
Alma Mahler, musa i compositora 
 
Parlar d'Alma Mahler, musa i compositora, és conèixer una dona que va viure 
entre finals del segle XIX i meitat del segle XX, (1879-1964) en una època de 
grans canvis polítics, ideològics i socials enmig de guerres, 
revolucions, novetats artístiques i avenços tecnològics. 
 
Nascuda en un ambient artístic va saber gaudir de la vida de manera audaç, 
divertida, contradictòria, sense complexes i aprofitant les oportunitats que se li 
presentaven a cada moment fins a esdevenir una personalitat social i 
l’emblema d’una època única. Igualment va superar situacions molt dures com 
la fugida davant la invasió nazi l’any 1938 o les morts d'éssers estimats com la 
seva primera filla amb Gustav Mahler l’any 1907 i els dos fills que va tenir amb 
Walter Gropius: Manon el 1935 i el prematur Martin el 1918.  
 
Com a compositora no va destacar per falta de constància i, en part, pel 
sacrifici demanat pel seu primer marit, Gustav Mahler, director aleshores de la 
Hofoper de Viena, en favor de la família i d’ell com artista. No obstant, Alma va 
inspirar a diferents músics i artistes en què la seva bellesa i relació personal va 
deixar una petjada inoblidable: Klimt, Zemlinsky, Gropius, Kokoschka, Werfel. 
Va mantenir sempre el cognom Mahler movent-lo a conveniència en diverses 
etapes de la seva vida: primer Mahler-Schindler, després Mahler solament, 
posteriorment Mahler-Gropius, amb un canvi a Werfel-Mahler i, finalment, 
Mahler-Werfel.  
 
En la conferència per a l'aula de la gent gran hem escoltat 4 lieder dels disset 
que va escriure (Die stille Stadt, Ansturm, Ekstase i Himne a la nit). Es 
caracteritzen per un estil deutor de Wagner i Zemlinsky, amb prefiguracions 
expressionistes i relacions tonals agosarades. Igualment s’ha ofert una 
panoràmica sobre la bibliografia en llengua castellana a l’entorn d’aquesta 
figura icònica, d’idees lliberals i supervivent d’una època perfectament retratada 
per l’escriptor Stefan Zweig.   
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