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Obiectivul tezei de faţă este reflectat sub forma unei incursiuni sociale, istorice şi culturale
de mare anvergură evolutivă. Se pleacă, aşadar de la concretarea unor fenomene culturale,
proprii spaţiului hispanic, unde mişcările artistice sunt puse sub o continuă examinare.
Deducţiile finale se bazează pe anumite studii de caz (incluse în secţiunile de analiză a
celor două părţi ale lucrării), selecţionate cu ajutorul materialelor, muncii de teren
(interviuri, comentarii etc.) şi al extragerii unor manuscrise de o reală importanţă.
Metodologia investigaţiei înglobează: documentarea istoriografică muzicală, (privire
sintetică asupra întregii manifestări artistice) şi concretizarea observaţiilor prin studii de
caz specifice. Selectarea compozitorilor şi a lucrărilor lor oglindesc relevanţa celor mai
concise aspecte stilistice, de limbaj şi inovaţie - specificitate ale celor trei mari generaţii
de compozitori spanioli din secolul al XX-lea. Astfel se alege: prototipul creării unui
limbaj nou şi original (Manuel de Falla), al creatorului ce preia estetica epocii sale
(Ernesto Halffter), al examinatorului nonconformist ce face legătura de la o generaţie la
alta (Gerardo Gombau) şi al celor ce trasează o linie radicală între trecut şi actualitate. Cei
din urmă se îndreaptă spre noi forme de percepere a culturii muzicale contemporane, cu
repercusiuni eficace în actualitatea muzicală (Cristóbal Halffter, Ramón Barce, Luis de
Pablo, Carmelo Bernaola–serialişti/postserialişti; Tomás Marco – neoavangardist). În urma
analizei ce include trei perspective de orientare: estetică, structural-formală şi sintacticomorfologică, din care reies particularităţi stilistice evidente, percepţia fenomenului muzical
în Spania conclude, prin comparaţie cu alte culturi occidentale, individualitatea
specificului autohton, capacitatea de adaptare la celelalte culturi, precum şi impulsionarea
muzicii spaniole spre universalitate, putere de reflecţie şi absorbţie a unui tot unitar.
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