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Hoewel Ludwig van Beethoven in zijn laatste pianosonates de toon zette voor de eeuw van de 
romantiek en voor de verdere ontwikkeling van de pianotechniek die vervolgens door Franz 
Liszt tot grote hoogte werd gestuwd, waren het componisten uit onverwachte hoek die 
nieuwe kleuren in de muziek van de negentiende eeuw brachten. Zoals in Rusland de 
nationale muziek een steeds grotere rol ging spelen, vond die ontwikkeling ook in andere 
landen plaats. Vooral de Spaanse muziek had grote invloed, met name Franse componisten 
zoals Debussy en Ravel. Enrique Granados en Isaac Albéniz gelden nog steeds als de 
kopstukken van die ontwikkeling in Spanje. 
 
Toen Ludwig van Beethoven in 1820 aan zijn laatste drie pianosonates begon, was hij 
stokdoof, maar als componist stond hij hoger aangeschreven dan ooit. Hij werkte aan grote 
composities zoals de Missa Solemnis, de Negende symfonie en de Diabelli Variaties, en 
tussen 1820 en 1822 greep hij voor het eerst sinds de Hammerklaviersonate uit 1817 weer 
naar de geliefde vorm van de pianosonate om te voldoen aan een verzoek van uitgever Adolf 
Schlesinger uit Berlijn. Met zijn laatste drie sonates, die het resultaat waren van dit verzoek, 
zette Beethoven de kroon op zijn werk en wist hij een synthese te bewerkstelligen tussen de 
klassieke vorm, contrapuntische technieken en een vrijheid van expressie die paste bij de 
geest van de vroege romantiek. Ondertussen conformeert geen van de drie zich aan de 
conventies van de klassieke sonate. Zo meende uitgever Schlesinger toen hij Beethovens 
tweedelige laatste sonate ontving, de Sonate op. 111 in c opgedragen aan aartshertog Rudolf 
von Habsburg, in eerste instantie dat het afsluitende derde deel ergens verloren moest zijn 
gegaan in de post, zo onconventioneel was het langzame slotdeel. Later vertelde Beethoven 
zijn vriend en biograaf Anton Schindler dat hij geen tijd had gehad om een laatste deel te 
schrijven omdat hij de Missa Solemnis af wilde maken. Het klinkt simpel en er bestaat ook 
een eenzame schets voor een afsluitend Allegro, maar het is veel voorstelbaarder dat 
Beethoven tot de conclusie kwam dat hij met het Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile 
alles gezegd had wat hij wilde zeggen. Na tweeëndertig zeer geslaagde pogingen had hij de 
sonate getransformeerd van een formeel schema tot een platform voor zeer persoonlijke 
expressie, vrij van elk dwingend vormconcept.  
 
In het midden van de negentiende eeuw kwam er een belangrijkste impuls voor het muzikaal 
nationalisme uit Rusland waar componist Michail Glinka pleitte voor het gebruik van de 
volksmuziek in de kunstmuziek. Zijn boodschap vond veel navolging in andere landen die 
hun eigen stijl en toon naast die van de overheersende Duits-Oostenrijkse, Franse en 
Italiaanse stijl wilden zetten. Ook in Spanje werkte de gedachte aan een eigen nationale 
muziek bevrijdend. De Spaans-Catalaanse componist Felipe Pedrell groeide uit tot de 
advocaat van de Spaanse muziek en hij simuleerde onder anderen Enrique Granados om 
Spaanse thema’s te gebruiken. Met zijn zesdelige suite Goyescas uit 1911 liet hij niet alleen 
de Spaanse volksmuziek spreken, maar liet hij zich ook inspireren door het karakter van de 
vroege schilderijen en etsen van zijn landgenoot Goya. La Maja y el Ruiseñor is het vierde 
deel en het enige met een bij de sleutel aangegeven toonsoort. Het monothematische stuk is 



gebaseerd op een volkslied dat Granados hoorde op het platteland rond Valencia. Hoewel het 
stuk vrij improvisatorisch geschreven lijkt, bestaat het uit vijf variaties over dit volksliedje. 
 
Leonora Milà profiteert tot op de dag van vandaag van de wegen die Pedrell, Granados en 
ook Isaac Albéniz geëffend hebben. De Spaanse pianiste en componiste begon haar leven als 
wonderkind, maar is al decennia zeker in eigen land een factor van betekenis. Haar 
pianoconcerten worden er regelmatig uitgevoerd en ook haar liederen en kamermuziek wordt 
enorm gewaardeerd. In haar composities, zoals Equitant op. 42 voor piano solo uit 1992, 
vermengt ze getransformeerde Spaanse kleuren met een moderner klankgemiddelde. In 
Equitant, wat zoveel betekent als overlappend, vormt een habanera-achtige puls de basis voor 
over elkaar heen buitelende figuraties, terwijl een kalmer middengedeelte voor wat 
ontspanning zorgt. 
 
Ook Isaac Albéniz groeide in Spanje op als wonderkind. Hij ontwikkelde zich onder de 
vleugels van Felipe Pedrell tot een componist die de Spaanse folklore op alle mogelijke 
manieren in zijn werk liet doorschemeren. Met het twaalfdelige Iberia, verspreid over vier 
boeken, zette hij in de jaren 1905-1908 de kroon op zijn werk. Het zou ook meteen zijn 
zwanenzang worden. Albéniz leed aan een nierziekte en schreef in Parijs, waar hij inmiddels 
woonde, alleen nog deze pianowerken. De ‘twaalf muzikale impressies’ zoals hij ze in eerste 
instantie noemde, werden omhelsd door componisten als Debussy, Poulenc en Messiaen. 
Hoewel Iberia getuige de titel een portret moet zijn van heel Spanje, is het vooral de regio 
Andalusië die een rol speelt in elf van de twaalf delen. Zo is El Albaicín, het eerste deel van 
boek drie, bedoeld als een portret van een district van Granada, de Andalusische stad waar 
veel overblijfselen zijn van de Moorse invloed zoals het paleis Alhambra. De 
volksmuziekinvloeden zijn duidelijk hoorbaar in het ritmische begin dat de flamencogitaar 
lijkt te imiteren en de prachtige melancholische melodie die doet denken aan de cante jondo, 
de typische flamencozang. 
 
In Iberia klinken daarnaast de echo’s van de pianowerken van Franz Liszt, de grote tovenaar 
van het klavier rond het midden van de negentiende eeuw. Hij was de man achter vele nieuwe 
technieken die nu gemeengoed zijn en hij gold als een groot virtuoos. Ook was hij de eerste 
die het fenomeen pianorecital in de praktijk bracht. Diverse werken schreef hij vooral voor 
zichzelf, zoals de drie Etudes de Concert S 144 die hij tussen 1845 en 1849 componeerde. 
Bij alle drie de etudes, die hij in eerste instantie publiceerde onder de titel Trois Caprices 
poétiques, combineert hij zijn vooruitstrevende pianotechniek met ingetogen lyrische 
melodielijnen. Hoewel elke etude focust op technische aspecten, zoals de chromatische 
loopjes in La Leggierezza en de afwisselend door de linker- en rechterhand gespeelde 
melodie terwijl de begeleiding gewoon door lijkt te gaan in Un sospiro, beschouwde Liszt ze 
in de eerste plaats als concertstukken. Vooral Un sospiro speelde hij tot op hoge leeftijd in de 
concertzaal. 
Liszt leunde bij zijn pianowerk lange tijd sterk op de erfenis van de in 1849 overleden 
Frederic Chopin. Zo componeerde hij verschillende werken in vormen die Chopin groot had 
gemaakt. Zo’n werk is de Ballade in b S 171 uit 1853 die ontstond in dezelfde tijd als Liszts 
fameuze Sonate in b. De Ballade is in feite een symfonisch gedicht voor piano solo. Hoewel 



het werk geen programma heeft, klinkt het geheel als een verhaal dat losjes past in de 
structuur van een sonate met een rusteloos eerste thema en een lyrisch tweede thema. 
 
Paul Janssen 


