espírito 
da Alemaña decimonónica, as súas inquietudes filosóficas e existenciais, polo que foi ra-
pidamente cultivado por case todos os compositores centroeuropeos románticos. Destaca 
pola cantidade e calidade das súas producións Schubert, quen chegou a compoñer máis de 
600. Os lieder tiñan distintas formas musicais; a máis común é a forma estrófica, formada 
por varias estrofas, todas elas coa mesma música. Outra forma común tamén e o lied en 
tres partes, das que a primeira e a terceira estrofa teñen a mesma música. Finalmente, ou-
tra forma é a de lied de Rondó, no que se repite a música das estrofas impares. 

Os lieder schubertianos teñen como base textos de grandes escritores, pero tamén de ami-
gos do músico e de mediocres literatos, se ben destacan sobre todos, os corenta lieder 
compostos sobre textos de Schiller ou os máis de setenta sobre Goethe. Na elección das 
historias a narrar amósase totalmente romántico. Neles, faise patente tanto a influencia da 
música popular, como doutros compositores coetáneos, como Rossini. Entre todos os seus 
lieder, son especialmente coñecidos os ciclos compostos sobre textos de Müler, A bela 
muiñeira, escritos en 1823, e Winterreise, de 1827. O primeiro toma como base a historia 
dun amor non correspondido que remata co suicidio do muiñeiro. Este ciclo está composto 
por vinte cancións, e nelas están presentes gran variedade de formas e estruturas, desde a 
estrófica, á ausencia total de repeticións musicais. Winterreise é un ciclo de 24 lieder, ta-
mén para voz e piano, dominado así mesmo polo sentimento dramático e teatral do texto. 

Pódese escoitar a continuación un dos lieder máis coñecidos do ciclo A bela muiñeira 
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(Schone Mullerin) para piano e voz masculina (neste caso, barítono) 
http://www.youtube.com/watch?v=HWlsBYRCa-o 

Outro compositor alemán que tamén cultivou profusamente este xénero foi Schumann, 
sobre todo desde 1840, época na que xa estaba 
felizmente casado coa pianista e compositora Clara 
Wieck, etapa aínda non ensombrecida polos 
desvaríos mentais do músico.  

De todos, é moi coñecido o ciclo titulado Amor 
de poeta, sobre textos de Heine, composto en 1840. 
Os lieder de Schumann caracterízanse pola súa 
coidada escritura pianística e pola avanzada 
linguaxe harmónica do instrumento.  

Pódese escoitar un destes lieder na versión de  
Thomas Quasthoff, un dos barítonos dos nosos 

tempos máis coñecidos, e que fixo fronte á súa minusvalía para conseguir ser cantante de 
ópera, algo que a priori parecía imposible de alcanzar para un cantante que carece dos 
dous brazos. http://www.youtube.com/watch?v=VE_7c8jR0i8&feature=related 

A ÓPERA ALEMÁ: WAGNER 

Aínda que en Alemaña precederon a Wagner importantes compositores de ópera, como 
por exemplo Weber (1786-1826), o gran compositor de ópera centroeuropeo de todo o sé-
culo XIX é sen dúbida algunha Wagner (1813-1883). Richard Wagner comezou a intere-
sarse pola música sen recibir consello ou axuda familiar para ilo. A súa primeira dedica-
ción á música non foi a composición, senón a dirección orquestral, o que lle fixo familiari-
zarse con todo o gran repertorio que estaba en boga na súa época. Non obstante, Wagner, 
comezou a desenvolver unhas ideas propias sobre a arte e o papel que a música tiña nela, 
ideas nas que mesturaba achegamentos filosóficos, teosóficos e cristiáns. Considerou a 
ópera como a “obra de arte total”, xa que nela se levaba ao máximo esplendor a música, o 
texto, a escenografía, o vestiario, e a música orquestral, entre outros elementos. Tivo a sor-
te de atopar un gran mecenas, o rei Luís de Baviera que lle sufragou a construción dun tea-
tro de ópera que recollera todas esas esixencias de sonoridade e de dramaturxia que tiña 
Wagner. Este teatro está en Bayreuth e nel desenvólvese cada ano a máis prestixiosa tem-
pada de música wagneriana. A vida de Wagner é merecedora dun relato moito máis por-
menorizado, xa que nel se encarna, como en poucos outros artistas, o home liberal, o home 
comprometido coa música e co seu tempo.  

A obra de Wagner non é homoxénea en estilo, e por iso adoita ser clasificada en tres 
etapas distintas:  

-A primeira é a etapa de xuventude. Nela, a obra máis importante é O Holandés erran-
te, baseada nunha fantasmagórica historia de amor e morte. Nesta obra xa non hai distin-
ción entre recitativos e arias –o que será a partir de agora unha característica de toda a 
obra wagneriana.  

-Da segunda etapa, destacan a ópera Tannhäuser, estreada en 1845, e Lohengrin, ambas 
protagonizadas por heroes míticos do pobo alemán e da cultura cristiá. Lohengrin era o 
custodio do Santo Grial. Nesta ópera empeza a ser determinante o uso dunha melodía con-
creta para referirse a un feito o momento específico. 

 A súa última etapa comeza co seu exilio de Dresde, onde ocupaba o cargo de director 
da Orquestra imperial, polas súas ideas políticas. Nela, o compositor da a luz á chamada 
Tetraloxía, que recolle amplamente a mitoloxía xermana. Este conxunto de catro óperas 
chámase O anel dos nibelungos, e está integrado polas seguintes obras: O ouro do Rin, A 
Walkiria, Sigfrido e O ocaso dos deuses. Non se trata pois de catro óperas cun nexo co-
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mún, senón dun conxunto unitario desenvolvido en catro xornadas, tanto desde o punto de 
vista do argumento, -que se desenvolve ao longo das catro óperas-, como na música, -que 
emprega algúns elementos comúns nas catro para referirse a personaxes ou momentos 
concretos (isto denomínase grosso modo, leit motiv). Estas óperas non buscan o íntimo nin 
a introspección psicolóxica nos pensamentos dos protagonistas, senón que, polo contrario, 
procuran o espectacular e grandioso, características que comparten tamén outras óperas 
escritas fóra da tetraloxía, como son Tristán e Isolda ou Parsifal.  

TANHÄUSER 

É unha ópera en tres actos, que foi estreada en Dresde, en 1845 e da que hai varias ver-
sións realizadas polo propio compositor, cando menos catro. Tanhäuser constitúe unha das 
tres óperas románticas de Wagner (xunto a Lohengrin e a devandita O Holandés errante). 

Tanhäuser trata da loita entre o amor carnal e o espiritual. O protagonista da obra re-
presenta o artista comprometido coa súa obra de arte, que se enfronta ás ideas convencio-
nais da moral tradicional. O protagonista decídese a vivir segundo os seus criterios, polo 
que é castigado pola sociedade que lle rodea. A ópera finaliza co arrepentimento do prota-
gonista e o conseguinte perdón social.  

Considérase esta ópera como romántica, porque segue os preceptos e ideais desta épo-
ca, cousa que non ocorrerá nas obras posteriores, caracterizadas pola exaltación da liber-
dade como motor vital, a primacía do irracional sobre a razón, o gusto polos exotismos, o 
interese pola temática medieval, a exaltación do individuo e a presenza constante da mor-
te. Pode escoitar un dos fragmentos máis significativos desta ópera, oh! Du mein holder 
Abendstern na versión de Bryan Terfel:     http://www.youtube.com/watch?v=o0aeutiyv-0 

 

10.4 Actividades de avaliación 
 

� Explique en que consisten os lieder. 

� Defina que é o leit motiv e que compositor o emprega como sinal de identidade. 

� Faga un comentario xenérico sobre as óperas de Wagner. 
 

10.5 Exercicios complementarios 
 

Investigue na web sobre a vida de Wagner e as súas extremas posturas vitais. Faga unha 
analoxía coa súa música e atopa as similitudes ou diverxencias con outros artistas plásticos 
do momento. Posiblemente, atopará que é un artista sen igual. 

����Sabía que...  ? 

O leit motiv en galego tradúcese como “motivo condutor”. É un fragmento musical que se 
emprega en varias ocasións nunha ópera, sempre para referirse ao mesmo personaxe ou á 
mesma circunstancia. Aínda que este termo non é privativo das óperas de Wagner, é con 
este compositor cando alcanza o seu máximo desenvolvemento.  
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11. Unidade 10. A música vocal en Espa-
ña desde o século XIX ata hoxe en día 
 

 

11.1 Obxectivos desta unidade 
 

Nesta unidade tratarase sobre os aspectos fundamentais da música vocal profana española 
no século XIX, preferentemente, daqueles máis descoñecidos pero de gran relevancia para 
comprender a música española deste período. Farase pois un percorrido polas biografías e 
as obras dos compositores que foron máis importantes neste ámbito e que estanse a revalo-
rizar nos últimos tempos, así como polas obras máis emblemáticas do xénero vocal por 
excelencia durante todo o século XIX: a zarzuela. 

11.2 Criterios de avaliación 
� Diferenciar entre a zarzuela e a ópera, a partir da análise e do estudo dos trazos caracte-
rizadores máis importantes de ambas. 

� Recoñecer as características vocais propias da ópera española do século XIX, tanto en 
relación coa ópera italiana como coa zarzuela. 

   

11.3 Contidos básicos da unidade  

A ZARZUELA 

Nos últimos anos a investigación sobre o xénero zarzuelístico ten cambiado os esquemas e 
estereotipos que existían e que a consideraban como un xénero menor, ou un xénero de 
pouca entidade ou valía musical. En efecto, saíron dos arquivos importantes títulos, ao 
mesmo tempo que se catalogaron máis de 11.000 títulos, o que dá unha idea da importan-
cia que o xénero tivo nos séculos precedentes.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Durante o Clasicismo, un dos xéneros vocais españois que máis éxito tivo foi a zarzuela, 
de cuxa estrutura deriva a zarzuela do século XIX. Os compositores de zarzuela escriben 
para un público que quere escoitar “a súa música”, afastada tanto dos italianismos como 
do estilo serio. Non obstante, o xénero predilecto do público durante o Clasicismo en Es-
paña foi a tonadilla, sobre todo, a tonadilla escénica. Esta significa a reacción contra a 
moda de estilos e formas musicais procedentes do estranxeiro. A tonadilla escénica garda 
unha estreita relación coa ópera cómica, no sentido de que non é unha obra independente, 
senón varias pezas en serie, ao estilo dos intermedios italianos. Normalmente, tiñan lugar 
nos descansos das comedias que se representaban nos teatros españois. 

Outro dos xéneros que gozou de extraordinario éxito foi o do sainete. Os primeiros 
exemplos de sainetes con música datan de 1752. Neles, predominan as seguidillas, máis os 
coros, os minuetos, as pastorelas e as panxoliñas. 

En efecto, convén non esquecer que non todo o xénero vocal profano é zarzuela ou to-
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nadilla; existen tamén os chamados sainetes líricos, que son pequenas pezas, independen-
tes, (derivadas dos entremeses do teatro barroco) e normalmente, con argumentos moi sin-
xelos, casticistas e de corte pícaro, os xoguetes líricos e un montón de pequenas formas 
musicais tamén, case todas de carácter costumista. Estes tres xéneros vocais españois van 
influír enormemente nos gustos dos compositores e do público durante o século XIX. 

O que é indubidable é que tanto a zarzuela como a ópera experimentan un grande im-
pulso coa creación do Real Conservatorio de Música de Madrid, e coa inauguración do 
Teatro da Zarzuela, en 1856, que posibilita que os mellores compositores españois coñe-
zan ben o xénero e estean en disposición de crear unha música vocal autenticamente “na-
cional”. Se se estuda a zarzuela no seu conxunto, poden distinguirse tres tipos distintos: a 
zarzuela grande, -en tres actos-, que domina ademais toda a primeira época; a zarzuela nun 
acto, -chamada Xénero Chico-, e tamén o Xénero Bufo, que é unha mestura de ambas. 

A PRIMEIRA ÉPOCA: ATA 1880 

 Na Zarzuela Grande sobresae a figura de Francisco Asenjo 
Barbieri (1823-1894), home de cultura enciclopédica, quen 
reafirma o carácter casticista da música española fronte ás 
tendencias italianizantes doutros compositores. Foi así 
mesmo un escritor de gran cultura e membro da Academia 
de Belas Artes de Madrid.  

Escribiu setenta zarzuelas. Entre as máis destacadas 
pódense citar Gloria y Peluca, de 1850, Gracias a Dios que 
está puesta la mesa!, de 1852 e El barberillo de Lavapiés, 
de 1874. Deixou unha inxente cantidade de escritos e 
reflexións que están actualmente recollidos en dous vastos 
volumes, coñecidos como “El legado Barbieri”.    

Tamén na Zarzuela Grande destaca o navarro Joaquín Gaztambide (1822-1870), quen 
se asocia con Barbieri na empresa do Teatro Circo de Madrid, con títulos como El Jura-
mento, de 1858 o La Conquista de Madrid, de 1863.  

Diferente á Gran Zarzuela é o denominado Xénero Chico, que recibe este nome exclu-
sivamente polas dimensións das obras así nomeadas: de feito, neles redúcese o número de 
personaxes, e tamén a construción das melodías e a estrutura das mesmas. Nestas obras, o 
compoñente costumista está máis marcado, tanto nos argumentos como no uso dos es-
quemas rítmicos e melódicos. 

A SEGUNDA ÉPOCA: ATA 1880 

Esta vén dada pola segunda xeración de compositores de zarzuela, que son os que elevan o 
xénero chico ao seu máximo esplendor: Chapí, Bretón e Chueca son os máis destacados. 
La revoltosa inmortaliza a Ruperto Chapí (1851-1909), o que ocorre tamén coa Gran Vía, 
zarzuela castiza e popular de Federico Chueca (1846-1908) composta en 1886. Esta zar-
zuela non só gozou do favor do público español, senón que obtivo un grande éxito en Ita-
lia, Inglaterra, Francia, Portugal, Estados Unidos e Hispanoamérica. Outro dos seus gran-
des éxitos é Agua, azucarillos e aguardiente. Pola súa banda, Tomás Bretón (1850-1923) 
decantouse pronto por cultivar un estilo español, o que fai tanto na súa ópera Los amantes 
de Teruel, como nas súas zarzuelas La verbena de la Paloma e La Dolores. 

Non obstante, se un xénero loitou duramente por facerse un lugar nos gustos do público 
español durante o século XIX foi, sen lugar a dúbidas, a ópera.  
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A ÓPERA ESPAÑOLA DO SÉCULO XIX  

A ópera española do século XIX vén de ser redescuberta a partir dos anos 90 da pasada 
centuria, e desde entón, son moitas as reestreas que obrigan a reescribir este período como 
un dos máis interesantes e universalistas de toda a historia da música española. Vexamos a 
continuación algúns exemplos. 

1-Ramón Carnicer e a súa ópera, Il Dissoluto Punito, ossia Don Giovanni Tenorio 

Ramón Carnicer foi un compositor español que naceu en Tárrega, (Lleida) en 1789 e 
morreu en 1855. 

É unha figura tan importante como inmerecidamente esquecida; 
foi compositor, empresario, director teatral e profesor de 
composición do Real Conservatorio de Música de Madrid, desde o 
cal formou a personalidades como Barbieri e Gaztambide. A súa 
primeira ópera, Adela de Lusignano, composta en 1819, 
consagrouno xa como un músico excepcional. Neste xénero, o 
músico catalán deixou máis de 13 obras, algunhas delas totalmente 
perdidas. Carnicer foi tamén un gran home de letras, chegando a 
publicar un libro que foi especialmente importante, titulado Gracia 
y desgracias de Castilla, la Vieja. Carnicer deixou unha ampla 
produción musical, entre as que se atopan óperas, misas, música 
relixiosa de diversa índole, cancións etc., etc. Non obstante, ao 
pouco tempo de falecer, a súa obra caeu no esquecemento, excepto 
en Chile, por ser o autor do seu himno nacional (malia non ter 
estado nunca alí). Unha das súas óperas máis importantes, 

Cristoforo Colombo, vén de ser redescuberta recentemente,  recibindo os maiores eloxios 
da crítica especializada.  

 

Don Giovanni, foi estreada en 1822 en Barcelona, e foi a súa terceira grande ópera, na 
que se pode percibir o forte influxo que Rossini exerceu no compositor, aínda que o 
exemplo da ópera homónima de Mozart, Don Giovanni, está tamén moi presente no aspec-
to dramático e construtivo. Esta similitude non debe conducirnos a unha idea equivocada, 
xa que no momento en que Carnicer estrea o seu Don Giovanni, o drama mozartiano non 
tiña chegado aínda a España. Tardará aínda doce anos en estrearse en Madrid.  

Nesta versión do mito de Don Xoan, 
Carnicer prefire un libreto máis dramático do 
que empregara Mozart. Na obra do español 
apenas se hai momentos cómicos, (quedan 
unicamente os debidos ao personaxe de 
Leporello) e  desaparece o final feliz 
moralizante da obra mozartiana.  

Toda a acción céntrase nun único fío 
argumental: o acoso de Don Giovanni a Dona 
Ana, quen estaba prometida a outro home, e o 
asasinato do pai desta, o Comendador, perpe-
trado por Don Giovanni. A diferenza da ópera 
do salzsburgués, Carnicer fai que sexa 
especialmente importante para o 
desenvolvemento do drama o personaxe de Dona Ana, a que adorna con belcantismos de 
verdadeira beleza. Pola súa banda, o papel de Don Giovanni tamén está moi coidadosa-
mente traballado, e debe ser encarnado por un tenor di bravura, caracterizado por unha 
esixente escritura vocal, e gran forza interpretativa. 
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A obra está conformada por unha sinfonía introdutoria e dous actos; o primeiro, con oi-
to números e o segundo, con seis. A escritura vocal é realmente complexa e seccionada, ao 
estilo de Rossini. Moi rossinianos son tamén os seus números concertantes. 

 

����Sabía que...   

... despois de moitos anos de esquecemento, esta ópera foi recuperada polo Instituto Com-
plutense de Ciencias Musicais, e representada no Festival Mozart da Coruña, en 2006. A 
segunda representación desta ópera tivo lugar nun marco tan esixente como o Rossini 
Ópera Festival de Pesaro. 

EMILIO ARRIETA  

Emilio Arrieta naceu en Puente la Reina, Navarra, en 1823, no seo dunha familia moi 
humilde e carente de tradición musical. Por riba, ao pouco tempo queda orfo, o que o 
obriga a trasladarse a Madrid, onde vive a súa irmá e onde comeza a cursar estudos musi-
cais no conservatorio. As súas excepcionais dotes musicais fan que pronto sexa enviado ao 
Conservatorio de Milán, privilexio destinado a uns poucos, que era o berce máis importan-
te da ópera. Influído polas ensinanzas alí recibidas, ao rematar os seus estudos, compón en 
1845 a ópera Ildegonda, recentemente recuperada. Remata a súa estadía italiana recollen-
do os mellores eloxios e, regresa a España en 1848,onde inmediatamente é apadriñado po-
la raíña Isabel II, entón moi nova, quen o nomea Mestre de canto de S.M. a 
raíña e Compositor da Real Cámara e Teatro.  

Á petición da raíña edifícase un teatro para que o 
compositor poida estrear as súas obras, e deste xeito, estréase 
en España Ildegonda, en 1848, no teatro construído no 
propio Palacio Real. Tanto a música como a posta en 
escena deste drama interesaron profundamente á corte, que 
catapultou a Arrieta como o seu compositor. A mesma 
Isabel II encárgalle directamente a composición dunha 
ópera que conmemorase a reconquista de Granada polos 
Reis Católicos. Para esta ópera Arrieta escolle como 
libretista a Temístocle Solera, quen fora tamén o autor do 
libreto de Nabucco, de Verdi. La Conquista de Granata 
estréase en 1850, última obra de Arrieta en italiano. 

Arrieta seguiu a senda de Carnicer como profesor de composición do Conservatorio de 
Madrid, chegando a ser nomeado director de dito centro en 1868. Pouco a pouco foi aban-
donando o interese pola composición de óperas, a favor da zarzuela, que consideraba a au-
téntica música vocal española. Das máis de 50 zarzuelas que fixo, a máis famosa é Mari-
na, convertida co paso dos anos en ópera polo propio compositor, ao substituír as partes 
faladas por recitados e transformar algunhas partes cantadas. 

Morreu en 1898, cunha grande fama. Foi académico da Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, e tamén recibiu a Gran Cruz de Isabel la Católica.    
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LA CONQUISTA DI GRANATA, ÓPERA ITALO-ESPAÑOLA 

Como se dixo, La Conquista di Granata é a segunda ópera escrita por Emilio Arrieta, re-
centemente regresado a España. Tivo un grande éxito na estrea e cinco anos despois, foi 
reposta no Teatro Real, nesta ocasión co título de 
Isabel la Católica, xa que, en efecto, a raíña é a 
verdadeira protagonista de toda a ópera. Nela 
aparecen tamén outros personaxes musulmáns e 
cristiáns, que axudan a darlle ao argumento moita 
viveza. En efecto, os protagonistas son, ademais dos 
Reis Católicos, o cabaleiro católico Gonzalo de 
Córdoba e a princesa musulmá Zulema; os enredos 
amorosos deles, xunto á trama histórica da conquista 
do último bastión musulmán na península, foron os 
ingredientes principais do éxito desta ópera. 

Moitas son as influencias da grande ópera italiana 
que se deixan sentir nela: desde Donizetti, -sobre 
todo nos coros- a Verdi, La Conquista di Granata pode inscribirse plenamente no contex-
to da grande ópera italiana do século XIX. Non obstante, tamén están moi presentes os 
elementos tipicamente españois, que se enmarcan baixo a denominación de Alhambrismo, 
marco no que compuxeron moitos compositores da época (como Chapí, Jesús de Monaste-
rio, etc., etc.). 

MARINA,  EXEMPLO DE GRAN ZARZUELA 

Como dixemos, Arrieta foi desprazando o seu interese vocal desde a ópera á zarzuela. 
Neste último xénero, compuxo obras tan significativas como El dominó azul, La tabernera 
de Londres ou San Francisco de Sena; non obstante, a que tivo un éxito sen precedentes 
foi Marina, estreada como zarzuela en 1855 e despois como ópera, en 1871, con varias 
transformacións, tanto no libreto como nos números musicais. 

Marina é unha zarzuela en dous actos, cuxa acción transcorre na localidade catalá de 
Lloret del Mar. Toda a trama segue un enredo amoroso 
nun ambiente de pescadores, que, no seu momento, non 
tivo moito éxito. Pero, cando a zarzuela sae de Madrid, 
colleita un éxito que non parou desde entón. Debido a 
este éxito, e a petición do que foi o tenor máis 
importante de finais do século XIX, Enrico Tamberlick, 
Marina estreouse como ópera, nun percorrido que a 
levou aos teatros de ópera de toda Europa cun grande 
éxito. 

Tanto a zarzuela como a ópera merecen unha escoita 
completa. Nunha escolma, resultan imprescindibles a 
romanza do namorado protagonista, de Jorge, titulada 
“Costas as de Levante”, do primeiro acto, 
http://www.youtube.com/watch?v=yBMMz7h8-
TI&feature=related e o dúo entre os protagonistas masculinos, tamén no primeiro acto, 
“Se fue, se fue la ingrata”.  

http://www.youtube.com/watch?v=yT91211U6AU&feature=related 
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����Sabía que...   

... o verdadeiro nome de Arrieta non era Emilio, senón Pascual? 

... gran parte dos manuscritos de ópera e zarzuela dos séculos XVIII e XIX están nas casas 
privadas dos Condes de Osuna e da Duquesa de Alba? 

.... as partes cantadas das zarzuelas chámanse romanzas. 

A MÚSICA VOCAL GALEGA NO SÉCULO XIX 

Tanto en Galicia como nos países da emigración, o canto, sobre todo, o orfeonístico, xo-
gou un papel fundamental no eido musical e no social. En efecto, a finais do século XIX, 
espállase por toda Galicia unha ampla rede de orfeóns cuxa calidade vocal os leva a gañar 
distintos certames nacionais e europeos (por exemplo, o Orfeón Coruñés nº 4, dirixido por 
Pascual Veiga, gañou o certame celebrado en París con motivo da Exposición Universal 
celebrada en 1889). Así, Veiga, Montes e Chané compoñen e dirixen agrupacións orfeo-
nísticas. Case todas as vilas galegas contaban polo menos cun orfeón, na época de maior 
apoxeo dos mesmos. Unha das cancións que foi interpretada en maior número de ocasións 
foi Negra Sombra, de Juan Montes, que era música culta de inspiración popular, e que o 
pobo rapidamente tomou como súa. É esta unha das seis baladas, cuxo texto se debe a Ro-
salía de Castro. A balada procede dunha fantasía que Montes compuxo primeiro para or-
questra e que obtivo unha distinción nun concurso da Habana en 1893. 

Existen moi diversas versións da balada, que Montes toma dun alalá e cuxo texto é o se-
guinte:  

 
Cando penso que te fuches, 
negra sombra que m’asombras, 
ô pe d’os meus cabezais 
tornas facéndome mofa. 
 
Cando maxino qu’ês ida 
N’o mesmo sol te m’amostras; 
Y eres a estrela que brila 
Y eres o vento que zoa. 
 
Si cantan, ês ti que cantas, 
Si choran, ês ti que choras; 
Y ês o marmurio d’o río     

Y ês a noite y ês a aurora.                               O compositor lucense e director de orfeóns 
Juan Montes (1844-1899) 

 
En todo estás e ti ês todo, 
Pra min y en min mesma moras; 
Nin màbandonarás nunca, 
Sombra que sempre m’asombras. 

 

Pode escoitar Negra Sombra na versión de Luz Casal, que se atopa en youtube: 
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http://www.youtube.com/watch?v=k_sgIJSGWNU 

Non obstante, non foi este o único xénero vocal que se impuxo en Galicia nestes mo-
mentos. A canción galega, de corte culto, tamén foi amplamente cultivada por composito-
res como Marcial del Adalid, Chané ou Baldomir. Aínda que posúen características pro-
pias, pode dicirse que, tomadas no seu conxunto, presentan unha forte influencia da can-
ción francesa. 

 

11.4 Actividades de autoavaliación 
 

� Expoña as diferenzas máis importantes que existen entre a zarzuela e a ópera. 

� Expoña os trazos de estilo máis importantes da ópera española durante o século XIX. 

� Escriba todo o que saiba sobre a música vocal galega do século XIX. 
 

11.5 Exercicios complementarios 
 

A zarzuela combina a voz falada coa voz cantada. Unha das dificultades que esta combi-
nación ten para os cantantes estriba no feito de que o canto difire totalmente da fala, tanto 
na posición da voz, como na emisión da mesma. 

Pode facer esta proba: ao tratar de cantar e de declamar despois un mesmo texto, experi-
mentará unha postura moi distinta dos órganos fonadores, (da farinxe, da lingua e dos bei-
zos) así como unha diferente velocidade na dicción das sílabas. O contraste será aínda ma-
ior se o/a alumno/a pasa da fala ao canto rapidamente e en varias ocasións. Pense ademais, 
que os cantantes tamén actúan, e que deben darlle unha personalidade específica aos seus 
personaxes na dicción, -ao falar- e tamén, ao cantar –un determinado timbre, ritmo e cor 
vocal. 

����Sabía que...  

... un orfeón distínguese dunha coral no feito de que o primeiro está integrado exclusiva-
mente por homes. Isto ten unha explicación que nada ten que ver coa discriminación de 
xénero, senón co feito de que os orfeóns xorden en toda Europa vinculados ao ideal ilus-
trado e rexeneracionista por un lado, e ao mundo industrial por outro. Foi un intento de 
que os traballadores cambiaran as tabernas polo canto, cando saían de traballar nas fábri-
cas desde mediados do século XIX.  
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12. Unidade 11. Novos tipos de vocalida-
de na música dos séculos XX e XXI 

12.1 Obxectivos desta unidade 
 

O obxectivo fundamental desta unidade é dar a coñecer os novos tipos de vocalidade, alle-
os ao belcantismo, que se impoñen na música durante o século XX e XXI e que están li-
gados ás vangardas musicais. 

O obxectivo colateral é que o alumnado comprenda e perciba estas novas vocalidades, 
que aparecen baixo a denominación de “música contemporánea”, como parte xa da tradi-
ción musical occidental, e que saiba enmarcalas nos contextos históricos, culturais e artís-
ticos nos que naceron, desde o denominado “expresionismo”, ata os movementos de pos-
guerra, a Escola de Frankfurt é a postmodernidade. 

 

12.2 Criterios de avaliación 
Recoñecer aquelas características concretas que se dan na música contemporánea e apre-
ciar o seu valor musical, lonxe dos prexuízos que presiden normalmente a escoita da mú-
sica actual.  

12.3 Contidos básicos da unidade 
 

A principios do século XX, unha serie de compositores loita contra os excesos sonoros do 
Postromanticismo, contra as súas saturadas harmonías e extensas melodías. Xorde así o 
atonalismo e, máis adiante, o dodecafonismo, ligados en gran medida á denominada “Se-
gunda Escola de Viena” ou tamén “vangarda histórica”. Esta forma de entender a música, 
e a súa función na sociedade, está en gran medida ligada ao expresionismo, corrente artís-
tica que dá un papel preponderante á expresión do irracional e do instintivo, máis que ao 
sentimento puro ou á racionalidade. Como consecuencia, a música abandona a tonalidade, 
como fonte xerarquizada de construción da música e dá paso á atonalidade, primeiro e ao 
dodecafonismo, despois. 

A segunda escola de Viena está integrada por tres compositores, que deixaron obra vocal 
realizada con estas novas técnicas de escritura. O máis destacado é Arnold Schoenberg. 

Arnold Schoenberg naceu en 1871 en Viena, no seo 
dunha familia humilde. Tivo unha formación musical case 
totalmente autodidacta. Desde mozo despuntou como 
intelectual, chegando a formar parte dos círculos de 
pensadores e artistas máis salientables do momento: o 
escritor Karl Kraus, o arquitecto Adolf Loos e o pintor 
Oskar Kokoschka. Tivo a sorte de ser apoiado por Mahler 
nos seus primeiros anos como compositor, o que lle abriu 
moitas portas, tanto en Austria como en Alemaña. Logo de 
exercer como profesor no Conservatorio de Berlín durante 



Páxina 59 de 65 

 

uns anos, regresou a Viena, onde tivo como alumnos a Albang Berg e Anton Webern e cos 
que formaría a denominada “escola de Viena”.  

Máis tarde regresou a Berlín, cidade na que exerceu como docente na Academia das 
Artes. Pero a chegada do nazismo ao poder provocou o seu obrigado exilio nos Estados 
Unidos, (xa que era xudeu), onde tamén exerceu como profesor ata os seus últimos anos, 
na Universidade de California. Morre alí en 1951, como o máximo representante do dode-
cafonismo, corrente moi diferente ao neoclasicismo, que foi a outra tendencia imperante 
durante o século XX, abandeirada polo ruso Igor Stravinsky. Como anécdota, cabe men-
cionar que a rivalidade que tiñan, -case animadversión persoal- fixo que, a pesar de vivir 
moi preto un do outro e de ter alumnos comúns durante o seu largo exilio en California, 
nunca se atoparon nin mantiveron contacto. Á morte de Schoenberg, Stravinsky, realizou 
algunha obra de carácter serial, o que foi recibido con grande escándalo dos seus seguido-
res.  

Dentro do período atonal do músico, a súa obra vocal máis importante é o Pierrot Lu-
naire, composta en 1912, sobre poemas do escritor belga Giraud. Esta obra está formada 
por tres ciclos de sete poemas cada un. O primeiro ciclo ten a lúa coma provocadora de vi-
sións espectrais e oníricas; no segundo, estas visións convértense en algo demoníaco e 
brutal e, finalmente, esta estética transfórmase en algo máis sentimental no terceiro ciclo. 
O Pierrot Lunaire caracterízase polo uso do sprechstimme —tamén chamado sprechsge-
sang—, consistente nunha especie de recitativo situado a medio camiño entre o canto e a 
fala, que se pode considerar como unha voz cantada ou un canto falado.  

Cada unha das pezas do Pierrot ten unha tonalidade e unha combinación instrumental 
diferente. O uso do sprechsgesang permite achegar ao oínte a emociones impensables co 
uso cantado da voz. Pode escoitalo na peza Nº 8, titulada “noite” 
http://www.youtube.com/watch?v=u6LyYdSQQAQ 

Como se pode escoitar, o recitado da voz, en sprechsgesang, vai acompañado na pri-
meira estrofa dun canon estrito con catro entradas instrumentais moi definidas: o clarinete 
baixo, o violoncello, o piano no rexistro grave e, finalmente, o piano no rexistro agudo. 

Despois do período europeo, e xa nos Estados Unidos, Schoenberg segue a compoñer, 
sobre todo, obra vocal e relixiosa. Unha das súas últimas obras é a ópera Moisés e Aarón, 
que quedou inconclusa, e que foi estreada con dous actos en lugar dos tres proxectados po-
lo compositor. Nesta obra confróntanse os personaxes do profeta, -Moisés ,que representa 
o mundo espiritual- co sacerdote, -Aarón- que encarna ao home de acción. Esta dialéctica 
prodúcese nunha atmosfera complexa e austera. Pódese escoitar parte desta obra nunha 
das mellores versións, a que realizou e editou a Ópera de Viena, a terra natal de Schoen-
berg, onde non volvería a vivir despois do nazismo. 
http://www.youtube.com/watch?v=oWx2OoINlD 

Toda a obra está escrita seguindo a técnica dodecafónica. O personaxe de Moisés em-
prega o sprechsgesang mentres que Aaron ten todo o seu papel cantado (este papel debe 
ser encarnado por un tenor). Actualmente, esta ópera está considerada como a obra mestra 
do músico vienés. 

Sochenberg tivo dous discípulos: Anton Weber e Alban Berg. 
Berg foi un dos compositores da primeira metade do século XX 
que compuxo con grande intensidade para o xénero vocal, 
seguindo a escritura atonal e a dodecafónica. Nado en 1885, foi o 
máis novo dos tres compositores vieneses, sendo moi marcada a 
influencia de Schoenberg, o seu mestre, nas obras da súa primeira 
etapa, que datan de principios do século XX. 

 Berg foi o compositor da Escola de Viena que máis intentou 
conciliar as técnicas compositivas coa nova linguaxe, a través das 
formas musicais do Renacemento e do Barroco. Destacou sobre todo no ámbito da ópera, 
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con dúas obras que marcaron un fito na escritura vocal do século XX. A primeira delas é 
Wozzeck, finalizada despois de regresar da gran Guerra. Wozzeck  é unha ópera en tres ac-
tos que está escrita nunha linguaxe totalmente atonal. A Berg atraeuno moito esta historia 
de opresión e inhumanidade, escrita por Georg Büchner, que describía o drama vivido por 
un soldado explotado polos seus superiores. O que resultou máis novidoso da ópera foi, 
por unha parte, o argumento, e por outra, o tratamento das voces, xa que Alban Berg con-
cibiu esta ópera nunha linguaxe allea á beleza do belcantismo e ao esquema formal operís-
tico máis convencional: en efecto, non hai en Wozzeck nin recitativos nin arias na súa con-
cepción habitual, como se pode comprobar seguindo o dúo do acto III. 

http://www.youtube.com/watch?v=DHb_4zvIHw8&feature=related 

Anos despois, cando Berg estaba escribindo a súa ópera Lulú sorprendeulle a morte, 
aos 50 anos de idade. Para esta obra tomou dous textos do dramaturgo alemán Fanz We-
dekind que describen, por unha banda, o éxito e a posterior degradación dunha muller 
allea á moral convencional, e, por outra, a maneira en que isto afecta ao resto dos persona-
xes da ópera. Lulú é unha das obras máis interpretadas do século XX, por varios motivos: 
pola súa sonoridade, máis rica, máis luminosa e colorista cá de Wozzeck, moito máis escu-
ra e sombría; polo achegamento ás formas máis convencionais da ópera, con arias, dúos, 
etc.; polo uso simbólico do dodecafonismo, no que cada un dos personaxes principais ten 
asignada unha serie dodecafónica, e cada serie está relacionada coas demais, na medida en 
que os personaxes tamén o están e tamén pola representación simbólica e musical dos per-
sonaxes e a súa personalidade, como se pode apreciar neste fragmento do acto I.  

http://www.youtube.com/watch?v=zKugvGS7AMs 

Como se dixo, a chegada do nazismo ao poder obriga a moitos compositores a exiliarse 
aos Estados Unidos. Desde aí, xurdirá unha nova xeración de vangarda, que terá o seu co-
rrelato europeo na que xorde en Darmstadt, nos anos da posguerra, e na que emerxen no-
mes como os de Stockhausen, Boulez, Messiaen ou Berio, todos eles, con obra vocal. 

REPASANDO CONCEPTOS 

Atonalidade: escritura musical que trata de liberar as doce notas da escala cromática 
das relacións xerárquicas propias da tonalidade. O compositor Arnold Schoenberg, entre 
outros, experimenta con esta forma de escritura, desde 1907, aínda que o abandono da to-
nalidade estrita xa se percibe nas obras de Wagner ou Debussy, nas que non existe un cen-
tro tonal claro e perceptible. 

Dodecafonismo: dota á atonalidade de maior coherencia e sistematización, convertén-
dose así nun sistema pechado de escritura, no que as doce notas da escala occidental teñen 
a mesma importancia e, por tanto, non existe unha xerarquía sonora que prime unhas sobre 
outras nunha mesma peza musical. Tanto Joseph Auer como Arnold Schoenberg son os 
que primeiro formulan a teoría e realizan as primeiras composicións dodecafónicas, en 
1923. 

A VOCALIDADE A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO X X 

Achegarse aos compositores da segunda metade do século XX e do XXI, supón entrar en 
contacto con poéticas, estilos e proxectos unipersoais, que non poden ser englobados bai-
xo epígrafes comúns; polo tanto, no seguinte apartado amosaranse algunhas das obras vo-
cais máis significativas do século XX, xunto coas claves para a súa interpretación, e facili-
tarase ao alumnado bibliografía para que poida mergullarse nesta parte da música dos no-
sos tempos.  

Pierre Boulez é un compositor e director francés, nado en 1925, cuxo nome é sinónimo de 
vangarda. Da súa extensa obra, destaca unha peza vocal de grandes dimensións, titulada 
Pli Selón Pli, escrita para soprano e orquestra, que comeza en 1956 e remata en 1962, em-
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pregando para ela un serialismo máis intuitivo e libre que o serialismo integral que ata 
esas datas estaba a practicar.  

 

Como se pode observar na grafía da partitura, a disposición rítmica e instrumental ten un 
novo protagonismo, como ocorre tamén co papel que adquire a percusión, que terá un de-
senvolvemento extraordinario na segunda metade do século. Na seguinte versión que pode 
atopar en internet, pode observar un canto atonal, no que apenas se existe un texto ou 
unhas palabras cargadas de significado; a soprano canta cuns intervalos moi amplos e difí-
ciles, sendo o resultado sonoro totalmente alleo á tonalidade. 

http://www.encyclopedia.com/YouTubeDisplay.aspx?videoid=NamL7y8g5d4&term=Pli 
selon pli 

Esta obra é unha homenaxe ao escritor francés Mallarmé e permite certa liberdade den-
tro dun plan xeral moi determinado: é un paso cara á improvisación, que será motivo de 
interese dos compositores desta xeración (tres das súas cinco partes levan o título de “im-
provisación on Mallarmé”).  Nesta obra, o grupo instrumental cambia na súa configura-
ción, outorgándoselle a cada peza do conxunto un movemento e especificidade bastante 
pouco usual ata entón. 

Esta mesma liña de explotación asemántica da voz é seguida polo compositor Luciano 
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Berio, quen tivo na súa muller, a soprano Cathy Barberian, a súa musa e a súa mellor in-
térprete.  

Outro dos compositores que revoluciona o mundo vocal na segunda metade do século 
XX foi Stockhausen; compositor polifacético e controvertido, Karlheinz Stockhausen na-
ceu en Alemaña, en 1925 e morreu en 2007. Compuxo nas grandes correntes que marca-
ron o seu tempo: o serialismo integral, a música aleatoria e a 
electroacústica. 

Unha das pezas que supuxo un revulsivo total na súa 
época é O canto dos adolescentes, de 1956, obra na que 
experimenta electronicamente coa voz humana. Esta obra é 
a súa primeira gran composición electroacústica, na que 
pode apreciarse unha extraordinaria diversidade tímbrica e 
unha grande complexidade formal. Pode escoitala en 
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3XfeWp2y1Lk 

En Gesang der Junglinge, que é como se denomina a 
obra orixinalmente, o compositor toma como fonte de 
traballo a voz dun único neno, que canta un pasaxe bíblico, 
sobre o libro de Daniel. Stockhausen traballa sobre o texto, 
realizando unha serie de permutacións e transformacións 
sonoras: distorsiona as palabras, e os sons máis 
“convencionais”; separa tamén as consonantes das vocais, para obter sons mantidos –as 
vocais- doutros máis veloces, etc. Así mesmo, na obra pódense escoitar ondas senoidais, 
sons brancos, etc., etc. Todo isto xera un inquietante contraste entre a voz inocente do ne-
no, e os sons “extranaturais”, producidos pola manipulación electrónica das ondas. 

 

Luigi Nono foi tamén un compositor crucial no que se refire 
ao traballo das voces no século XX. Nado en Venecia en 1924 
e morto na mesma cidade, cando tiña 66 anos, estivo ligado 
desde moi pronto ao partido comunista. A súa preocupación 
social evidénciase sobre todo na súa obra vocal, na que 
denuncia a opresión da clase obreira e os totalitarismos 
políticos de corte nazi. Casado coa filla de Schoenberg, Nuria 
(chamada así en homenaxe á estancia que realizou o músico en 
Barcelona en 1936), deixou abundante música vocal, camerísti-
ca e electrónica.  

Entre as súas óperas ocupan un papel destacado dúas obras: 
Intolleranza 1960, -composta en 1961 para solistas, coro, coro 
sobre banda magnética e orquestra- e Al gran sole carico 

damore, de 1974. 

REPASANDO CONCEPTOS 

Serialismo integral: consiste en levar o sistema dodecafónico das series a todos os parámetros do 

son: intensidade, duración, dinámica, etc. Foi especialmente empregado durante os anos 40 e 50, 

por compositores de vangarda como Stockhausen, Berio, Boulez, Messiaen ou Krenek.  
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����Sabía que...   

... O canto dos adolescentes  xerou moita polémica nas datas da súa estrea, que, despois de 
máis de 50 anos, aínda persiste. Esta manipulación sonora das voces foi despois ampliada 
polos compositores chamados espectralistas, entre os que sobresae Jonhatan Harvey coa 
súa obra Mortuos plango, vivos voco (choro aos mortos, chamo aos vivos) e Sottovoce, do 
compositor español José Manuel López.  

 

12.4 Actividades de autoavaliación  
� Defina en que consiste o sprechsgesang e de que período da historia da música é pro-
pio. 

� Expoña que é o serialismo integral e en que se diferencia do dodecafonismo. 
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Lecturas recomendadas 

 

1- Sobre respiración, emisión da voz e hixiene vocal 

CALAIS-GERMAIN, BLANDINE; La respiración. Anatomía para el 

movimiento. Editorial, La liebre de marzo, Madrid, 2007. 

 

 

VEIGA LIZ, Mª PURIFICACIÓN. Educación de la voz. Editorial Ideas 

propias, 2006.  

  

 

FERRER SERRA, JOAN. Teoría, anatomía y práctica del canto. Editorial 

Herder, Barcelona, 2008. 

 

 

   

   2- Teoría del canto e terapia da voz 

 

TULÓN; CARMEN. La voz. Técnica vocal para la rehabilitación. Editorial 

Paidotribo, 2006. 
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VV.AA. Diccionario de la ópera. Editorial Ma non troppo, Barcelona, 

2007. 

 

 

 

 

 

ALIER, ROGER. Guía universal de la ópera. Editorial Ma non troppo, 

Barcelona, 2007. 

 

 

 

 

 

 

BOURNE, JOYCE. La ópera. Los grandes compositores y sus obras. 

Editorial Naturart, Barcelona, 2009. 
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