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Gràcies a la recent signatura d’un conveni de col·la-
boració entre l’ESMUC i Barcelona Centre Uni-
versitari (BCU), l’Escola gaudirà d’un espai al


nou Punt d’Informació Barcelona Centre Universitari,
que acaba d’obrir les seves portes al públic. Com a cen-
tre formatiu de grau superior, l’ESMUC serà present al
nou local del BCU, destinat a donar a conèixer les múl-
tiples propostes vinculades a l’ensenyament superior amb
presència a la ciutat de Barcelona, ja sigui per mitjà de


les universitats públiques i privades, ja sigui per mitjà de
l’oferta complementària i formativa que imparteixen
organismes de caire divers. El nou Punt d’Informació
BCU està situat al carrer del Torrent de l’Olla, 219, de
Barcelona, emplaçament que també acull l’Oficina d’In-
formació Housing, destinada a facilitar l’arribada i adap-
tació dels estudiants estrangers a la capital catalana. Els
horaris d’atenció dels dos serveis que ofereix el Punt són
els següents:
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Presència de l’Escola al nou 
punt d’informació Barcelona Centre Universitari


La Biblioteca de l’ESMUC 
catalogarà la totalitat del seu fons


Després que la Biblioteca de l’Escola convoqués un
concurs públic per a la contractació del servei de
catalogació, control i processament d’aproxima-


dament 25.000 documents pendents de catalogació (par-
titures, llibres, CD, DVD i LP), l’empresa barcelonina
Doc6, guanyadora del concurs, ja va iniciar les tasques
de catalogació el mes de gener passat. Aquest treball es
realitza a la mateixa biblioteca, en uns espais habilitats
especialment per al projecte. 


Segons la cap de la Biblioteca, Montse Urpí, aquest tre-
ball és imprescindible perquè «tot el fons de la Bibliote-
ca sigui accessible des del nostre catàleg. Aquest fet per-


Punt d’Informació-BCU
C/ Torrent de l’Olla, 219. 08012 Barcelona


Tel.: 93 238 90 49
Fax: 93 228 92 59


A/e: info@bcu.cesca.es
www.bcu.cesca.es


De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 
i de 15.30 a 19.30 hores.


BHSS (allotjament)
Tel.: 93 238 90 72
Fax: 93 228 92 59


A/e: info@bcn-housing-students.com
www.bcn-housing-students.com


De dilluns a dijous, de 10.00 a 13.30
i de 15.30 a17.45 hores.


Divendres, de 10.00 a 14.30 hores.


metrà que tothom que disposi de connexió a Internet i
consulti el web des de qualsevol punt del món, pugui
conèixer el nostre fons». Recordem que la Biblioteca
de l’Escola és d’accés públic a totes les persones interes-
sades en la música, ja siguin investigadors, professors,
estudiants o aficionats. Pel que fa a l’horari d’obertura,
és de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 hores, de ma-
nera ininterrompuda. La Biblioteca de l’ESMUC posa a
disposició dels usuaris, a més de la seva col·lecció, di-
verses bases de dades especialitzades en música (RILM,
JSTOR, RISM), així com ordinadors i lectors de CD i
DVD d’accés lliure.


LAURA COMA LAURA COMA







3


ESMUC


L’estudiant de Composició de l’Escola Marc Timón
ha guanyat el primer premi del Concurs de Sar-
danes per a Joves Compositors que des de fa vuit


anys se celebra a Blanes (la Selva), un dels certàmens més
destacats del calendari anual vinculat amb el món de la
sardana i la música per a cobla. Timón, que ha participat
cada any en el concurs d’ençà que es va crear, ha obtin-
gut aquest reconeixement amb la sardana Ningú és pro-
feta a la seva terra. El premi té una dotació econòmica
de 1.200 euros. Marc Timón, de vint-i-cinc anys d’edat,
finalitza d’aquesta manera la seva participació en el con-
curs, atès que ha arribat a l’edat límit establerta per par-
ticipar-hi. El jove compositor ja va ser reconegut en di-
verses edicions del certamen amb les sardanes: Tu, bells
vells temps, This song love is for you o Quan m’arribi
l’hora. Dels guardons que ha rebut recentment, ja fora
de l’àmbit juvenil, destaca el primer premi ex aequo en
el Concurs de Composició de Figueres Francesc Basil,
amb la sardana Tempus fugit, i l’accèssit obtingut en el
Concurs de Composició de Sardanes SGAE 2005 amb El
somni de la princesa Nerídia. A més d’una vintena de
sardanes, Timón ha escrit una obra lliure per a cobla, nar-
rador i performance de mims titulada Els planetes: peri-
ple d’un humà per salvar la sardana, una suite astral per
a cobla i tenora solista, així com cançons per a veu i or-
questra, com Olor de pluja o el musical Músiques que
enamoren, per a orquestra i quartet de veus. També ha
compost amb nombroses obres cambrístiques.


Nascut a Castelló d’Empúries, és intèrpret de tible a
la cobla Marinada de Badalona i continua cursant els
estudis de Composició a l’ESMUC, on ha estat alum-
ne de Manel Camp, Albert Guinovart, Eduard Resina
i Karst de Jong, entre altres professors. També a l’Esco-
la estudia piano jazz i teclats amb Albert Bover i Xavier
Ibáñez.


El 17 de desembre passat es va enregistrar a l’ES-
MUC la banda sonora original (BSO) de la tele-
movie titulada Omar Martínez, una coproducció


de Televisió de Catalunya (TVC), Televisió Valenciana
(RTVV) i Televisió de Galícia (TVG). La música és obra
d’Arnau Bataller, professor de Música per a Mitjans Au-
diovisuals de l’ESMUC.


L’enregistrament va involucrar vuit línies de so per a
una formació de saxo tenor, quartet de corda, guitarra i
piano, i va presentar la particularitat de ser la primera
gravació a emprar les línies de cablejat estructurat de l’Es-
cola. D’aquesta manera, el so i la imatge de monitoratge
captats a l’aula d’orquestra de l’ESMUC (situada al ter-
cer pis de l’edifici de L’Auditori) es rebien i controla-
ven des de l’estudi d’enregistrament (al primer pis), on
es va fer l’enregistrament i l’edició de la BSO. La trans-
missió va ser tant en format analògic com digital, per tal
de poder comparar la qualitat d’ambdós sistemes.


En aquest sentit, cal agrair especialment la partici-
pació dels professors de Sonologia Ferran Conangla i
Enric Guaus, dels alumnes de Composició i Sonologia,


L’estudiant de Composició de l’ESMUC Marc Timón
guanya el vuitè Concurs de Sardanes 


per a Joves Compositors de Blanes


Enregistrament a 
l’ESMUC de la banda 
sonora original de la 


telemovie Omar Martínez


així com dels músics –mestres i alumnes– de l’Escola
durant tot el procés d’enregistrament. Aquest projecte
ha estat fruit de la col·laboració entre els departaments
de Sonologia i de Teoria i Composició de l’Escola, i ha
disposat del suport tècnic de l’Oficina d’Audiovisuals
de l’ESMUC.


La Beca Josep Maria 
Bernat, per a joves 


instrumentistes de cobla,
recau en un estudiant de


l’ESMUC


L’estudiant de primer curs de tenora de l’ESMUC
Jordi Guixé ha estat el guanyador de la Beca per
a Joves Instrumentistes de Cobla Josep Maria Ber-


nat. Guixé és alumne del professor Jordi Figaró. Aquest
ajut resulta un dels més destacats de l’àmbit coblístic i, a
hores d’ara, ha reconegut la tasca de bona part dels ins-
trumentistes punters de l’àmbit associat a la música de
cobla.







Diversos alumnes de Pedagogia
de l’Instrument de l’ESMUC
han participat en l’enregis-


trament d’un nou programa educatiu
de Televisió de Catalunya, produït pel
Departament d’Infantils i Juvenils de
TVC, amb la voluntat de donar a
conèixer els instruments que formen
part de l’orquestra. 


El programa, articulat en tretze
capítols de futura emissió, inclou un
petit espai en què els alumnes de l’Es-
cola explicaran amb diversos exem-
ples aspectes relacionats amb el tipus
i la sonoritat dels seus instruments res-
pectius. El saxo, la flauta, el fagot, el
violoncel, la veu, la percussió i el pia-
no han estat els instruments mostrats
en la primera sessió d’enregistrament,
realitzada al final de desembre a l’au-
la de cor de l’ESMUC.


Els alumnes 
de l’Escola, 


protagonistes
d’un programa


de TVC


Curs sobre el lied, amb el tenor
Marius van Altena
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El compositor català Josep Sanz
i Quintana (Barcelona, 1977)
ha estat el guanyador de la


quarta edició del Premi Internacio-
nal Joan Guinjoan per a Joves Com-
positors, que convoca anualment el
Departament de Teoria i Composi-
ció de l’ESMUC. El tribunal, reu-
nit el passat 23 de desembre a les
instal·lacions de l’Escola, va acordar
per unanimitat concedir el premi,
dotat amb 3.000 euros, a l’obra Mu-
sik nach Janequin.


Escrita per a una formació com-
posta per dos clarinets, dos fagots,
dues trompetes, dues percussions,
dos violins, viola, violoncel, contra-
baix, piano i acordió, té una durada
de deu minuts. Musik nach Janequin
s’estrenarà el curs 2006-2007, in-
terpretada per un grup instrumental


Els departaments de Música Antiga
i Clàssica i Contemporània de l’ES-
MUC van organitzar conjunta-


ment el mes de desembre passat un curs
adreçat tant als cantants com als pianis-
tes acompanyants de lied, impartit pel
prestigiós tenor Marius van Altena. El
curs, estructurat en tres sessions cele-
brades els dies 12, 13 i 14 de desembre,
es va realitzar a l’aula de cor de l’Esco-
la. El prestigiós tenor, exprofessor del
Conservatori de l’Haia i un dels primers
intèrprets a situar la música antiga en
l’àmbit de la difusió generalista, va comp-
tar amb la col·laboració d’Assumpta Ma-
teu, Arthur Schoonderwoerd i Francisco Poyato. Amb el títol genèric de «Dues visions del lied. Lieder de Schubert»,
el curs va afrontar qüestions relacionades amb la interpretació històrica dels lieder schubertians, des de la perspecti-
va tant dels cantants com dels pianistes. Aquests últims van treballar les tècniques referents al piano modern i al
pianoforte.


El director de l’ESMUC, 
Salvador Mas, va presidir el jurat


de música contemporània de l’ES-
MUC.


Josep Sanz va ser membre de l’ES-
MUC durant un període de dos anys
com a estudiant a temps parcial. Ac-
tualment resideix a Stuttgart (Ale-
manya), on continua els estudis de
composició.


Els membres del jurat encarregat
de decidir el guanyador de la quarta
edició del Premi Joan Guinjoan han
estat el mateix Joan Guinjoan (com-
positor), Josep Maria Mestres-Qua-
dreny (compositor), Luca Cori (com-
positor), Bernat Vivancos (compo-
sitor) i Eduard Resina (cap del
departament de Teoria i Composi-
ció); així com Salvador Mas (direc-
tor d’orquestra), qui va actuar com
a president del jurat, en condició de
director de l’Escola.


El jove Josep Sanz, guanyador del
IV Premi Internacional Joan 


Guinjoan per a Joves Compositors


El professor de l’Escola Agustí Fernández, 
premi Quartica Jazz al millor disc


El conegut pianista i professor del Departament de
Jazz i Música Moderna, Agustí Fernández, ha re-
but el premi al millor disc espanyol de jazz que


atorga la revista Quartica Jazz, de Madrid, pel seu darrer


treball discogràfic realitzat al costat dels també professors
de l’ESMUC Jo Krause i Liba Vilavecchia, com també de
David Mengual (contrabaixista acompanyant durant dos
cursos a l’Escola).


Marius van Altena (esquerra) 
i Arthur Schoonderwoerd


LAURA COMA
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P
er parlar de jazz, hem de te-
nir en compte dos concep-
tes importants: improvisa-
ció i tradició/llenguatge. I


molt més important que aquests dos
conceptes és el fet de traspassar la
frontera que delimiten, ja que ningú
no vol invertir tota una vida en
l’estudi i la pràctica de la tradi-
ció i les tècniques d’improvisació
–o al menys no n’he conegut cap
cas en els anys que fa que sóc a la
professió–, si no és per transcendir
aquests dos conceptes; és a dir, per
tenir una “veu pròpia”.


Quan un crític o un músic de jazz
parlen de tenir “veu pròpia”, poden
referir-se a coses diferents, com ara
so, timbre, expressió particular i
distintiva. Una manera particular
i distintiva d’interpretar el llen-
guatge o una manera particular i
distintiva d’organitzar el discurs –no
oblidem que també parlem sempre
d’improvisació.


Per començar a estirar el fil de la
reflexió, em pregunto: si el jazz es-
tigués formalitzat i canonitzat fins,
per exemple, al període històric que
representa Charlie Parker, ¿ens tro-
baríem formant generacions i ge-
neracions de músics que toquessin
igual que Charlie Parker i les gene-
racions anteriors? Ho podríem re-
batre amb l’argument que en el jazz
la innovació és tradició. La història
–fins i tot el present– ens ho de-
mostra. El cas, potser, més impres-
sionant de la història és el de John
Coltrane, que va transcendir la se-
va “pròpia veu” diverses vegades:
podríem enumerar cinc estadis di-
ferents en la seva carrera. El pre-
sent ens mostra, per exemple, Kurt


E S M U C


Reflexió sobre 
l’estudi del jazz: 


tradició i innovació
per DANIEL PÉREZ AMBOAGE


“El jazz veritable és una art, i com to-


tes les arts, és la intenció de l’artista


d’expressar les sensacions i emocions més


profundes i íntimes.” Charlie Mingus.


Charlie Parker
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Rosenwinkel, Mark Turner, Brad
Meldhau –només per esmentar uns
quants noms molt coneguts i signi-
ficatius–, tots “veus pròpies” en el
sentit més ampli. Des d’aquí animo
els lectors que encara no els cone-
guin, que comprovin per si matei-
xos la meva afirmació.


Llenguatge i tradició


M
olts docents ens plan-
tegem de contribuir a
la formació dels estu-
diants des de la tradi-


ció/llenguatge, però també des de
les seves fronteres cap enfora, on,
molt probablement, ens situem no-
saltres mateixos amb la nostra prò-
pia veu. És només a partir d’aquí
que podem començar a treballar-la
i, qui sap, potser acostar-nos a l’art


Brad Meldhau


del nostre temps. Només d’aques-
ta manera formem part de l’art que
s’està esdevenint. Si mai no es tra-
vessen aquestes fronteres, mai no
se sabrà què hi ha a l’altre costat.


Així doncs, hauríem d’adoptar
l’hàbit de travessar els límits de la
tradició, perquè aquesta acció es-
devingui una part de la mateixa tra-
dició.


Actualment, en l’educació musi-
cal (parlo sempre de la música de
jazz) hi ha una situació de gran for-
malització. La quantitat innom-
brable de material didàctic en for-
mats diferents ens ajuda a plante-
jar l’exposició del material des
d’estadis i punts de vista diferents,
i en molts casos aquest material re-
sulta imprescindible pel fet que és
molt pràctic, ja que es poden posar
en pràctica conceptes molt diver-


sos de manera immediata. També
estem àvids de conèixer cada nou
concepte analitzat en cada llibre
que s’edita, per comparar-lo amb
les anàlisis pròpies. La formalit-
zació és el resultat d’una tendència
natural en els músics. Però al ma-
teix temps tenim –o, almenys, qui
signa té– la sensació que aquest
grau de formalització ens podria
llançar a una voràgine de canonit-
zació d’obres, estils, conceptes i
llenguatges. No oblidem, altra ve-
gada, que parlem d’improvisació.


En una entrevista recent, John
Scofield diu: «Crec que el be bop
s’ha tornat com la música clàssica.
Odio dir-ho, perquè m’encanta.
M’encanta la sensació de tocar jazz,
i l’emoció visceral de “swinguejar”.
Però ara ja és a les acadèmies, i no
als clubs nocturns perquè la gent
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qualsevol improvisador necessita
escoltar amb anticipació els acords
d’un tema sobre el qual estigui to-
cant, ja sigui un estàndard, ja sigui
un tema d’Ethan Iverson. Passa el
mateix amb el ritme. No són iguals
els desenvolupaments rítmics d’un
tema estàndard tocat per Philly Joe
Jones –interessantísims i impres-
cindibles– que els del mateix tema
però tocat per Jorge Rossy –igual-
ment interessantíssims i impres-
cindibles.


Per al músic, l’estudiant, es trac-
ta d’una necessitat d’evolució –que
inclourà molts canvis qualitatius–
en molts sentits: auditiva, pel que
fa a altures del so, harmonies, rit-
me i tractament que se’n fa –tot ple-
gat incloent-hi una evolució emo-
tiva natural–, que no té fi en la car-
rera d’un músic de jazz. És per això
que una certa classe de material
didàctic ajuda només parcialment
i/o temporalment. 


pugui beure’n i fer-hi l’amor.»
Una de les preguntes que ens fem


sovint els qui ens dediquem a la
docència en aquesta especialitat és:
què seria d’un estudiant de jazz que
mai no transcrivís solos, temes o
acompanyaments per si mateix? És
reemplaçable l’experiència de to-
car, escoltar i desxifrar els sons, rit-
mes, harmonies, i l’anàlisi d’estil,
discurs, formal, espacial, etc., per
l’experiència de llegir i memorit-
zar?


Una de les activitats més impor-
tants en l’ensenyament del jazz és
la incorporació de nous coneixe-
ments i habilitats, des de la incor-
poració dels sons, el ritme i la for-
ma. Qualsevol integrant de la sec-
ció de vents d’una big band
necessita escoltar amb anticipació
els voicings que vénen en el compàs
següent dels arranjaments; siguin
de Count Basie, Ellington o Maria
Schneider. De la mateixa manera,


Daniel Pérez Amboage


Innovació


L
a recerca de la veu pròpia
és fonamental en la carre-
ra d’un músic de jazz, o al-
menys ho és per a qui es-


criu aquestes línies. És imprescin-
dible dotar l’alumne dels recursos
necessaris no només per escoltar,
acompanyar, interpretar o impro-
visar, sinó també perquè l’estudiant
pugui continuar treballant en la re-
alització i concreció dia a dia del
seu camí artístic; per ajudar-lo a
transcendir, i que pugui formar part
del jazz com un autèntic art viu.


En definitiva, per aconseguir
aquests objectius, no és viable un
currículum inalterable pel que fa
al material d’estudi i a la manera
d’oferir-lo a l’estudiant –em pre-
gunto si això mateix és viable en al-
tres disciplines artístiques.


D’altra banda, podem veure l’as-
pecte més humà i espiritual de l’art.
Viure el moment present ens apro-
xima a l’ésser i a l’esperit que, val-
gui la redundància, té cada moment
present de la cultura. Això també
ha provocat canvis qualitatius en la
història d’aquest art, i així continua
passant, per sort.


És per això que tenim el com-
promís i la responsabilitat de man-
tenir-nos en contacte amb el pre-
sent cultural, per poder ajudar
i transmetre la nostra experièn-
cia –que ha de ser constant– en
aquest sentit, si no volem caure
en l’error –i aquest és el motor prin-
cipal de la meva reflexió– de po-
sar un art que està viu, com el jazz,
en un museu.


“Tota obra d’art és filla del seu temps,


però moltes vegades és mare dels nostres


sentiments. De la mateixa manera, cada


període de la cultura produeix un art


propi que no es pot repetir. L’intent de re-


viure principis artístics passats pot pro-


duir, com a molt, obres d’art que són com


un nen mort abans de néixer.” 


Vassili Kandinski.
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Padilla, 155 - Edifici L’Auditori


08013 Barcelona


Tel.: (+34) 933 523 011


Fax: (+34) 933 497 108


A/e: info@esmuc.net
Internet: <www.esmuc.net>


febrer 2006


Departament de Música Tradicional / Tallers
Quatre punts de vista del fiscorn


Dies 13 a 16, de 18.30 a 21.15 h / Aula 350


Programa:
Dia 13: xerrada explicació sobre la història del fiscorn, ca-
racterístiques, manteniment i tècniques pròpies. Hi haurà
un torn de preguntes.
A càrrec de Josep Riumalló, que ha estat primer fiscorn de
la cobla La Principal de la Bisbal durant 30 anys i encara
fa de luthier d’instruments de vent metall.


Dia 14: classe magistral.
Impartida per Jordi Giménez, professor de trombó i fiscorn
del Conservatori d’Igualada, de Sabadell i de l’Escola de
Música de Sant Feliu de Guixols, excel·lent intèrpret de sa-
cabutx. Actualment forma part de diferents formacions de
música antiga.


Dia 15: classe magistral.
Impartida per Jordi Estartus, professor de fiscorn a l’Es-
cola de Música d’Olot, membre de la cobla Els Montgrins
i luthier d’instruments de vent metall.


Dia 16: classe magistral.
Impartida per Miquel Badia, professor de trombó i fiscorn
del conservatori de Barcelona.


Departament de Sonologia / Seminaris
Seminaris de sonologia


Dia 20, 18 h / Aula 345
Producció d’un disc de música electrònica: des del disseny
de sons fins a la masterització.
Descripció del procés de producció del segon treball dis-
cogràfic de Guillamino, Somnis de Llop, per part del ma-
teix músic i productor, Pau Guillamet, i el coproductor, Pau
Arumí.


Departament de Música Antiga / Concerts
Concerts d’estudiants de trompa natural i fortepiano


Dia 21, 12 h.


Concert del professorat de l’Escola
Galdric Santana, cornamusa


Dia 21, 19 h / Aula d’orquestra


activitats


Per consultar totes les activitats: <www.esmuc.net>


Lluís i
Lourdes


Pérez 
Molina


Departament de Sonologia / Conferència
The instrumentalist in electronic music


Dia 2, 18.30 h / Aula 345
A càrrec de Julean Simon.


Departament de Música Tradicional / Taller
Taller d’instruments mediterranis de la corda polsada


Dies 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març, de 18.30 a 21.15 h.
A càrrec de Xavier Mas i Eduard Liniesta.


Departament de Pedagogia / Classe magistral
Contemporany music hearing and methods of its 


developement


Dia 23
A càrrec de la doctora Larissa Dzubenko.


Departament de Música Tradicional / Taller
Occitània: polifonies de tradició oral i balls cantats


Dies 27 i 28 de febrer i 1 i 2 de març, de 18.30 a 21.15 h.
A càrrec de Pascal Caumont.


Concert del professorat de l’Escola
Lluís i Lourdes Pérez Molina, piano a quatre mans


Dia 28, 19 h / Aula d’orquestra
Obres de Maurice Ravel, Manuel de Falla i Igor 
Stravinski.
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Ombres és el títol de la com-
posició del professor de l’Es-
cola Bernat Vivancos, amb la


qual el jove autor barceloní va gua-
nyar el Premi de Composició atorgat
per l’INAEM (Ministerio de Cultu-
ra/Colegio de España de la Cité Uni-
versitaire de París). Aquesta obra,
escrita per a un conjunt de cinc vio-
loncels, va ser interpretada el 16 de
març passat a l’aula d’orquestra de
l’ESMUC en el marc d’un concert de
violoncels realitzat per la formació
Scordatura Spectralis, integrada per
Oleguer Aymamí, Maria Bou, Jordi
Claret, Alba Haro i Marta Requena,
sota el mestratge de Nabí Cabestany.


Tal com apunta Vivancos, Ombres
és «una obra per a violoncel solista
i quartet de violoncels. Aquests úl-
tims creen una aurèola de sons que
acompanyen constantment l’instru-
ment solista. És, doncs, una obra
contemplativa, en la qual la colora-
ció, la textura del so i l’harmonicitat
tenen un paper important. Aquesta
obra vol ser també un homenatge al


Bernat Vivancos porta a l’Escola Ombres,
l’obra guanyadora del Premi 
de Composició de l’INAEM


gran violoncel·lista català Pau Casals
i, al mateix temps, una glossa de la
bonica cançó popular catalana de Na-
dal El cant dels ocells». L’autor pun-
tualitza que, en escriure aquesta
obra, «he volgut treballar un aspec-
te harmònic que em sedueix des de
fa temps: la fusió de l’aspecte modal
(violoncel solista), amb el treball
harmònic d’inspiració espectral que
realitza el quartet de violoncels.
També he volgut aprofundir, –per ter-
cera i última vegada– en la tècnica
de l’scodatura, focalitzada aquí úni-
cament al quartet de violoncels, i uti-
litzant, en gran part, el so de les cor-
des a l’aire i una varietat considera-
ble d’harmònics naturals».


El concert del dia 16 de març va
arribar només una setmana després
de l’estrena d’Ombres, a París. Va ser
en el marc de l’acte de lliurament del
Premi de Composició de l’INAEM (a
la foto, els intèrprets de l’obra de Vi-
vancos, a París). A més d’aquesta
peça, el quintet de violoncels va in-
terpretar les obres Hamlet Ballad de


L’ESMUC col·labora en el cicle de jazz
de Blanquerna (Madrid)


El trio de jazz format pels
alumnes Albert Cirera (saxo
tenor), Dani Comas (guitar-


ra) i Ramon Prats (bateria), sota el
mestratge del professor Dani Pérez,
van participar el 21 d’abril passat
en la primera edició del cicle Pont
de Música (jazz i clàssica), orga-
nitzat per la Delegació del Govern
de la Generalitat a Madrid. Les ses-
sions del cicle, iniciat el 31 de març
amb l’actuació de la pianista Laia


El professor de composició i pianista Albert Guinovart ha es-
tat guardonat en la darrera edició dels Premis Max. Guino-
vart ha estat reconegut en la categoria de «millor composició


musical per a espectacle escènic» pel musical Mar i cel. Cal afegir
que la reestrena de Mar i cel ha estat tot un èxit per a la companyia
Dagoll Dagom, que primer va atreure més de 300.000 espectadors
al TNC i al Victòria i ara ha vist reconeguda la seva tasca pels pro-
fessionals del teatre. El musical, basat en el clàssic d’Àngel Gui-
merà, es va endur –a més del premi a la millor composició musi-
cal de Guinovart– tres Max més: al millor espectacle de teatre mu-
sical, al director musical (Joan Vives) i a l’escenografia (Isidre Prunés
i Montse Amenós).


Premis: un
Max per al 
compositor i 


pianista 
Albert Guinovart


ACTUALITAT


Rodion Shchedrin; Tres Humores-
ques d’Igor Rekhin, i, per últim,
les Bachianas brasileiras (núm. 1)
d’Heitor Villa-Lobos.


Masramón, tenen lloc els divendres
d’abril, maig i juny, a partir de les
22.00 hores, al renovat Blanquer-
na Centre Cultural (abans habilitat
només com a llibreria), espai que
el Govern català ha reformat al cen-
tre de Madrid. La jove formació
d’alumnes de l’ESMUC va inter-
pretar temes com Laura –el clàssic
de David Ruskin–, I’m confessing,
Txaranga o El cantautor galàctic,
entre altres. Aquest cicle, que


també inclou la programació de
concerts de música clàssica, ha
comptat amb l’assessorament tant
de l’Escuela Superior de Música de
Catalunya com de l’Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, el pro-
grama més important de la Funda-
ción Albéniz, que ha aportat a la
primera edició del Pont de Música
l’articulació d’un concert del quar-
tet de contrabaixos Banesto, pre-
vist per al12 de maig.







3


ESMUC


L’Escola acull cinc professors de 
conservatoris italians en el marc del 


programa europeu Leonardo


Del 27 de març al 8 d’abril l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya acull un grup italià de professos de
música, d’acord amb el programa europeu Leonardo,


de recerca i intercanvi d’experiències formatives musicals.
Actualment el projecte està en la fase de recollida de dades
en institucions musicals europees de tres ciutats: Malmö,
Londres i Barcelona. El grup de treball que visita ara Barce-
lona està format per professors dels conservatoris d’Ales-
sandria (Piamont), Bolonya i Frosinone (Lacio).


Els objectius del projecte estan orientats a la recerca de
recursos de formació i d’actualització per als docents d’ins-
trument, el desenvolupament d’una xarxa formativa coordi-
nada en l’àmbit europeu, especialment per facilitar la mo-
bilitat i l’intercanvi d’estudiants i professorat, com també
el reconeixement entre els membres dels crèdits formatius
europeus (ECTS), i la millora de les capacitats professionals
dels formadors en els ja existents cursos de didàctica ins-
trumental.


La metodologia del projecte està basada en la definició


A C T U A L I T A T E S M U C


d’unitats d’observació en cada país (que recullen dades so-
bre els plans d’estudis i les seves assignatures, les relacions
entre les matèries, la metodologia que s’utilitza…) i la pos-
terior confrontació comparativa entre països.


Les activitats de recollida de dades són principalment l’ob-
servació de sessions de classe instrumentals i de les assig-
natures que depenen del Departament de Pedagogia; entre-
vistes amb els responsables acadèmics, els professors i els es-
tudiants; consulta dels materials didàctics utilitzats en la
formació; anàlisi dels recursos espacials, arquitectònics, in-
formàtics, del fons de la biblioteca, etc.


L’avaluació del programa de treball es realitza de mane-
ra conjunta entre els responsables de cada un dels grups
visitants i els responsables de les diferents institucions
d’acollida. La comunicació per correu electrònic o per
telèfon, juntament amb la informació procedent de qües-
tionaris aplicats periòdicament, serviran de base per fer
el seguiment i l’avaluació del desplegament i els resultats
del programa.


La prestigiosa intèrpret de viola de gamba i professora
de l’ESMUC, Sophie Watillon, va rebre el particular ho-
menatge de companys, professors i alumnes de l’Esco-


la en el marc d’un emotiu concert celebrat el 15 de març pas-
sat a l’aula d’orquestra. L’acte, promogut en record de la que
fou una de les principals impulsores del Departament de Mú-
sica Antiga de l’ESMUC, que ens va deixar l’agost de 2005
després d’una llarga malaltia, va incloure la interpretació de
peces de Jacob Fenleches (En ce gratieux temps, Codex. Mo-
dena); la Suite en Do major de Matthew Locke; de John Dow-
land, Pavan Lachrimae Antiquae Sir John Souch his Galiard.
Pavan Semper Dowland Semper Dolens The King of Den-
mark’s Galiard; la glossa sobre Pulcra est amica mea de Pa-
lestrina escrita per Francesco Rognoni i La Françoise de Les
Nations: sonades et suites de simphonies de François Cou-
perin. 


També van intervenir en l’homenatge els pianistes Carme
Martínez i Manel Camp, encarregats de versionar temes
d’Scarlatti, Bach i Rameau –des d’un punt de vista marcada-
ment jazzístic–,com també el professor Emilio Moreno, que va llegir diversos fragments d’obres especialment estimades per
Watillon, entre les quals textos del poeta portuguès Fernando Pessoa i de la novel·la de Pascal Quignard, Tous les matins du
monde. L’excel·lent Tombeau pour Mr. de Ste. Colombe de Marin Marais va cloure un concert seguit per nombrosos assistents,
molts d’ells amics personals de la recordada intèrpret belga.


El 52è Concurs Internacional d’Execució Musical Maria Canals de Barcelona,
que tindrà lloc del 4 al 16 de maig de 2006, ofereix en col·laboració amb
l’ESMUC diversos avantatges als alumnes i professors de l’Escola. Al mar-


ge d’incentivar l’assistència –d’accés lliure– a la primera i segona prova elimi-
natòries (que es realitzaran en sessió de matí i tarda a la sala del Petit Palau, del 5
al 10 de maig, ambdós inclosos), l’organització del concurs posa a disposició dels
professors del departament de piano de l’ESMUC dues invitacions per a la final
del certamen, que tindrà lloc el dia 14 de maig, a les 11 hores, al Palau de la Mú-
sica Catalana. 


La formació encarregada d’actuar a la final del concurs serà l’Orquestra Simfò-
nica del Vallès, dirigida per Salvador Brotons. Per reservar les entrades, cal adreçar
un correu electrònic a l’adreça següent: cmariacanals@palaumusica.org. D’altra
banda, els estudiants i professors de l’ESMUC gaudiran d’un 50% de descompte
també per al concert final. Per fer-lo efectiu, cal presentar el carnet d’estudiant o
professor a les taquilles del Palau de la Música.


Avantatges per a 
estudiants i 


professors de 
l’ESMUC en 
els actes del 
52è Concurs 
Maria Canals


Emotiu adéu a la gambista belga i 
professora de l’Escola, Sophie Watillon


LAURA COMA
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Joaquín Nin-Culmell (Berlín, 5 de
setembre de 1908-Oakland, 14 de
gener de 2004), a més d’un ex-
cel·lent mestre, pianista i compo-


sitor, va estar estretament vinculat a
Barcelona tot al llarg de la seva vida,
tant per l’ascendència catalana del seu
pare, el també pianista i compositor Joa-
quín Nin Castellanos, nascut a l’Ha-
vana, com per haver-hi viscut un temps
en la seva infantesa abans de marxar
cap a Nova York, com també per ha-
ver-hi residit novament més tard, però
sobretot pels vincles d’amistat i conei-
xences que el van fer viatjar a Barcelo-
na gairebé cada any durant les darreres
dècades de la seva vida.1


En una carta de febrer de 2004, dies
després de la mort de Nin, Alícia de
Larrocha escrivia: “Parlava amb Joa-
quín Nin dos o tres cops a la setmana.
Ens teníem una gran estimació! La dar-
rera vegada que el vaig trucar gairebé
no tenia veu! Estava molt malalt. Em
va dir: «Alícia, m’estic morint, i sense
La Celestina». El seu somni, la seva
òpera, la qual havia esperat veure es-
trenada abans de la seva mort. Espero


que un dia, la seva Celestina serà el més
gran dels homenatges al gran Joaquín
Nin. Era un gran músic i un amic únic
i meravellós!”2


Malgrat els nombrosos vincles d’a-
fecte i tradició que l’unien a Barcelona,
l’obra de Joaquín no ha començat a re-
bre atenció a casa nostra fins aquests
darrers anys després de la seva mort. 


L’avi patern, Joaquín Nin i Güell, era
militar i pertanyia a la família Güell, la
benestant família catalana mecenes d’ar-
tistes com Antoni Gaudí. L’àvia era cu-
bana. 


L’avi matern, Thorvald Culmell (es-


crit Cullmell en algunes fonts), d’ori-
gen danès i resident a Cuba, va ser
membre actiu dels grups que aconse-
guiren la independència de l’illa res-
pecte d’Espanya, casat amb la france-
sa Anaïs Vaurigard, amb qui va tenir
vuit filles, la més gran de les quals va
ser la mare de Joaquín Nin-Culmell, la
soprano Rosa Culmell, nascuda també
a Cuba.


Joaquín Nin-Culmell va ser el petit
de tres germans, el més famós dels
quals és la seva germana, l’escriptora
Anaïs Nin, especialment coneguda per
haver obert el camí a una literatura fe-
menina plena d’erotisme, sensualitat i
continguts explícitament sexuals. 


E
l pare de Joaquín Nin-Culmell
va abandonar la família l’any
1914. La mare i les criatures
es van traslladar a Barcelona


amb la família del pare fins que final-
ment van marxar a Nova York. Nou
anys després, ja casada Anaïs, ella i el
seu marit Hugo Parker-Guiler es van
voler traslladar a París, i la resta de la
família els va acompanyar. 


Va ser en aquells anys que Joaquín
Nin-Culmell va fer-se com a pianista i
compositor a l’Schola Cantorum i al


Va tenir una 
excel·lent i 


duradora amistat
amb Conxita 


Badia, la qual ha-
via estat alumne
de la seva mare.


Joaquín Nin-Culmell,
revisitat


per EDUARD RESINA
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Conservatori de París. Va estudiar pia-
no amb Paul Braud, Alfred Cortot i Ri-
card Viñes. A instàncies de la seva ma-
re va treballar composició a Granada
amb Manuel de Falla els estius del prin-
cipi dels anys trenta. Falla el va marcar
molt com a compositor i com a perso-
na. També va ser ell qui el va recoma-
nar per anar a estudiar composició amb
Paul Dukas. 


Aquells anys Joquín Nin-Culmell ha-
via cultivat bones amistats a Catalu-
nya. Va tenir una excel·lent (i durado-
ra) amistat amb Conxita Badia, la qual
havia estat alumna de cant de la seva
mare, com també amb Eduard Toldrà
i amb Mompou. Tot i això, en acabar
la Guerra Civil va decidir de marxar no-
vament als Estats Units, on va roman-
dre la resta de la seva vida. Primer va
ensenyar al Middlebury College (Ver-
mont) durant dos anys, abans de for-
mar part del Departament de Música
del Williams College a Massachusetts.
Allí, hi va estar uns deu anys, fins que
finalment va anar a ensenyar al Depar-
tament de Música de la Universitat de
Califòrnia a Berkeley, on va arribar a
ser cap de departament. Va estar-hi com
a professor fins al 1974, any en què es
va jubilar.


V
a ser a Berkeley on vaig tenir
l’oportunitat de conèixer i
tractar Joaquín Nin-Culmell,
entre els anys 1986 i 1988.


Aquells anys, Joaquín era professor
emèrit a la Universitat i ja no ense-
nyava, però la seva vitalitat, tot i tenir
prop de vuitanta anys, era formidable.
Vaig tenir ocasió de visitar-lo alguns
cops a la seva casa d’Oakland, ciutat
tocant a Berkeley i situada a l’altra ban-
da de la badia de San Francisco, i també
de tractar-lo en altres ocasions. 


Tot i haver viscut als Estats Units la
major part de la seva vida, Nin no es te-
nia per nord-americà. Li hauria agra-
dat tornar a Espanya, però com expli-
ca en una entrevista l’any 1997,3 tot i
que Toldrà va fer gestions el 1956 per-
què li donessin la posició de director de
l’Orquestra de Bilbao, el sou d’un any
allí equivalia al sou d’un mes a la Uni-
versitat de Berkeley, per la qual cosa,
des del punt de vista de la subsistència
diària, el retorn es feia impossible. Sen-
tia gratitud per tot el que els Estats
Units li havien reportat, però ell es re-
coneixia íntimament vinculat a una tra-
dició i cultura bàsicament hispàniques.
Aquesta hispanitat era com un element
d’identitat, com un distintiu del qual li
agradava fer gala allà on anava. Re-
cordo una vegada que vam quedar per
dinar en un restaurant japonès de la
University Avenue a Berkeley. El cam-
brer, que era japonès, em va advertir


que el plat que havia demanat no so-
lia agradar als americans. Jo li vaig res-
pondre que no s’amoïnés, que jo no n’e-
ra, d’americà. Joaquín va riure davant
d’aquella resposta, i em vaig adonar que
d’alguna manera li agradava marcar
distàncies amb la seva “circumstància”
americana deixant clar que no era la
cultura que el definia ni amb la qual
s’identificava. 


Aquest hispanisme és ben present en
la seva obra, la qual beu de fonts de mú-
siques tradicionals (danses i cançoners)
i de l’estudi de la música culta espa-
nyola des del Renaixement, tot entron-
cant amb el llegat musicològic d’un Fe-
lip Pedrell present tant en la tasca
pianística, compositiva i musicològica
del pare, Nin Castellanos, com del ma-
teix Falla. De ben segur que Nin devia
sentir una gran satisfacció quan l’any
2001 el Govern espanyol li va atorgar
la nacionalitat espanyola.4


De la seva afabilitat i sentit de l’hu-
mor, ja n’han donat fe altres escrits,
com l’emotiu article publicat l’any 2004


per Jaume Comellas en el número 233
d’aquesta mateixa revista amb motiu
de la mort del compositor. Certament,
Nin va ser sempre una persona aten-
ta, cordial, dedicada i accessible, fins
al punt que un cop jubilat continuà aju-
dant sovint joves pianistes amb el seu
valuós consell. Bon i amè conversador,
em parlà de músics i de les magnífiques
amistats que tenia a Barcelona. També
em preguntà sovint sobre les transfor-
macions polítiques i socials a Catalu-
nya, que li arribaven per comentaris.
No em va parlar mai de la família. Jo
tampoc no l’hi vaig preguntar. Respec-
te de l’obra d’Anaïs, només em va co-
mentar que per aquella època es tro-
bava enfeinat escrivint el pròleg a qua-
tre dels seus diaris primerencs. Sí que
em va parlar de la seva òpera i de la
il·lusió que li feia que es pogués arribar
a estrenar al Liceu, projecte que sem-
bla que estava en fase de concretar-se
quan el teatre es va cremar.  


E
n alguna ressenya recent es de-
fineix l’estil de Joaquín Nin-
Culmell com eclèctic, però al
meu parer aquest no és l’ad-


jectiu apropiat per descriure l’escrip-
tura de Nin. És cert que el material del
qual parteix és sovint variat històrica-
ment i estilística. Ell mateix, referint-
s’hi, arriba a dir: “No sé si he arribat
a aconseguir la síntesi de tots aquests
elements.”5 Però aquesta varietat en el
material és el punt de partida que
després passa per la personalitat i la
sensibilitat d’un Nin que sap imprimir-
hi una coherència estilística i uns trets
prou definits i característics. 


Les característiques de l’obra de Nin
es troben eminentment en les peces vo-
cals i per a piano. La seva personali-
tat es desenvolupa de manera especial
en obres curtes, íntimes i delicades. La
seva mestria i coneixença del piano li
permet pàgines d’escriptura original i
brillant en aquest instrument. 


Hi ha dos trets o influències bàsics
que s’uneixen en l’escriptura de Nin.
Una música d’arrels hispàniques forta-
ment influenciada per Falla, que va des
d’un vessant de caire folklorista, però
sempre extremament refinada, plena
d’equilibri i mai desbordada, fins a una
d’arrels castellanes més austera i que
en alguns moments entronca amb el
neoclassicisme del Concert o el Reta-
blo de Falla, i fins i tot amb la sonori-
tat d’un Rodrigo, compositor que també
havia estudiat amb Dukas i amb qui
Nin mantenia llaços d’amistat. L’altre
tret característic que trobem en moltes
obres és el d’un vessant harmònic ric,
subtil, ingràvid i extremament delicat
que lliga més amb el dolç i contingut
intimisme català d’un Mompou, a qui


Una influència
bàsica de la mú-


sica de Nin és
d’arrel hispànica


fortament 
influïda per 


Manuel de Falla.


Retrat de Joaquín Nin (pare) 
amb una dedicatòria al seu mestre 


Carles Vidiella (1907)
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1928, La Matilde y el Emilio per a guitarra (2)
1929, Tres impresiones per a piano (1)
1932, Sonata breve per a piano (1)
1933, Homenaje a Falla per a orquestra de cambra (2)
1934-36, Quinteto per a piano i quartet de corda (3)
1934-36, 2 Homenajes a Jorge Manrique per a cant i
quartet de corda (2)
1941-90, 3 Homenajes per a piano (2)
1945, 6 Variaciones sobre un tema de Luis Milán per a
guitarra (4)
1946, Concerto per a piano i orquestra (2)
1947, 2 Danzas cubanas de Ignacio Cervantes per a gui-
tarra (2)
1950, 3 Poemas de Gil Vicente per a cant i piano (1)
1952, 3 Canciones tradicionales cubanas per a cor mixt
(1) 
1952-53, 12 Canciones populares catalanas per a cant
i piano (2)
1956-61, 2 Villancicos navideños españoles per a cor
mixt (1)
1956-61, 48 Tonadas per a piano (1)
1957, 12 Canciones populares catalanas per a cant i pia-
no (2n tom) (2)
1957-65, El burlador de Sevilla (ballet) per a orquestra
(2)
1959-61, 3 Piezas antiguas españolas per a orquestra
(2), 4 Canciones populares de Salamanca per a cant i
piano (2), 4 Canciones populares de Andalucía per a
cant i piano (2), 4 Canciones populares de Catalunya
per a cant i piano (2)
1961-85, La Celestina (òpera) (2)
1962, Diferencias per a orquestra (2)
1965, Concerto según Anselmo Viola per a violoncel i
orquestra de cambra (2), Cantata del Padre Pradas per
a cant, orquestra de corda i clavecí (2), Misa dedicatoria
per a cor mixt i orgue (6), Suite per a violoncel sol (2)


LLISTA D’OBRES COMPLETES


1971, 5 Canciones tradicionales españolas per a cant i
piano (2)
1975, Música profana del Renacimiento español per a
cor mixt (1)
1978, Le rève de Cyrano (ballet) (ms)
1981, Et lux perpetua luceat eis per a quartet de corda i
percussió (ms)
1982, 6 Canciones populares sefardies per a cant i pia-
no (2)
1985, 12 Danzas cubanas per a piano (2), Canción de
cuna afro-cubana y La Niña de Guatemala per a cant i
piano (2), Si ves una montaña per a baríton i piano (2),
¡10 de octubre! per a cor mixt i metall (2)
1987, Variaciones sobre un tema de Bach per a orgue
(5)
1988, Ragpicker’s sons per a cor mixt i piano (1)
1993-94, Sinfonía de los misterios per a orgue i cant gre-
gorià (2)
1997, Fanfare (sobre temas de La Celestina) per a metall
i percussió (2), Cancionero de la barraca (primer cua-
derno) per a cant i piano (2)
1997-98, Misa brevis per a cor mixt i orgue (ms)
2000, Te Deum per a cor mixt i orgue (ms)


Editorials
(1) Broude International, 141 White Oaks Road, Williams-
town, Mass 01267, USA.
(2) Max Esching, 215 rue de Faubourg St Honoré, 75008
Paris, France.
(3)Casa Boileau, Provença 287, 08037 Barcelona.
(4) Unión Musical Española, Madrid.
(5) Belwin-Mills, Miami, USA.
(6) World Music, Cincinnati, USA
(ms) manuscrit.


també admirava,6 que no pas amb la
gravetat de l’austeritat castellana o l’ex-
travertida alegria andalusa. Tant en un
cas com en l’altre, Nin és sempre deli-
cat, sobri i precís en la seva escriptura,
i aprèn a compaginar aquests trets, in-
fluències i sensibilitats aparentment tan
distintes en un llenguatge propi que
sempre en recorda un altre, però que
mai no és ben bé aquell altre, sinó un
de ben personal. 


De la seva relació amb la música d’a-
vantguarda diu: “Res envelleix tan rà-
pidament com l’avantguarda.”7 I enca-
ra en un altre lloc: “He anat amb el meu
temps: ni avantguarda ni rereguarda.
De les dues posicions claus que hi ha
en tota època, la que va cap endavant,
de vegades no se sap cap a on, i la que
explora allò ja descobert, jo em pro-
nuncio per aquesta... No he abraçat mai


1. Joaquín Nin-Culmell formà part força anys del ju-
rat del Concurs Internacional Maria Canals. 
2. Traducció al català de l’autor.
3.“Testigo de excepción”, entrevista a Joaquín Nin-
Culmell a càrrec d’Arturo Reverter. Revista La Re-


sidencia, núm. 3, disponible a: http://www.residen-


cia.csic.es/bol/num3/reverter.htm.


4. Se li concedí la nacionalitat espanyola per carta de
naturalesa pel Reial decret 134/2001, de 9 de febrer.
http://www.derecho.com/ xml/disposiciones/min/dis-


posicion.xml?id_disposicion=37466&desde=min.


5. Entrevista amb Arturo Reverter citada anteriorment.
6. “... a Mompou se’l reconeix en un sol compàs”. En-
trevista amb José Méndez (1997). Revista La Resi-


dencia, núm. 3, disponible a: http://www.residen-


cia.csic.es/bol/num3/nin.htm.


7. Entrevista amb José Méndez citada anteriorment.
8. Entrevista amb Arturo Reverter citada anteriorment.


NOTESel dodecafonisme, com ja he apuntat
abans, tot i haver-lo practicat a la me-
va manera, prudentment en la meva
òpera La Celestina. Però puc disfru-
tar escoltant una obra serial, si és bo-
na. Espero que aquesta òpera sobre
l’obra de Rojas, que vaig escriure fa ja
vint anys, pugui representar-se algun
cop.”8


Des de la mort de Joaquín Nin-Cul-
mell han començat a aparèixer nous en-
registraments de les seves composi-
cions, i la seva obra s’està incorporant
ràpidament al repertori habitual de di-
versos intèrprets. D’aquí a dos anys es
complirà el centenari del seu naixement
i serà un moment idoni per retre-li un
més que merescut homenatge. Tant de
bo aquest homenatge vagi acompanyat,
en el seu moment, de la voluntat de pro-
gramació de la seva òpera.


E S M U C A R T I C L E


Eduard Resina és compositor i cap del
Departament de Teoria i Composició
de l’ESMUC.
eduard.resina@esmuc.net


FACILITADA PER MONTSERRAT BONET A PARTIR D’UN RECULL QUE LI VA FER ARRIBAR NIN-CULMELL
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Música Tradicional / Presentació
Presentació del llibre de Joan Elias 24 estudis 
per a tenora i tible
Dia 2, 11 h / Aula de cor.
A càrrec de Joan Elias i Jordi Vilaró.


Teoria i Composició / Concert
Què toquen els compositors?
Dia: 3, de 14 a 15 h / Aula d’orquestra.
Interpretat per estudiants de composició.


Música Tradicional / Taller
Acompanyament al cante i al ball flamenc
Dies 3, 10, 17 i 24, de 18.30 a 21.15 h / Aula 354.
A càrrec de Juan Ramón Caro.


Teoria i Composició / Conferència
La música de Carles Guinovart
Dia 4, de 16 a 18 h / Aula 346.
Conferència a càrrec del compositor.


Musicologia i Sonologia / Seminari
Automatitzant la descripció tonal de la música
Dia 8, de 18.30 a 21 h / Aula 345.
A càrrec d’Emília Gómez, enginyera de telecomunicacions, profes-
sora d’acústica i síntesi a l’ESMUC i investigadora del Grup de Tec-
nologia Musical de la UPF. 


Música Antiga / Seminari
La viola de mà i el seu context
Dies 8 i 9, de 9 a 14 i de 16 a 19 h / Aula 111.
A càrrec de Hopkinson Smith, amb la col·laboració de la paleògra-
fa Karin Smith-Paulsmaier i de Javier Artigan.


Concert del professorat de l’Escola
Montserrat Gascón, flauta i traverso barroc, i Xavier Coll, gui-
tarra, llaüt i tiorba
Dia 9, 19 h / Aula d’orquestra.
Programa: «Bachiana brasileira».
Obres de Bach, Villa-Lobos, Assad i Amargós.


Pedagogia / Curs
La creativitat en l’educació musical
Dies 11 i 12, de 9.30 a 13.30 h / Aula 111.
A càrrec de Mark Withers, clarinetista i col·laborador regular en el
camp de la Comunity Music Education amb diverses institucions eu-
ropees, com la Hallé Orchestra (Manchester), la London Symphony
Orchestra, el Servei Educatiu de “la Caixa”, l’Orchestra of the Age
of Enlightenment, i la RESEO (xarxa de serveis educatius dels tea-
tres d’òpera europeus), entre d’altres.


Concert d’estudiants de l’Escola
Agustín Fernández, flauta travessera, i Nozomi Isobe, 
piano
Dia 12, 12.30 h / Aula 108.


Pedagogia / Curs
Curs de didàctica especialitzada del contrabaix
Dia 12, de 15 a 19 h.
Dia 13, de 9 a 14 i de 15 a 18 h / Aula 356.
A càrrec de Xavier Puertas, contrabaixista de l’OBC des de 1997 i
col·laborador dels grups d’instruments originals que dirigeix Jordi
Savall. Ha tocat en formacions molt diverses, tant de música con-
temporània com de música antiga. Actualment centra la seva acti-
vitat professional com a freelance amb el contrabaix històric i mo-
dern i en el camp de la pedagogia amb la creació de les aules de
minicontrabaixos.


Teoria i Composició / Concert
Concert de violí amb obres de compositors de l’Escola
Dia 15, de 18 a 20 h / Aula de cor.
A càrrec de Joan Plana.


Musicologia / Seminari
L’anàlisi musical en l’estudi històric de la música
Dia 15 de maig, de 18 a 21 h / Aula 345.
A càrrec de Quim Rabasseda, professor del Dept. de Musicologia.


Música Antiga / Seminari
Les avantguardes italianes. Seminari permanent d’Ars Nova
italiana. Ars subtilior a Itàlia
Dia 19, de 9 a 21.30 h / Aula 110.
Dies 20 i 21, de 9 a 20.45 h / Aula 110.
A càrrec de Pedro Memelsdorff.


Música Antiga / Concert
Concert de l’orquestra clàssica
Dia 19, 18 h / Aula d’orquestra.
Obres de W. A. Mozart.


Musicologia / Seminari
Semiòtica de llenguatges no verbals: l’humor visual
Dia 22, de 18 a 21 h / Aula 345.
A càrrec d’Alfredo Cid, doctor i professor de l’Instituto Tecnológico
de Monterrey, especialista en semiòtica de la imatge, seguidor i dei-
xeble d’Umberto Eco, amb qui estudià a la Universitat de Bolonya.


Sonologia / Seminari
L’acústica, des de Sabine fins avui
Dia 22, de 18 a 19.30 h / Aula 346.
A càrrec de Jaume Soler, enginyer de telecomunicacions i consul-
tor en acústica arquitectònica amb més de deu anys d’experiència
internacional. Ha participat en el disseny del Liceu, l’Auditori, el
Conservatori-Auditori de Vila-seca, el Kursaal (Sant Sebastià), el Pa-
lacio Euskalduna (Bilbao) i el sistema de sonorització del Camp Nou.


Música Antiga / Concert
A l’entorn de l’Orfeo de Monteverdi (fragments)
Dia 24, 20 h / Biblioteca de Catalunya, Sala de Llevant. C. Hospi-
tal, 56. Barcelona.


Pedagogia / Curs
Didàctica especialitzada de cant-veu
Dia 26, de 15 a 19 h / Aula 111.
Dia 27, de 9 a 14 i de 15 a 18 h / Aula 111.
A càrrec d’Elisenda Carrasco, que ha treballat, en el camp de la di-
recció coral, amb Simon Johnson, Laszlo Heltay, Josep Prats i Pier-
re Cao, entre d’altres. Va completar els estudis de direcció d’orquestra
amb H. Wojnarowsky i T. Bugaj a l’Acadèmia Friederich Chopin de
Varsòvia i al Conservatori de Cracòvia.


Teoria i Composició / Conferència concert
Col·lectiu electroacústic de Xile: conferència concert
Dia 31 de maig, de 9.30 a 12.30 / Aula de cor.
A càrrec de la delegació del CECh: José Miguel Candela (president),
Cecilia García-Gracia i Alejandro Albornoz.


Jazz i Música Moderna / Concert
Concert final de cor Gospel
Dia 31, 18.30 h / Aula de cor.
Dirigit per Didier Likeng.


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net


A G E N D A E S M U C
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Celebració de la Primera 
Conferència de Professorat 
de Piano de Catalunya


Celebració de la Primera 
Conferència de Professorat 
de Piano de Catalunya


Maazel
Lorin


Sota la 
saviesa 
i els 
consells 
del 
mestre


Sota la 
saviesa 
i els 
consells 
del 
mestre
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Reglar els estudis de grau elemental, revisar el currí-
culum del grau mitjà, reformular els continguts de les
assignatures que complementen l’estudi del piano,


crear un grup de treball que faciliti la interlocució amb les
administracions i, fins i tot, establir les bases per a la futu-
ra creació d’una Associació de Professorat de Piano de Ca-
talunya. Aquests són, només a grans trets, alguns dels punts
debatuts pel centenar de professionals de l’ensenyament del
piano que van participar, el cap de setmana del 5 i 6 de maig
passat, en la Primera Conferència de Professorat de Piano
de Catalunya, organitzada per l’ESMUC. La trobada, que
va tenir lloc a les instal·lacions de l’Escola, va servir per po-
sar en comú aspectes relacionats amb la metodologia d’es-
tudi que afecta una disciplina de gran transversalitat, com
és el piano. 


Ja en la sessió inaugural de la Conferència, el director
de l’Escola, Salvador Mas, va incidir en l’objectiu bàsic que
ha impulsat aquesta convocatòria: obrir l’ESMUC als con-
servatoris de grau mitjà i a les escoles de nivell mitjà i ele-
mental, tant públiques com privades. D’aquí que el direc-
tor del centre es comprometés, en l’acte de cloenda de la
trobada, a repetir de manera periòdica aquesta conferèn-
cia dedicant-la a altres aspectes d’estudi comuns, siguin o
no instrumentals i més enllà d’un estil musical determinat. 


Tot esperant l’edició, en forma de memòria, de les con-
clusions d’aquesta primera Conferència, cal destacar la tau-
la rodona protagonitzada per ponents dels conservatoris de
Barcelona (Carme Poch, Conservatori Municipal de Músi-
ca de Barcelona), Lleida (Jordi Benseny), Tarragona (Mar-
ta Bou) i Manresa (Carles Julià), com també el testimoni
dels ponents estrangers (entre els quals, Ranko Markovic,
director del Conservatori de Viena; Peter Bithell, de la Guild-
hall School of Music and Drama, i Mariann Ábrahám, de


Un centenar de professors de piano debaten
en el marc de la Primera Conferència de 


Professorat de Piano de Catalunya


ACTUALITAT


l’EPTA, Associació de Professors de Piano Europeus). Pa-
ral·lelament, i com a ponents de l’ESMUC, cal remarcar les
explicacions del professor i pianista Jordi Camell (esbossa-
des en la ponència “L’ensenyament del piano a Catalunya”),
juntament amb les de Ramon Coll (“La metodologia del pia-
no al grau superior”), Rafael Salinas i Manel Camp (aquests
dos últims explicant la realitat del piano a l’ESMUC). 


La trobada també va incloure dos concerts, el primer en
el marc de la inauguració, amb l’actuació de quatre joves
guanyadors de concursos de piano (Raquel Lisbona i Arian-
na Pijoan, de Vilafranca del Penedès; Clàudia Cordero, de
Manresa, i Jordi Farran, de Lleida). El segon, programat com
a cloenda de la Conferència, va comptar amb la participa-
ció, com a intèrprets, de diversos estudiants de grau supe-
rior de l’ESMUC. Carles Marigó, Josep Garcia, Joan Ramon
Company, Jordi Humet i Pau Baiges van interpretar obres
de Bartók, Berg, Mompou, Albéniz i Liszt, respectivament,
en un concert seguit atentament pels nombrosos professors
assistents a l’acte.
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El grup de percussió de l’Escola va actuar en el marc del concert com-
memoratiu de cloenda de la Segona Jornada de Percussió de Cata-
lunya, celebrada a iniciativa del percussionista Santi Molas. L’ac-


tuació va completar una setmana intensa per als joves percussionistes, els
quals van oferir diverses audicions amb un grup d’intèrprets de Musike-
ne, en el marc d’un intercanvi acadèmic entre l’ESMUC i la seva homò-
loga al País Basc.


Els percussionistes 
de l’ESMUC, 


a la Segona Jornada de 
Percussió de Catalunya


Intervenció de Manuel Camp i Rafael Salinas a l’aula 
d’orquestra, amb una gran assistència de públic


Ramon Coll 
durant la seva 
ponència


La Conferència congregà 
un gran nombre d’assistents


Salvador Mas, director 
de l’Escola, amb els joves 
intèrprets que van participar en 
el concert de divendres: Jordi Farran, 
Clàudia Cordero, Arianna Pijoan i Raquel Lisbona
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A C T U A L I T A T E S M U C


Blanquerna, l’espai cultural que la
Delegació del Govern de la Ge-
neralitat té a Madrid, va acollir el


21 d’abril passat l’actuació del trio de
jazz format per Albert Cirera (saxo te-
nor), Dani Comas (guitarra) i Ramon
Prats (bateria). Davant un auditori ple
de gom a gom, la jove formació d’estu-
diants va interpretar una selecció de tí-
tols representatius de la música de la
dècada dels seixanta, tot aplicant els ma-
teixos paràmetres de discurs musical
emprats per Ornette Coleman, Keith
Jarrett i Miles Davis –entre d’altres– en
composicions pròpies realitzades, ana-
litzades i deconstruïdes durant el curs.
L’actuació s’emmarcà en el cicle Pont
de Música, organitzat per la Delegació
del Govern català a Madrid, amb la
col·laboració de l’ESMUC i l’Escola de
Música Reina Sofía.


En el marc de la seva recent esta-
da a Barcelona, el prestigiós di-
rector d’orquestra Lorin Maazel


va visitar les instal·lacions de l’Escola i
va protagonitzar una trobada amb el
centenar d’estudiants que van omplir
l’aula de cor per escoltar els consells
del mestre. Maazel, que va actuar el ma-
teix vespre (28 d’abril passat) a la sa-
la simfònica de L’Auditori amb l’Or-
questra Filharmònica Arturo Toscani-
ni, va estar acompanyat del també
director d’orquestra i director de l’ES-
MUC, Salvador Mas. Aquest últim, en
presentar el seu reconegut col·lega als
estudiants, va apel·lar a la capacitat co-
municativa de Maazel, bo i desitjant,
primer de tot, que la trobada permetés
als joves músics captar l’essència dels
consells i recomanacions del mestre.
Entre ells, la fidelitat a un mateix, la ri-
gorositat, la il·lusió constant... 


El reconegut director (nascut l’any
1930 a Neuilly-sur-Seine) va respondre


Els consells del mestre
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sense embuts les preguntes dels estu-
diants; preguntes inicialment tímides,
però que de mica en mica van deixar
entreveure bona part de les preocupa-
cions dels joves músics: la duresa de la
professió, el desconeixement d’un món
marcat sovint per criteris que tenen ben
poc a veure amb l’art –Maazel va par-
lar del màrqueting ferotge que envolta
el negoci musical–, com també de la
implantació progressiva de manifesta-
cions musicals modernes, com poden
ser la música pop-rock –vers la qual va
mostrar evidents recels; recels també
explicitats en parlar de la tasca d’alguns
musicòlegs, que va criticar per «saber-
ne molt, de música, però no saben es-
coltar-la».


Sobre les virtuts i defectes de les or-
questres formades per joves intèrprets,
Maazel va assegurar que, malgrat que
puguin cometre errors de caràcter emi-
nentment tècnic, «sí que demostren un
entusiasme que per a mi és molt im-
portant». Entusiasme que, va vaticinar,
els porta a no cometre dues vegades els
mateixos errors. Un cop acabada la tro-
bada, que es va allargar durant més d’u-
na hora, el director de l’ESMUC, Sal-
vador Mas, va valorar «molt positiva-
ment l’experiència» i va avançar que
l’Escola repetirà aquesta fórmula de
trobada amb estudiants durant el curs
vinent.


L’ESMUC, 
a Blanquerna


L’estudiant de la professora Mireia Pintó, David Hernán-
dez (tenor), ha estat seleccionat per participar en


l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay 2006. Des-
prés de les sessions d’assaigs corresponents, que començaran
el proper mes d’agost, Hernández  interpretarà el rol de Hyllo
en l’òpera Ercole Amante de Cavalli, sota la direcció de Ga-
briel Garrido. El muntatge es podrà veure a diversos teatres
d’òpera de França la tardor vinent (Teatre de Bourg-en-Bres-
se, 26 i 28 de setembre; Òpera de Vichy, 30 de setembre; Òpe-
ra de Toulon, 3 d’octubre; Gran Teatre de Reims, 6 d’octubre,
Odyssud Blagnac, 8 d’octubre; Teatre de Trianon, a París,
9 d’octubre, i Òpera de Besançon, 15 d’octubre de 2006).


Les estudiants dels professors de l’Escola Mireia Pintó i Alan
Branch, Anna Fernández (soprano) i Maite Aguirre (pia-


no), han guanyat el primer premi de la categoria B del concurs
Pòdiums de Música de Cambra de Sant Joan de Vilatorrada
(Bages), celebrat el 29 d’abril passat. Aquest reconeixement
permet a les joves intèrprets fer tres recitals de lied, la tardor
vinent, en tres localitats catalanes.


El quartet de guitarres Galiu, format per les alumnes de l’ES-
MUC Maria Camahort, Marta Robles, Ekaterina Zaitse-


va i Belisana Ruiz, va obtenir el mes de març passat el primer
premi del Concurs de Música de Cambra Vil·la de Ponts. Pa-
ral·lelament, en el marc de l’onzè Concurs d’Interpretació Mu-
sical Arjau, aquest quartet va obtenir el primer premi en la ca-
tegoria de música catalana contemporània, gràcies a la inter-
pretació de l’obra Quartet breu, del compositor i professor
de l’Escola Feliu Gasull. Per últim, aquesta jove formació va


Premis
participar el 30 d’abril passat en la final del concurs Paper de
Música de Capellades, del qual obtingué el segon premi.


El conjunt de música antiga La Caravaggia, format per alum-
nes i exalumnes de l’ESMUC, va participar en el concurs


internacional del I Symposium International de Cuivres An-
ciens, realitzat a Tolosa de Llenguadoc del 20 al 23 d’abril pas-
sat amb motiu dels trenta anys dels Sacqueboutiers. En l’es-
pecialitat de conjunts de cambra, La Caravaggia va obtenir-
hi el primer premi. Paral·lelament, el cornetista manresà Lluís
Coll, exalumne de l’ESMUC i director de la formació, va gua-
nyar el primer premi en l’especialitat de solista de corneta. Tots
els concerts finals van ser enregistrats per Radio France. El
concurs va comptar amb la participació de conjunts provinents,
entre d’altres, d’Anglaterra, França i Noruega, i essent l’ES-
MUC l’únic centre superior present de l’àmbit hispànic. Va
exercir com a president del jurat, el prestigiós trombonista Mi-
chel Becquet.


L’Obra del Ballet Popular, entitat degana en el foment de la
música i la dansa catalanes, ha guardonat l’ESMUC –per


mitjà del Departament de Música Tradicional– amb el Pre-
mi a Iniciatives Renovadores en l’Àmbit del Sardanisme, per
haver incorporat la titulació oficial superior de fiscorn, junta-
ment amb altres instruments tradicionals –gralla, cornamusa
i acordió diatònic– en els seus estudis reglats. L’acte de lliu-
rament del premi, que té lloc pels volts del mes d’octubre, in-
clou el reconeixement explícit de persones i/o entitats que han
treballat per a la difusió de la sardana i la música de format
lliure per a cobla.


Lorin Maazel


Lorin Maazel en la trobada amb els 
alumnes i sota l’atenta mirada del 
director de l’Escola, Salvador Mas


Ramon Prats, Albert Cirera 
i Dani Comas
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Introducció


É
s certament agosarat parlar de
l’ensenyament del piano a Ca-
talunya així, genèricament. Tots
sabem que hi ha tants mètodes


com professors i tantes escoles com
plans d’estudi. La nostra única inten-
ció aquí és intentar descobrir d’on ve-
nim i reflexionar sobre on som. 


El nostre instrument (el piano clàs-
sic, acústic) no té gaire més de dos-cents
anys d’existència i en general no ha vis-
cut canvis substancials. La notació mu-
sical gairebé tampoc. Les persones con-
tinuem tenint cinc dits a cada mà. Per
tant, no partim de zero i el marge per
improvisar o inventar és pràcticament
nul. Com a molt, podem fitar camins
en el debat: de repertori, curriculars,
metodològics i estructurals. Difícilment
seran totalment alternatius, perquè per
posar-ne les bases, i no errar el tret, hem
de mirar enrere i veure el recorregut
fet. És a dir: un camí nou només té sen-
tit si n’hi ha un de vell. 


El que sí que ha canviat és la socia-
lització de l’ensenyament musical i
pianístic. Per a bé, ja que una quanti-
tat ingent de nois i noies hi tenen accés
i es cultiven per mitjà  del nostre art, i
també “per a mal”, perquè podem cau-
re en la pretensió de posar termes (com
talent, sensibilitat o musicalitat) i ac-
tituds estrictament artístiques al sac del
“tot és possible” i per tant “tot és và-
lid”. Això va afegit al fet que aprendre,
qualsevol cosa, representa un esforç:
implica conèixer i dominar un aspecte
que anteriorment desconeixíem.


El segle XIX: 
una pinzellada històrica


A
mb la pèrdua de llibertats i
poder polític del segle XVIII,
Catalunya està més de cent
anys en stand bye. Compara-


tivament, a Europa, en el període que
va del 1790 al 1850, trobem la mort i
maduresa de Mozart i Haydn, la pode-
rosa afirmació de Beethoven, les intuï-
cions harmòniques i el desenvolupa-
ment definitiu del piano de Chopin, la


comunicació lírica de Schumann...
Veiem com Schubert dóna forma defi-
nitiva al lied, com Mendelssohn redes-
cobreix Bach, com Berlioz fixa les ba-
ses de l’orquestra moderna, com Liszt
fa gires per tot Europa (va actuar a Bar-
celona sis vegades entre l’11 i el 19
d’abril de 1845), com Wagner amenaça
amb la seva monstruosa concepció del
drama musical, etc. 


Mentre tot això passava, a Catalu-
nya, amb la Revolució Industrial i una
societat civil forta, comencen els pri-
mers indicis per passar al cosmopoli-
tisme i es posa de manifest la Renai-
xença. Aquesta actuà com a activado-
ra en un triple vessant: el moviment
coral de Clavé (1824-1874), la investi-
gació musicològica de Pedrell (1841-
1922) i la modernització de la sardana
de Ventura (1817-1875). Al final del
segle XIX trobem el Modernisme: una
literatura farcida d’homes il·lustres, una
arquitectura que donà fisonomia prò-
pia al país i una pintura que, malgrat
seguir els postulats europeus, va trobar
particularitats indubtables. Tot a la re-
cerca d’una identitat pròpia.


El 1891 Lluís Millet i Amadeu Vives
fundaren l’Orfeó Català, que desembo-
cà en la construcció del Palau de la Mú-
sica. Fou un moviment ja impregnat del
“wagnerisme”, que inclou figures com
Nicolau, Morera, Lamote de Grignon i
Garreta. Cal fer esment especial de la
figura cabdal de Felip Pedrell. Els grans
compositors i intèrprets del moment
com Granados (1867-1916), Albéniz
(1860-1909), Millet, Malats, Viñes, Fa-
lla i Gerhard li deuen la seva formació.
Amb aquest nou impuls sorgeixen mú-
sics de la categoria de Pahissa, Case-
llas, Vidiella, Pau Casals (amb la crea-
ció de l’Orquestra Pau Casals), Cami-
nals o Joan Llongueres. No ens podem
deixar tota la generació de la primera
postguerra: Mompou (1893-1987), Blan-
cafort (1897-1987), Gerhard (1896-
1970), Toldrà (1895-1962) Taltabull
(1888-1964), Massià (1890-1969). Tots
grans músics i grans pedagogs.


Aquesta recuperació va culminar els
anys trenta, quan a Barcelona, oberta
ja a Europa, s’hi poden escoltar les ac-
tuacions dels grans solistes. Gràcies a
la figura preeminent de Gerhard, que
actuà com a nexe d’unió principalment


amb la segona Escola de Viena, hi vé-
nen a dirigir compositors com Stra-
vinsky, Britten, Webern i Schönberg
(que s’instal·là a casa nostra entre 1931
i 1932). El 1936 se celebra el Festival
de la Societat Internacional de Música
Contemporània, en el qual s’estrena el
Concert per a violí de Berg. La Guerra
Civil i la llarga dictadura provocà un
tancament de fronteres tant físiques
com mentals del qual es ressentí greu-
ment l’intercanvi cultural.


La tradició pianística 
catalana


S
i ens aturem a examinar el que
fou la promoció de pianistes ca-
talans de final del segle XIX, no
deixarà d’impressionar-nos el fet


de constatar que, amb un buit històric
a les espatlles i amb un pretèrit imme-
diat mancat d’educadors, Catalunya
donés de cop i volta un estol de pia-
nistes de primera fila, com Albéniz,
Granados, Malats, Viñes, Vidiella o
Blanca Selva (naturalitzada catalana).
Això no passà per casualitat. 


En la formació de tots ells, la Renai-
xença i el Modernisme hi van tenir al-
guna cosa a veure. Però també l’apari-
ció del pianista de concert que començà
a dibuixar una línia independent i pa-
ral·lela en la història de la música. Fins
llavors el pianista anava de bracet del
compositor, perquè era la mateixa per-
sona, fins que se’n separa i pren auto-
nomia pròpia. Ara és independent, un
vertader professional. Pensem només
en la figura del gran pianista Ricard
Viñes. No escriví pràcticament res.
Amic de Debussy, Albéniz, Granados,
Ravel, Poulenc, etc., tots el volien com
a intèrpret de les seves obres. N’estrenà
un reguitzell i n’hi dedicaren forces.
“Creava” música cada vegada que toca-
va a partir d’un paper escrit. Ell també
era l’artista, a l’alçada del compositor. 


No és aquest el moment d’aprofun-
dir en l’apassionant arbre genealògic
de mestres i professors. És una tasca
massa complexa. Cada pianista podia
haver treballat amb professors diferents
i amb temporalitats molt diverses que
podien anar des de fer-se escoltar un
dia, prendre quatre classes o treballar-
hi uns anys. Tanmateix, generalitzant-
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ho molt (demanen excuses als musicò-
legs), veiem algunes línies interessants
i comunes en les arrels de tots ells:
lClementi aKalkbrenner aThalberg
aBériot aViñes/Malats/Granados
aCaminals/Marshall aAlícia de Lar-
rocha/Rosa Sabater.
lClementi aMoscheles aBrassin
aAlbéniz aBlanca Selva aGargan-
ta/Massià.
lClementi aKalkbrenner aThomas
aDiémer aVincent d’Indy aAlbé-
niz/Blanca Selva/Gibert Camins.
lBeethoven aCzerny aLiszt aTinto-
rer aPujol aGranados/Albéniz/Ma-
lats/Vidiella/Viñes/Millet aGibert
Camins/Garganta/M. Canals.
lBeethoven aCzerny aLiszt aAlbé-
niz aMillet.
lBoieldieu aZimmermann aMar-
montel aDiémer aBlanca Selva/Cor-
tot aMas Porcel/S. Puche.
lBoieldieu aZimmermann aMar-
montel aVidiella/J. Canals.


Seguint l’arbre genealògic dels mes-
tres de tots nosaltres, segurament
faríem cap als noms que figuren al fi-
nal de cada línia. Tot i que seria ina-
bastable la casuística que els relacio-
naria entre ells, tenien un punt con-
vergent: la seva estreta relació amb el
pianisme francès i amb els professors
del país veí. El que s’anomenà l’esco-
la del jeu perlé va quallar a casa nostra
i, juntament amb les influències del  vir-
tuosisme de Liszt i la poètica de Cho-
pin (que visqué molts anys a París i hi
deixà molts deixebles), formà en defi-
nitiva el tret general que caracteritza el
piano català.


A banda de Liszt, cal esmentar dos
alumnes de Czerny (Leschetizky i Ku-
llak) dels quals derivaren altres esco-
les. És un fet important, perquè d’un
mateix tronc, en surten branques di-
ferenciades. D’una banda, les escoles
del centre d’Europa i de l’altra l’escola
francesa amb tots els seus satèl·lits. Si
aquestes dues línies s’han diferenciat
poc o molt no és tant per una qüestió
de metodologia com d’estètiques mu-
sicals, cultures i sensibilitats diferents.
La història de la tècnica pianística no
és determinada pel desenvolupament
de l’instrument i el seu estudi, sinó bà-


sicament per la història de la música en
si mateixa, com a llenguatge, des del
punt de vista estètic. La tècnica va sem-
pre després de l’estètica.


En la línia més estrictament catala-
na, dos personatges clau: Joan Baptis-
ta Pujol (1835-1898), que va ser pro-
fessor de l’Escola de Música de Barce-
lona i el 1888 fundà una editorial amb
els materials més moderns d’aquell
temps. I Pere Tintorer (1814-1891),
alumne de Zimmermann al Conserva-
tori de París l’any 1834 i després de
Liszt. Fou decisiu en el plantejament
d’una nova escola pianística catalana;
molts el consideren el pare. Ensenyà al
Liceu durant més de quaranta anys. 


L’ensenyament musical


L
a teorització de la música i l’en-
senyament musical, com a es-
tructures més o menys científi-
ques, sempre han anat a remolc


dels creadors, perquè possiblement les
regles s’han de treure de les obres es-
crites, i no al contrari. El segle XIX els
concerts públics faciliten el contacte so-
cial amb l’art, els instruments es des-
envolupen i es busquen mitjans perquè
el coneixement musical  pugui ser trans-
mès a tothom. La creació de centres no
deixa de ser un reflex de la realitat polí-
tica, cultural i econòmica de cada país
i no és casualitat que d’aquests centres
n’hagin sorgit més o menys, millors o
pitjors músics. 


Posem-hi dades. El Conservatori de
París fou fundat l’any 1795, el de Varsò-
via el 1821 (Chopin hi estudià el 1826),
el de Leipzig el 1843 (fundat per Men-
delssohn). El Real Conservatorio de
Madrid, el 1830. L’Escola Municipal de
Música de Barcelona, el 1886. Les da-
tes són contundents. 


El Conservatori de Madrid neix
d’una ordre del rei Fernando VII. S’es-
tablí a la cort i portà el nom de la rei-
na. Aquesta elegí un director italià, Pier-
marini, que s’inspirà en els conserva-
toris italians i contractà els músics més
prestigiosos, i més cars. L’Escola de Mú-
sica de Barcelona nasqué d’una sèrie de
concerts dirigits per Antoni Nicolau a
Barcelona. Engrescat pels esdeveni-


ments, l’Ajuntament organitzà la pri-
mera entitat instrumental oficial: la Ban-
da Municipal de Música, que tingué
com a director Josep Rodoreda (1851-
1922). En el mateix acord, l’Ajunta-
ment, presidit per Rius i Taulet, creà
l’Escola Municipal de Música, bàsica-
ment per proveir la Banda de músics.
Amb la direcció d’Antoni Nicolau, el
1896 pren un fort impuls amb Lluís Mi-
llet, Enric Morera i, més endavant,
Eduard Toldrà. És interessant notar di-
ferències entre els dos centres i treure’n
conclusions. 


Un punt i a part mereix el Conser-
vatori del Liceu, molt important durant
el segle XIX. Catalunya sempre ha estat
una referència en el món del cant. Amb
la fulgurant arribada de l’òpera italia-
na a la ciutat (Rossini, Donizetti i Be-
llini), el 1837 els membres de la Mili-
cia de Barcelona organitzen funcions
en un escenari improvisat. Això originà
una Societat Filharmònica i al seu
voltant va néixer una institució pe-
dagògica privada amb el nom de Liceu
Filharmònico-Dramàtic. L’any 1844
s’iniciaren les obres del que havia de
ser el Gran Teatre del Liceu. 


L’ensenyament
del piano a Catalunya


L’
ensenyament del piano es ba-
sa en la lliçó individual. Per
això inevitablement tots els
pianistes han acabat poc o


molt ensenyant. Així ha de ser. Qui mi-
llor per ensenyar una cosa que el que
millor la sap fer! Ara bé, el pianista
també és un músic. Sobretot és un mú-
sic.  Necessita un aprenentatge que va
més enllà de la particularització artís-
tica de cada intèrpret. Per això se sis-
tematitza l’ensenyament. 


Tenim un país sense un conjunt de
compositors de piano prou important
perquè hi hagi un substrat i una tradi-
ció forta en el camp educatiu. No és
el mateix “tenir” un Bach, Mozart,
Haydn, Beethoven, Schumann, Men-
delssohn, Chopin o Liszt a casa que no
“tenir-los”. Les seves obres gairebé no
havien “passat” els Pirineus al final del
segle XIX. La majoria dels professors de
piano, des de Tintorer fins a la post-
guerra del 36 foren “reclutats” pels cen-
tres oficials: Liceu i Escola Municipal.
Únicament J. B. Pujol i Granados tin-
gueren una personalitat acusada com
a pedagogs. Aquest darrer fundà l’Aca-
dèmia Granados i és el que es mostrà
més preocupat per eixamplar la tècni-
ca i flexibilitzar l’execució. A través
principalment de l’alumne Frank Mars-
hall, les seves experiències pedagògi-
ques reviuen avui gràcies a l’obra con-
tinuadora d’Alícia de Larrocha. 


Com a referències estructurades de
l’ensenyament del piano al comença-
ment del segle XX tenim, doncs, l’Es-
cola Municipal de Música, el Conser-
vatori del Liceu i l’Acadèmia Marshall.
A poc a poc es van crear instituts mu-
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sicals i escoles de música arreu del país.
Després, amb la duresa de la postguer-
ra, tots els centres continuen com po-
den. Cal destacar, tanmateix, la funda-
ció de l’Acadèmia Ars Nova l’any 1948
per Maria Canals, i tot l’entorn peda-
gògic del gran violinista i millor peda-
gog Joan Massià. 


Fins a aquells moments, potser no
tan llunyans, els conservatoris nord-
americans, alemanys o russos funcio-
naven amb més pressupost i disposa-
ven de més bon professorat. El resultat
era que un pianista català, si només ha-
via estudiat aquí, tenia un nivell infe-
rior al de qualsevol estudiant de l’Aca-
dèmia Liszt o del Txaikovski de Mos-
cou, amb la mateixa edat. Això ha es-
tat també un avantatge per  a aquests
països en el camp pedagògic, atès que
els pianistes que sortissin més ben pre-
parats serien els que en el futur guia-
rien les noves generacions. Un peix que
es mossega la cua: crear bons músics
perquè en el futur siguin bons profes-
sors que al seu torn crearan bons mú-
sics. Així també es construeix escola. I
de la bona.


Amb la globalització i la circulació
lliure dels músics, sobretot  de l’Est,
aquest panorama ha anat canviant.


L’estat actual


E
n la postguerra el nostre patri-
moni no tenia res a envejar al
d’altres països d’envergadu-
ra similar. Però el contrapès


d’una autèntica vida musical i una bo-
na realitat pedagògica, que hi hauria
d’anar lligada, era molt minso. La man-
ca de poder polític potser s’ha empa-
rellat darrerament amb la manca d’am-
bició artística. Sovint, les noves esco-
les no s’han estructurat a partir d’es-
quemes professionals, sinó per mitjà
d’un món associatiu de tradició ama-
teur en què no ha predominat la mú-
sica instrumental. Amb bona fe però
amb poca exigència i de manera sovint
massa dispersa. 


L’ensenyament de la música canvia
a l’Estat espanyol amb el Decret de
1966 del Ministeri d’Educació. Aquest
distingeix i autoritza conservatoris de
grau elemental, mitjà i superior segons
l’oferta curricular i les titulacions dels
professors i, al mateix temps, a tots els
qui s’acullen a la normativa, els facili-
ta recursos. 


En els anys setanta, Catalunya de-
mana l’autonomia i la recuperació de
llibertats, també pedagògica, escar-
mentats com estàvem després de qua-
ranta anys. Volíem tenir capacitat per
generar projectes musicals propis que
reforcessin la identitat del país. Tota la
comunitat educativa musical es mobi-
litzà. A Madrid, molt murris, van dir
que d’acord. D’aquesta manera s’es-
talviaven els costos a Catalunya fent un
exercici de tolerància. Com que enca-
ra no hi havia cap administració au-
tonòmica i els ajuntaments tampoc no


tenien competències, els centres van
quedar orfes. Els ajuntaments van as-
sumir uns costos pels quals no tenien
cap tipus de finançament. Comprar
equipaments i augmentar la plantilla
amb personal qualificat suposava, per
tant, unes despeses  insuportables.


En aquest període, amb la Llei de la
funció pública, els ajuntaments van ha-
ver de normalitzar la situació laboral
dels seus professors de música. Al ma-
teix temps apareix l’Estat de les Auto-
nomies. La Generalitat, que no tenia
transferències per a l’ensenyament de
règim especial, no el podia crear sense
desatendre les lògiques prioritats del de
règim general. Per tant, demana que
l’Estat creï aquestes partides per trans-
ferir-les. Però aquest, que no tenia, histò-
ricament, cap responsabilitat de finan-
çament a Catalunya per aquests centres,
tampoc no té cap partida pressupostà-
ria per ser traspassada. I diu que aques-
ta mai no ha existit. L’un per l’altre po-
dien justificar no assumir aquests cos-
tos. Els ajuntaments es van quedar amb
la “patata calenta” i això provocà un niu
de problemes entre professionals i ad-
ministracions locals que portà, els pri-
mers anys dels noranta, uns convenis
entre la Generalitat i cadascun dels ajun-
taments. L’aportació per als conserva-
toris, però, sempre va estar condicio-
nada a l’aportació general de l’Adminis-
tració autonòmica amb la local, amb
pactes bilaterals.


Ara, amb l’ESMUC, la Generalitat
ha assumit el centre superior d’una ma-
nera esplèndida i generosa. Però la si-
tuació administrativa amb els altres cen-
tres no sabem si ha variat gaire. En tot
cas, el que per a nosaltres és important,
és esbrinar fins a quin punt aquesta es-
tructura administrativa pot determinar
o no la qualitat de l’ensenyament que
ofereix cada escola o conservatori.
Malgrat que cadascun pel seu comp-
te, és de justícia reconèixer la tasca que
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han realitzat tots aquest centres en
temps difícils per trencar dinàmiques i
rutines.


Conclusió


V
olem concloure dient que, per
millorar el nostre ensenya-
ment, hem de desenvolupar
l’engranatge de tots els nivells


de la piràmide: elemental, mitjà i su-
perior. Hem de cercar els punts en co-
mú, buscar vies de millora, trobar el
fil conductor que ens ha de connectar
i fer-ne un seguiment. Escoltar-nos els
uns als altres. En definitiva, hem de fer
un esforç per  descobrir el veritable sen-
tit de la tasca que fem. 


Quan un estudiant de piano es po-
sa davant del seu instrument i en fa sor-
tir música ha de saber què està fent:
aquest és el centre de tota transmissió
artística. Perquè la música pugui ser
transmesa necessita uns suports ma-
terials: s’ha de  poder “escriure”, i això
implica un llenguatge, i s’ha de poder
“fer”, i això implica un instrument. Tot
allò que suposa uns suports materials
és susceptible de ser ensenyat i s’aprèn
sobretot mitjançant l’ensenyament. Per
això som aquí.


Saber escriure la llista de la compra
no vol dir ser un escriptor, i saber par-
lar no vol dir ser un actor. De la ma-
teixa manera, l’estudiant de piano ne-
cessita una vasta formació per acon-
seguir ser un bon músic. El piano és un
instrument amb unes possibilitats mu-
sicals i de repertori gairebé inabas-
tables, i la manca de temps d’estudi de-
rivada de l’actual llei i dels “paranys”
de les noves tecnologies fan que el ni-
vell assolit se’n ressenti enormement. 


En detriment nostre hem de dir que
l’aprenentatge musical, comparat amb
l’ensenyament general, també és l’apre-
nentatge d’una tècnica molt semblant
a la científica, quant al rigor. Però molt
diferent en el mètode, perquè el seu ins-
trument no només és la raó, que ens
ajuda a “comprendre” el que estem fent,
sinó també i sobretot la sensibilitat. Per
això la formació pianística no només
consisteix a aconseguir una tècnica de-
purada sinó també a formar, a la ve-
gada, persones humanament comple-
tes. Aquest potser és el tret més dife-
rencial: la dimensió artística i humana
del nostre ensenyament. 


Arran de les característiques i pres-
tacions musicals de l’instrument (capaç
de reduir, per exemple, tot el material
sonor d’una obra simfònica a l’execu-
ció amb dues mans), ens veiem en cor
d’afirmar que, finalment, un músic serà
més bon músic si pot desenvolupar-se
amb facilitat davant d’un piano.


Per millorar el nostre
ensenyament hem 
de desenvolupar 


l’engranatge de tots els
nivells i graus: 


elemental, mitjà 
i superior.


El tret diferencial de
l’ensenyament de la


música és la seva 
dimensió artística i 


humana. La tècnica va
sempre després de


l’estètica.
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Música Clàssica i Contemporània / Concert
Concert del Conjunt S. XX
Dia 1, 12.30 h / Aula d’orquestra


Direcció: Daniel Mestre.
Intèrprets: Joana Altavill, clarinet; Víctor Córdoba, violí;
Carme Garrigó, percussió; Sergi Gili, flauta; Endré
Kertész, violoncel, i Anna Puigmartí, piano.
Obres de Henze i Brotons.


Música Tradicional / Concert
Concert de tenora i orgue
Dia 1, 13 h / Aula d’orgue (311)


Intèrprets: Hector Paris, orgue, i Albert Vergés, tenora.
Obres de J. Ll. Moraleda, Max Havart i Pau Casals.


Música Antiga / Concert
Concert final del seminari d’ars nova italiana
Dia 2, 19 h / Església de Sant Felip Neri. Pl. Sant Felip
Neri, s/n. Barcelona.


Pedagogia / Curs
Curs de didàctica especialitzada del piano
Dia 2, de 15 a 19 h / Aula 352
Dia 3, de 9 a 14 i de 15 a 18 h / Aula 352


A càrrec de Marisa Pérez, pianista i pedagoga, 
i professora de l’Escola.


En el curs es tractaran dels
aspectes següents:


–Seqüenciació en la progra-
mació de l’aprenentatge mu-
sical del piano per permetre
el desenvolupament equili-
brat de les habilitats tècni-
ques i musicals.
–Accions i moviments co-
reogràfics en el teclat, base
d’una tècnica natural i lliure
de tensions.
–Escolta interna i pensament musical, cap a un apre-
nentatge auditiu i comprensiu de la música. 
–Possibilitats per improvisar i compondre des de l’inici
i durant totes les etapes de la formació. 
–Anàlisi comparativa de diferents mètodes de piano.


Parc d’Instruments
Mostra d’instruments de vent: clarinets 
Buffet Crampon
Dia 6, de 10 a 21 h / Aula d’orgue (311)


Programa:


De 10 a 14 i de 15 a 18 h: mostra i “tast” dels instru-
ments.
De 18 a 21 h: presentació i demostracions.


Cal confirmar l’assistència i indicar el nom dels assis-
tents i el telèfon de contacte, per correu electrònic: ins-
truments@esmuc.net, o bé per telèfon: 933 523 011.


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net


A G E N D A E S M U C


Música Tradicional / Concert
Concert final de la cobla de l’Escola
Dia 7, 18 h / Aula d’orquestra


Pedagogia / Seminari
Seminari d’investigació en educació musical
Dia 7, 11 h / Aula 350


A càrrec de M. Paz Sandín.


Pedagogia / Seminari
Seminari d’investigació en educació musical
Dia 14, 11 h / Aula 350


A càrrec d’Àngels Arnaus.


Música Clàssica i Contemporània / Concert
Concert final de percussió
Dia 14, 19 h / Aula d’orquestra


Marisa Pérez







–Què li sembla, l’Escola?
–La veritat és que la trobo molt dinà-


mica, malgrat que encara no conegui
prou aspectes relacionats amb l’admi-
nistració i la gestió. Amb tot, sí que em
sembla admirable la capacitat d’ober-
tura del centre i dels seus professors;
entre ells, del mateix Xavier Díaz, que,
sense oblidar en cap moment els valors
musicals bàsics de l’ensenyament dels
instruments de la música antiga, busca
noves fórmules per acostar la realitat
interpretativa vinculada amb aquest àm-
bit d’estudi. En tot cas, cal remarcar el
molt bon nivell del professorat de l’Es-
cola, fet que la converteix en la més in-
teressant de la Península en la nostra
disciplina. Pel que fa a l’alumnat, ens
calen encara uns anys per valorar-ne les
capacitats, com a conjunt, en la mesu-
ra que el centre és molt nou i necessi-
ta tenir un bagatge més llarg.


–Quins aspectes ha destacat en el
marc d’aquest seminari?


–Bàsicament, tot el que té a veure


amb la “cantabilitat” [S’atura. Somriu
i em diu: cantabile... I balanceja la mà,
amb els ulls clucs, metre esbossa un
somriure relaxat... Feliç]. Parlo sobre
la importància de la unió entre el gest
musical i el físic, de la necessitat d’a-
prendre a escoltar; és el més important.
De fet, els joves tot just n’estan apre-
nent. Qualsevol estudiant ha de saber
escoltar el seu instrument igual que ho
fa el mateix professor. Només així es
poden detectar els possibles problemes;
pots definir-los i establir els criteris i
mecanismes necessaris per resoldre’ls.
Detectar un problema és ja, per se, la
meitat de la seva resolució.


–En les seves classes apel·la a un vi-
talisme, a una capacitat de divertir-se
aprenent, sovint poc explorada...


–Certament. És possible aprendre
d’una manera seriosa, rigorosa però
també divertida. L’humor és fonamen-
tal també en l’art i és per això que cal
estimular aquest aspecte en l’aprenen-
tatge dels joves. 


–¿És encara la música antiga una
disciplina d’elit?


–No estrictament. Cal recuperar el
nivell assolit pels renaixentistes i els
barrocs i, en aquest sentit, resulta in-
teressantíssim reconstruir i reestructu-
rar la metodologia vàlida per ense-
nyar aquest estil de música, associada
a un món artístic fascinant que neces-
sita més divulgació.


–I aquesta metodologia, què inclou?
–En essència, una capacitat de


comunicar per mitjà de la intuïció
que evoluciona, com també ho fa –i ho
ha fet– el mateix públic de la músi-
ca antiga. Aspectes com la comprensió
d’una determinada obra, la tipologia i
l’afinació dels instruments, l’estudi com-
paratiu... El context, en definitiva, són
aspectes que intèrprets i públic han de
valorar. Podríem parlar, doncs, d’un ti-
pus d’audició més profunda que per-


Hopkinson
Smith


meti aflorar les aptituds dels artistes.
I és que, afortunadament, sempre hi ha
espai per al talent.


–Què motiva Hopkinson Smith a re-
alitzar classes magistrals com les que
ha impartit aquests dies a l’ESMUC?


–Per a mi és una gran satisfacció ani-
mar, ajudar i, en el millor dels casos, fa-
cilitar que la gent aprengui a manifes-
tar el seu propi talent. Resulta molt gra-
tificant veure com s’entusiasmen amb
cada petita millora. La meva tasca con-
sisteix a guiar-los, a fer-los cantar. Can-
tar una frase musical et permet defi-
nir el model de treball i la direcció que
cal seguir. La musicalitat natural, in-
nata, arriba mitjançant la veu, el cant.
Per aconseguir resultats similars amb
l’instrument, fan falta molts anys. Em
refereixo a un treball llarg, constant
–dies, setmanes, mesos, anys... Per con-
tra, em fascina aquest aspecte fràgil,
efímer, de la veu humana que, ben tre-
ballat, condueix l’intèrpret a tocar amb
una naturalitat plenament bella –tot i
que sempre hi ha un punt subjectiu en
aquest tipus de valoracions.


–Acabarem amb un parell de tòpics:
¿l’audició de la música antiga neces-
sita unes condicions acústiques con-
cretes i una predisposició determina-
da dels oïdors?


–En la mesura que parlem d’instru-
ments amb una menor projecció sono-
ra, és clar que sí, però no ho veig un in-
convenient. Això la fa una música més
íntima, més directa, entroncada amb
l’ànima musical de les persones. Una
música completa, en el sentit que arti-
cula, recrea aspectes no estrictament
interpretatius, com el coneixement del
repertori i l’estètica de l’època. És una
música que ens permet recuperar una
part de la sensibilitat humana que tots
tenim. 


–¿Un consell per als alumnes?
–Cantar, primer i per damunt de tot.


Imparteix el 
Semirani “La viola de
mà i el seu context”


“Sempre hi ha espai per al talent”
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per RUT MARTÍNEZ


Havent realitzat la primera part
del seminari sobre la viola de
mà i el seu context, que s’arti-
cula en dos blocs de dos dies ca-
dascun, Hopkinson Smith par-
la ja amb força coneixement de
la realitat de l’ESMUC. Provo-
ca i juga amb els alumnes (“Els
de la música antiga hem nascut
per gaudir de la vida, no per ba-
rallar-nos-hi!”, els diu). Els jo-
ves escolten atents els consells
del mestre amb admiració i
atenció. Consells de mestre. Con-
sells, tots ells, de vida.


Gent ESMUC
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L’ESMUC, a través dels mem-
bres del Departament de Mú-
sica Tradicional, encapçalats


pel seu cap, Josep Moliner, va parti-
cipar activament en la vuitena edició
de la Fira Mediterrània d’Espectacles
d’Arrel Tradicional, que se celebra
cada any el primer cap de setmana
de novembre a Manresa (Bages). La
mostra, organitzada pel Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana, esdevé un punt de
trobada ineludible entre programa-
dors i públic vinculat a l’àmbit de la
música tradicional. Per primera ve-
gada, l’ESMUC va ser present a la Fi-
ra amb l’organització d’un estand in-
formatiu on s’oferia material rela-
cionat amb l’Escola i, especialment,
amb les titulacions vinculades al De-
partament de Música Tradicional. En
aquest sentit, la Fira va servir per do-
nar a conèixer una de les darreres no-
vetats d’aquest departament de l’ES-


MUC: el reconeixement oficial dels
estudis de fiscorn, gralla, cornamu-
sa i acordió diatònic. Josep Moliner
va valorar molt positivament aquest
fet: «Feia tres anys que la proposta


L’Escola participa per primera vegada en la Fira 
Mediterrània d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa


El debat sobre la LOE, les diferències existents en-
tre els conservatoris professionals i superiors, la
vinculació entre la música i l’ensenyament general,


etc. Aquests són alguns dels aspectes tractats en el marc
de la segona jornada titulada La enseñanza de música
a debate, que va tenir lloc a l’ESMUC el passat 10 de no-
vembre de 2005. Organitzada per la Federación Estatal
de Centros de Enseñanzas Musicales (FEEM) en col·la-
boració amb el Ministerio de Educación y Ciencia, la tro-
bada va servir per presentar noves propostes a incloure
en l’actual Projecte de llei presentat a Madrid; propostes
dirigides a esmenar possibles disfuncions detectades en
tots els nivells de l’ensenyament musical: ensenyament
general, formació professional i artística específica i també
centres i professorat vinculat a la docència musical. Va
destacar la forta representació de les comunitats autò-
nomes presents en la jornada: Andalusia, Aragó, Balears,
Canàries i Navarra; i també Astúries, Cantàbria, Caste-
lla-La Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid, Múr-
cia, País Basc i València, les quals si bé no van assistir di-
rectament a la trobada, sí que van analitzar les conclu-
sions resultants del debat. En aquest sentit, i en paraules
de la presidenta de la FEEM, María Pilar Gracia, aques-
ta segona jornada va servir com a «instrument per facili-
tar la trobada entre els diversos sectors de l’educació mu-
sical». La trobada, estructurada en dues parts, va dedi-
car el matí a analitzar la visió dels ensenyaments de la


música des del punt de vista territorial. Va iniciar el de-
bat el subdirector general d’Ensenyaments Artístics i co-
ordinador general de l’ESMUC, Josep Roda, el qual va
glossar breument la situació a Catalunya, exposant algu-
nes xifres en relació amb el nombre d’escoles i conser-
vatoris. Roda també va esbossar les directrius principals
endegades des del Departament d’Educació en matèries
artístiques i, en especial, musicals. També van resultar
especialment rellevants les intervencions de la presi-
denta d’EMIPAC, Elisabeth Abelló, com també de Mi-
reia Datzira, del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya. Ja a la tarda, el debat es va centrar
entorn de les exposicions realitzades pel subdirector ge-
neral d’Ordenació Acadèmica, Juan López, i el subdi-
rector de Personal Docent i Investigador, Álvaro Zaldí-
var. Aquest últim, en la seva ponència, va expressar que
la LOE és una llei que avança respecte de les anteriors.
«En molt poc temps, només quinze anys, la música ha
aconseguit estar present de manera explícita en una llei,
fet que ha permès moltes millores, com la separació en-
tre conservatoris professionals i superiors iniciada l’any
1994», va puntualitzar Zaldívar. Amb tot, els organit-
zadors del debat van considerar d’interès no només el fò-
rum establert, sinó també la participació creixent en el
debat realitzat a l’ESMUC. És per això que, un cop fina-
litzada la jornada, la presidenta de la FEEM ja en va anun-
ciar una tercera edició.


L’ESMUC, seu de la segona edició de la jornada La enseñanza
de música a debate, organitzada per la FEEM


era damunt la taula i finalment s’ha
desbloquejat. Aquest reconeixement
significarà que, a partir del curs vi-
nent, es podran cursar aquestes qua-
tre noves especialitats a l’ESMUC
com a primer instrument, com ja es
feia amb el flabiol, la tenora i el tible
des de 1992». «És un pas –afegeix–
perquè potser, algun dia, puguem te-
nir un intèrpret de gralla o de fiscorn
omplint el Palau com a solista o, per
què no?, arribar a sales d’arreu del
món». La Fira Mediterrània va pre-
sentar un total de vuitanta-tres es-
pectacles i prop de cent trenta ac-
tuacions, entre les quals van desta-
car tant les estrenes absolutes com
les múltiples coproduccions. El con-
cert inaugural de la mostra va tenir
lloc al Teatre Conservatori de Man-
resa i va consistir en una doble ac-
tuació de la cantant grega Savina
Yannatou i el cantant valencià Mi-
quel Gil.
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El prestigiós pianista Paul Badura-Skoda va im-
partir una classe magistral el 18 de novembre
passat, a la tarda, a l’Aula de Cor de l’ESMUC.


Aquesta invitació, promoguda pel Departament de
Música Antiga de l’Escola, es va emmarcar en el pro-
grama d’activitats que va propiciar la visita de Ba-
dura-Skoda a Catalunya i que es va traduir en la pre-
sentació de l’enregistrament discogràfic Miniatures.
W. A. Mozart (Ed. Bellaterra Música, volum nú-
mero 6), com també en l’execució d’un concert en
el marc del Festival de Música Antiga de Mataró
(Maresme).


Badura-Skoda, de setanta-quatre anys d’edat, és
avui un dels màxims exponents dels grans intèrprets
de piano immediatament posteriors a la Segona
Guerra Mundial i un dels pocs que continuen en ac-
tiu. La seva trajectòria personal inclou una aproximació
constant a l’idioma pianístic des de diversos vessants mul-
tidisciplinaris relacionats amb la música, com l’edició mu-
sical, la pedagogia, la direcció i la musicologia, aquesta
última centrada de manera molt especial en l’aspecte or-
ganològic. Resulta destacable el fet que fa aproximada-
ment un any Badura-Skoda va llegar a una ciutat austría-
ca la seva importantíssima col·lecció de pianos de totes
les èpoques, que inclou exemplars de referència tant cons-
tructiva com històrica. De tota la col·lecció, cal remarcar
especialment l’últim piano que va ser propietat de Beet-
hoven.


La classe magistral realitzada a l’ESMUC va estar ober-
ta a tot el públic, fet que va afavorir un ple absolut de la
sala. Tres estudiants de l’Escola van executar diversos frag-
ments d’obres de Mozart i Haydn amb un piano modern
i amb un pianoforte facsímil d’un exemplar de final del


segle XVIII. Allunyat dels plantejaments únicament in-
tel·lectualitzants, Badura-Skoda va fer en el decurs de tres
hores una autèntica exhibició didàctica. L’intèrpret, que
va mostrar un domini únic del repertori emmarcat en el
classicisme, va fer aportacions interessants relacionades
amb aspectes com el fraseig, l’ornamentació i els recur-
sos tècnics i estilístics propis d’aquest repertori, i alhora
va il·lustrar la sessió alternant la mateixa execució pianís-
tica amb les explicacions orals. El seu discurs també va
incidir en les estratègies necessàries per a la correcta
comunicació de l’intèrpret, aspecte que considera que ha
d’incorporar qualsevol executant que vulgui transmetre
adequadament la informació i emoció necessàries en un
determinat marc contextual. Cal preguntar-se, doncs, si
l’exuberant energia que Badura-Skoda encara desprèn és
donada precisament per aquesta voluntat comunicativa.
La seva lliçó va fascinar el nombrós públic assistent.


Paul Badura-Skoda 
imparteix una classe magistral a l’Escola


Ainiciativa del Departament de Jazz i Música Mo-
derna de l’ESMUC, i en especial mitjançant la can-
tant i professora de l’Escola Carme Canela, el pres-


tigiós baixista, compositor i arranjador brasiler Rogerio
Botter Maio va impartir una classe magistral per als alum-
nes de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC el 25 de no-
vembre passat. Paquito d’Rivera, Lionel Hampton, Clau-
dio Roditi, Manfredo Fest, Leny Andrade i Hendrik Meur-
kens són només alguns dels artistes amb qui ha col·laborat
Botter Maio, el qual es va centrar a explicar diversos rit-
mes propis de la seva terra. Va començar exposant algu-
nes de les característiques principals de la samba, el cho-
ro, el frevo, la bossa-nova, així com dels ritmes provinents
del nord-est del Brasil, com el baião, l’afoxé o ijexà, el
maracatú i el xote. Paral·lelament, va exemplificar ca-


Les estudiants de l’ESMUC Ona Cardona i Joana Al-
tadill, ambdues intèrprets de clarinet, han estat les
guanyadores de dues de les quatre places de clari-


net convocades per la JONDE (Joven Orquesta Nacional
de España). Cardona i Altadill són alumnes del professor
Josep Fuster. 


D’altra banda, el professor de piano jazz de l’ESMUC,
Francesc Capella, ha estat guardonat amb el tercer pre-
mi al Concurs d’Obres Tete Montoliu, que convoca la So-
cietat General d’Autors i Editors (SGAE). El jurat va pre-
miar la composició de Capella titulada Petite Machine.


Premis


dascun d’aquests ritmes amb l’audició dels millors intèr-
prets de cada gènere. La classe magistral, que va durar
tot el dia, es va iniciar amb la pràctica, al matí, dels ins-
truments de percussió –agogó, tamborim i shakers–, així
com de diversos patrons de choro i de baião. Ja a la tar-
da, Botter Maio es va centrar en la realització d’un com-
bo amb els estudiants de l’ESMUC per posar en pràcti-
ca tot el que havia explicat durant el matí. El prestigiós
artista brasiler va elogiar el bon nivell d’execució dels
alumnes, i va considerar especialment interessant de re-
marcar com la música brasilera ha influenciat el jazz.


El brasiler Rogerio Botter Maio, convidat a l’ESMUC
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A
quest article recull la des-
cripció d’alguns documents
sobre compositors i intèr-
prets catalans, trobats en


arxius i biblioteques de Sant Peters-
burg i Moscou durant la meva esta-
da en aquest país, entre 1993 i 1999.
Són testimoniatges que ens parlen
d’una relació fluïda i constant entre
músics catalans i russos, per mitjà de
col·laboracions, concerts o intercan-
vi d’obres. Seguidament n’exposaré
una selecció, juntament amb unes
conclusions que, si bé reflecteixen un
punt de vista personal, pretenen ser
una invitació a la reflexió del lector.


Espanya ha estat des de sempre un
punt de referència atractiu per a la
resta d’Europa, una imatge embol-
callada en un difús halo de misteri,
llegenda i color pintoresc, que els viat-
gers europeus van contribuir a di-
fondre a través dels seus escrits pos-
teriors. Aquesta visió va enterbolir
una concepció més precisa de les di-
ferents entitats que componien la
península. En el cas dels pelegrins
russos, això queda palès de manera
unànime en els testimonis que es con-
serven. El viatge de Mikhaïl Glinka
va servir, per exemple, d’inspiració i
documentació no només per a la se-
va activitat creadora, sinó per a la res-
ta de compositors que van rebre
apunts de melodies, ritmes, així com
consells sobre el que era o no era «es-
panyol». Igualment, cal destacar el
llibre del metge Vassili Petróvitx Bot-
kin, Pisma ob Ispanii (Cartes sobre
Espanya), publicat inicialment en
francès el 1916, en el qual es des-
criuen les impressions coloristes pro-
duïdes pel viatge que el va dur des
d’Irun fins a Cadis. Aquesta situació
va provocar que, posteriorment, his-
panòfils de la categoria de M. Drus-
kin mantinguessin un eco de con-
cepció generalista en els seus textos.


Un dels documents més interes-
sants que es conserven en relació amb
aquest concepte és el número mo-
nogràfic de la Revista Musical Rus-
sa (núm. 3, 18 de novembre de
1915), dedicat a compositors espa-
nyols. Escrit pel crític i musicòleg Mi-
chel-Dmitri Calvocoressi, dedica una
atenció especial als músics catalans.


És fàcil suposar que tota aquesta in-
formació li havia estat facilitada per
Ricard Viñes, amb qui mantenia una
gran amistat. El compositor conside-
rat en l’article com a «més rellevant»
és Felip Pedrell, «el fundador de la
nova escola», de qui s’enumeren i co-
menten diverses creacions, com el ju-
venil Stabat Mater a tres veus, la mar-
xa Fête de 1872 per a orquestra, Le
dernier des Abencerages op. 4 (1874),
Quasimodo (1875), Le Tasse à Fér-
rare (1878), Cléopàtre (1878) o Maz-
zepa (1878), amb elogis especials a
«les seves obres cabdals» Les Py-
rénées (1890-1891),2 La Celestina
(1902) i Le Comte d’Arnau (1904).
El següent autor esmentat és Isaac
Albéniz, de qui es recorda haver es-
tat deixeble de Louis Brassin (que fou
professor del Conservatori de Sant
Petersburg des de 1878 fins a la se-


A final del


segle xix començà


una relació 


fluïda i constant


entre músics 


russos i catalans.


De Catalunya a Rússia


per RAFAEL SALINAS
(Ph. D.)


Noves aportacions a l’estudi de la presència musical de Catalunya 
a Rússia per mitjà de documents guardats en diversos arxius 


de Moscou i Sant Petersburg1.


Anton Rubinstein,
el 1890, 


mentre revisava 
les obres del 


Conservatori de 
Sant Petersburg, 


que va fundar 
el 1862
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meto enviar-li diverses composicions
dels meus paisans amb l’esperança
que li agradin». Balàkirev agraeix l’en-
viament, li promet tocar-les i donar-
les a conèixer, ja que «tenen un gran
interès i estan plenes de color i caràc-
ter nacional».6


Una altra persona que contribuí en
gran mesura a propagar l’obra d’au-
tors catalans va ser el crític Grigori
Nikoláevitx Timoféev, que va orga-
nitzar concerts incloent-hi música es-
panyola i va redactar l’entrada Albé-
niz per al Diccionari enciclopèdic
Brokhaus de 1910. Aquest mateix
any Timoféev es posa en contacte
amb Felip Pedrell i li demana obres
de compositors espanyols per in-
cloure-les en els seus concerts. Pe-
drell li envia diverses partitures i una
carta adjunta en la qual pot llegir-se:
«En la meva terra, no es valora prou
l’obra dels compositors nacionals. Per
això, quan les nostres obres s’inter-
preten a l’estranger és necessari que
se sàpiga. Escriuré, per tant, en el pe-
riòdic La Vanguardia sobre el seu
concert, perquè els lectors coneguin
l’interès que la nostra música desperta
entre el públic rus. Agraeixo de cor
les seves paraules d’elogi, que m’han


va mort) i de Franz Liszt, a més d’es-
mentar la seva amistat amb Anton
Rubinstein.3 Al marge de referències
a diverses de les seves creacions
operístiques, Calvocoressi qualifica
Iberia com «una de les grans obres
per a piano que s’han escrit fins al
moment».  Enric Granados és un al-
tre dels autors catalans que rep un
tracte especial, i se’n destaquen les
12 Tonadillas en estilo antiguo, so-
bre textos de F. Periquet i les Goyes-
cas per a piano. Igualment són es-
mentats, juntament amb les seves
obres, Enric Morera (L’Atlantide, Les
Trois Tambours, Bruniselda, Empo-
rium) –de qui destaca el caràcter
dramàtic i una certa influència de
Wagner–, Louis Millet (Catalanes-
cas), «fundador de l’Orfeó Català i
excel·lent musicòleg», Antoni Nico-
lau (Le Triomphe de Venus, El Rap-
to), «la música del qual posseeix gran
riquesa lírica» i Joan Manén (Nuova
Catalonia, Concierto para violín,
Concerto Grosso «Inventus»), «violi-
nista excepcional i creador actiu». 


L
a veritat és que la informa-
ció que hi havia a Rússia so-
bre la producció de compo-
sitors catalans era prou con-


siderable. Al Museu Estatal de Cul-
tura Musical Glinka es conserva una
carta d’Albéniz dirigida a l’editor
rus Mitrofan Petróvitx Beliàiev, que
s’havia interessat per la seva obra. En
aquesta carta, Albéniz respon que hi
adjunta algunes de les seves obres,
entre les quals «una òpera a punt de
ser estrenada al Teatre Liceu».4 En
aquest procés de difusió, hi va exer-
cir un paper determinant el genial pia-
nista lleidatà Ricard Viñes, que va es-
trenar moltes obres de compositors
russos i mantenia una amistat parti-
cular amb M. Balàkirev, A. Borodín
i S. Liapunov.5 Tots tres li van dedi-
car obres i hi van mantenir una cor-
respondència fluïda, part de la qual
es conserva a la secció de manuscrits
de la Biblioteca Nacional, a Sant Pe-
tersburg. En els arxius del Fons Lia-
punov podem trobar molt material
epistolari que reflecteix des de l’en-
viament de partitures de compositors
catalans i espanyols fins a mostres
d’amistat, com el condol per la mort
de la mare de Viñes, el 1907. En una
carta dirigida a Balàkirev el 27 de ju-
liol de 1905, Viñes escriu: «com que
sé que vostè s’estima Espanya em per-


commogut profundament.» 7


Molts altres concerts van mostrar
aquest interès del públic rus a què es
referia Pedrell i van servir per divul-
gar les creacions de músics espanyols
i, especialment, catalans. Caldria des-
tacar-ne dos: el celebrat el 26 de ge-
ner de 1907 –en el qual la jove pia-
nista Irina Venguérova va interpretar
les ja estrenades recentment El Al-
baicín i Triana– i les col·laboracions
el 1912 entre Pau Casals i Aleksandr
Ílitx Ziloti, en les quals el llegendari
pianista rus incloïa la versió de con-
cert que havia publicat aquell mateix
any sobre Triana d’Albéniz.


Si analitzem la partitura, resulta
interessant comprovar com Ziloti no
canvia elements essencials de l’obra
original: en manté la factura i l’es-
tructura, tot ratificant-ne la bona
construcció i l’essència altament
pianística, que la fan difícilment adap-
table o millorable. Sí que n’escurça
l’extensió i en suprimeix compassos
(del 89 passa, aprofitant la similitud
del discurs, al 122), cosa que dóna a
la versió un caràcter més proper al
format de bis que pròpiament al de
concert. Cal destacar, no obstant això,
algun canvi en les indicacions dinà-
miques, en l’articulació i en la factu-
ra –ja sigui perquè se n’han eliminat
notes, ja sigui perquè se n’hi han afe-
git o canviat per trobar, en aquest cas,
fórmules que facilitin certs passat-
ges de la partitura d’Albéniz. Com a
exemple citaré els compassos 58 i
següents, on Ziloti evita els acords de
semicorxera a la mà dreta i reforça
amb notes pedal les primeres notes
dels arpegis de l’esquerra, els acords,
tant de les veus superiors com de les
inferiors (vegeu la partitura).


El crític rus


Grigori Timoféev


afavorí el 


coneixement 


d’autors 


catalans.
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É
s interessant, també,com-
provar com després de la
Revolució d’Octubre la mú-
sica d’Albéniz és l’única que


es va seguir interpretant amb una cer-
ta assiduïtat. Grans pianistes que el
van incloure en el seu repertori foren
Nathan Perelmann, Heinrich Neu-
haus, Emil Gilels o Jacob Flier.8 Tam-
bé va abordar la seva música, curio-
sament, la singular orquestra cone-
guda com a Persimfans,9 que va in-
terpretar el 19 de novembre de 1928
la Rapsodia española en la versió per
a piano i orquestra elaborada per G.
Enescu –actuant com a solista el pia-
nista francès Yves Nat. En relació
amb aquest programa, la revista que
editava el col·lectiu Persimfans va es-
criure: «El programa del concert
d’avui inclou obres de Grieg, Ravel
i Albéniz –compositors de tres na-
cionalitats i cultures diferents. Dos
d’ells, Grieg i Albéniz poden consi-
derar-se els fundadors de les escoles
nacionals respectives: el primer, de la
noruega; el segon, de l’espanyola. Da-
vant de les enormes diferències indi-
viduals d’aquests compositors i de les
seves comeses històriques, entre ells
hi ha una unió intrínseca, un origen
comú, que s’entén per la influència
que hi ha en la seva música de la mú-
sica popular.» 10


A la difusió de la música d’Albéniz
i Granados a Rússia, també hi van
contribuir els intèrprets espanyols.
Els casos més importants sobre els
quals es guarda documentació (pro-
grames, ressenyes de concerts) són
els del guitarrista Andrés Segovia
(que va viatjar a Rússia els anys 1926,
1927 i 1936) i el pianista valencià
José Iturbi (que va fer-hi gires el 1927
i el 1966). D’aquest últim, la crítica
va dir: «Iturbi pot ser considerat com
el millor exponent de la tradició
pianística espanyola i, en particular,
com un dels millors intèrprets de la
música d’Albéniz.» 11


No resulta menys rellevant l’interès
editor que hi va haver a Rússia per
les obres d’Albéniz. El 1961 es pu-
blica per primera vegada Iberia, se-
guint el costum soviètic de readaptar
edicions estrangeres i fer-les passar
com a pròpies. El 1963 i el 1969 es
publiquen, respectivament, recopila-
cions de peces del compositor català
amb el títol de Peces escollides
d’Albéniz núm. 1 i 2. Aquestes edi-
cions van afavorir un acostament a la


seva obra i van generar arranjaments
per a diversos instruments, tot con-
tribuint a popularitzar més el gruix
de les seves creacions: versions per a
viola de Granada, Còrdova, Sevilla o
Preludi fetes per V. V. Borisovski,
arranjaments per a balalaica a càrrec
del virtuós Boris Troianovski o per a
guitarra pel llegendari professor A.
Ivanov-Kramskoi són només una pe-
tita mostra de la posició important
que van ocupar sempre les creacions
d’Albéniz en el repertori dels intèr-
prets russos. 


M
és enllà de la curiositat
o l’interès que puguin
despertar les dades ex-
posades aquí, crec que


en podem destacar, a tall de conclu-
sió, dos aspectes essencials: d’una
banda, els documents que es conser-
ven en diversos arxius russos sobre
músics catalans ens donen una idea
de la intensa activitat creadora
d’aquests autors, el seu ímpetu di-
fusor i la seva qualitat, reconeguda
internacionalment llavors, malgrat
que avui, en alguns casos, hagi que-
dat a l’ombra. D’altra banda, aquests
documents ens parlen de les bones
relacions que des de sempre van man-
tenir Rússia i Catalunya, de simpatia
i estima mútues, que es van materia-
litzar en el reconeixement i, en oca-
sions, l’intercanvi del seu patrimoni
cultural. Tot això ens anima a espe-
rar que aquestes relacions continuïn
vives i actives, i contribuint d’aques-
ta manera a un reforçament dels
llaços que les uneixen.


E S M U C


La música


d’Albéniz i 


Granados 


va ser 


molt difosa.


Programa d’un concert en el qual es mostra 
la col·laboració entre Casals i Ziloti, 


així com la inclusió de la versió de concert de Triana
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NOTES


1. En relació amb aquest tema es pot consultar el llibre Re-
laciones musicales entre España y Rusia (Madrid, 1999), una
recopilació de conferències pronunciades durant el XXVII Cur-
so Manuel de Falla de Granada, el 1996. Tenen un interès es-
pecial, pel que fa al tema que tractem, els textos d’Eric Stahl, Lo
hispánico en la música rusa (pàg. 13-24); Irina Kriàieva, El
teatro musical en Rusia durante la segunda mitad del siglo XVIII


(pàg. 25-38), i Galina Kopitova, Documentos de músicos es-
pañoles en los archivos y bibliotecas de San Petersburgo y Moscú
(pàg. 39-56). He intentat, doncs, limitar-me aquí als documents
que aquests escrits ometen, o bé ampliar-ne la descripció –com
en el cas de la versió de concert que va fer Aleksandr Ziloti de
Triana.


2. Calvocoressi compara en aquest text Les Pyrénées amb La
vida por el Zar de Glinka, pel seu sentiment nacional i patriòtic.


3. Més d’una vegada vaig sentir, a Rússia, el rumor sobre una
possible relació mestre-alumne entre Rubinstein i Albéniz. Es
comentava la possibilitat que s’haguessin conegut durant els anys
en què Albéniz va estudiar a Brussel·les i que, fins i tot, el pia-
nista català podia haver estat un dels acompanyants que, en qua-
litat d’«alumnes», van viatjar amb Rubinstein en la seva gira
americana de 1872-1873 –qüestió difícil de provar, ja que Albé-
niz tenia només tretze anys el 1872, i fins al 1879 no va començar
a estudiar a Brussel·les.


4. Es tractava, sens dubte, d’Enrico Clifford, estrenada a Bar-
celona el 8 de maig de 1895.


5. Vegeu BERGADÀ, MONTSERRAT; BERNADÓ, MÀRIUS; GU-


BISCH-VIÑES, NINA. Ricard Viñes i Roda (1875-1943). Testimoni
d’un temps. Ajuntament de Lleida, 1994. Pàg. 87-91.


6. BALÀKIREV, MILI ALEKSEIEVITX. Vospominaniya i pisma
(Records i cartes). Leningrad, 1962. Pàg. 292. En aquesta pà-
gina podem llegir també una carta de Balàkirev a Timoféev en
la qual li recomana d’incloure en els seus concerts «dos quaderns
de danses espanyoles i una Jota con variaciones d’Albéniz, en-
viades per Ricard Viñes».


7. Carta amb data del 3 de maig de 1910, escrita en francès,
que actualment es troba a la Biblioteca Nacional de Sant Pe-
tersburg, a la secció de manuscrits (fol. 773, núm. 1089).


8. Emil Gilels va interpretar en diverses ocasions Navarra i
juntament amb Flier va enregistrar una versió d’aquesta matei-
xa obra per a dos pianos feta per Aleksandr Kamenski.


9. Persimfans (Perviy Simfonichesky Ansambl’ vez Dirizho-
ra, traduït: Primer Conjunt Simfònic Sense Director) estava com-
post per músics professionals del Teatre Bolshoi i estudiants del
Conservatori de Moscou; representava l’ideal bolxevic de la
col·lectivitat i es va mantenir en actiu entre 1922 i 1932. Creat
per iniciativa de Lev M. Tséitlin, el grup promovia la iniciativa
creativa dels seus músics –feien servir un mètode semblant a
l’utilitzat en música de cambra–, cosa que els portava a resoldre
els dubtes interpretatius per consens. Així mateix, adoptaven
una disposició sobre l’escenari que els permetia veure’s entre ells
(els vents al mig, envoltats per les cordes, que donaven l’esque-
na al públic per formar un cercle). Entre 1926 i 1929 el grup va
editar, a més, una revista divulgativa.


10. A Persimfans, núm. 4. 1928. Pàg. 9.
11. A Muzika i Revolutsia (Música i Revoclució), núm. 12.


1927. Pàg. 31.


E S M U C


Fragment d’una carta que Felip Pedrell 
va enviar a Timoféev.
A baix: caricatura de Nikolai Stepànov 
que mostra Mikhaïl Glinka 
ballant un fandango
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E S M U C


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori


08013 Barcelona


Tel.: (+34) 933 523 011


Fax: (+34) 933 497 108


A/e: info@esmuc.net
Internet: <www.esmuc.net>


gener 2006
Concert del professorat de l’Escola
Concert de Harry Sparnaay, clarinet baix
Dia 17, 19 h / Aula d’orquestra
Programa: Wayne Siegel, Joji Yuasa, 
Andrés Lewin-Richter i Roderik de Man.


Concert d’estudiants de l’Escola
Concert de flauta travessera
Dia 23, 14 h / Aula 111
A càrrec d’Ophélie Derieux, flauta travessera, 
i Nozomi Isobe, piano.


Musicologia / Conferència
Les primeres schubertíades
Dia 9, de 16.30 a 18 h / Aula 351
Les trobades festives, musicals i literàries de Schubert i els
seus cenacles als albors del romanticisme musical: els mú-
sics, els poetes, els amics.
A càrrec de Miquel Alsina, professor de didàctica de l’ex-
pressió musical a la Universitat de Girona i coordinador
de la Schubertíada de Vilabertran.


Música Clàssica i Contemporània
Relació de la improvisació amb les altres arts (dansa)
Dia 9, de 16 a 18 h / Aula 111
Dies 10 i 12, de 16 a 20 h / Aula 111
A càrrec de Rosa Muñoz.


Música Clàssica i Contemporània / Concert
Concert del Conjunt XXI
Dia 23, 19,30 h / Aula d’orquestra
Obres dels estudiants de composició Roger Costa i 
Marc López.
Direcció: Armando Merino.


activitats
Música Tradicional / Concert
Concert d’estudiants de flabiol, tible i tenora
Dia 17, d’11.30 a 13.30 h / Aula 111


Música Tradicional / Concert
Compositors de l’ESMUC amb la Cobla
Dia 18, 18.30 h / Aula d’orquestra
Diverses visions de la cobla d’estudiants i professors 
de l’Escola.
Estudiants: Marc Timón i Ivan Joanals.
Professors: Salvador Brotons, Marcel Casellas, 
Agustí Charles (estrena), Eduard Resina (estrena).
Director: Jordi Figaró.


Música Tradicional / Taller
Taller de música oriental
Dies 23, 24, 25 i 26, de 18.30 a 21.15 / Aula 350
A càrrec de Dimitri Psonis.


Música Antiga / Concert
Concert de l’orquestra de música antiga: Haydn, 
Mozart i Rossini
Dia 13, 20.30 h / Aula d’orquestra
Direcció de Lorenzo Coppola.


Música Antiga / Concert
Charpentier i la seva època
Dia 27, de 19 a 21 h / Aula d’orquestra
Dia: 29, de 18 a 20.30 h / Conservatori Municipal de 
Barcelona. C/ Bruc, 116, Barcelona. Entrada lliure.


Programa
G. CARISSIMI. Fragments de Jephte.
H. PURCELL. Fragments de King Arthur.
M. A. CHARPENTIER. Messe de minuit.


Interpretat pel cor i l’orquestra del Departament de Músi-
ca Antiga de l’Escola. Solistes: Jaime Arroyo, Neus Calaf,
Magdalena Padilla, Xavier Sabata i Juan Sancho. Direcció:
Albert Romaní.
Amb la col·laboració del Cor Infantil de l’Escola Municipal
de Música Can Ponsic, dirigida per Ester Bonal.


Per consultar totes les activitats: <www.esmuc.net>








Hopkinson Smith impartirà un 
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El dia 16 de febrer passat es va presentar, a la seu
catalana de l’SGAE, un CD de música pròpia del
professor del departament de Teoria i Composició


de l’ESMUC Gabriel Brncic, editat per Ars Harmonica
(Sèrie Phonos). L’acte, iniciat amb unes paraules de ben-
vinguda del director de la SGAE a la Zona Mediterrània,
Ramon Muntaner, va incloure una conversa sobre la mú-
sica de Brncic a càrrec de Claudio Zulian, Josep Maria
Mestres Quadreny, Andrés Lewin-Richter, Anna Bofill,
Daniel Teruggi, Teresa Monsegur, José Manuel Berenguer
i Gabriela Vargas. Per últim, va tenir lloc la interpretació
de diverses obres de l’aquest autor a càrrec de Joan Iz-
quierdo, Iñaki Alberdi i Daniel Kientzy –els dos primers,
també professors de l’ESMUC.


Charpentier i la seva època és el títol genèric dels
concerts realitzats el passat mes de gener pels alum-
nes de cor i orquestra del Departament de Músi-


ca Antiga de l’ESMUC, amb la col·laboració del cor in-
fantil de l’Escola Municipal de Música Can Ponsic, diri-
gida per Ester Bonal. Hi van actuar com a solistes Jaime
Arroyo, Neus Calaf, Magdalena Padilla, Xavier Sabata i
Juan Sancho, dirigits per Albert Romaní. Aquesta pro-
posta, seguida per un nombrós públic, va incloure una
doble actuació: el primer concert celebrat a l’aula d’or-
questra de l’ESMUC i, posteriorment, al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona.


Hopkinson Smith, 
professor de luxe per a un dels 
seminaris de Música Antiga


El prestigiós intèrpret de viola de mà Hopkinson
Smith impartirà, juntament amb Karin Paulsmeier
(paleografia musical i tablatura), Álvaro Zaldívar


(tractadística) i Javier Artigas (tecla i organologia apli-
cada), el seminari «La viola de mà i el seu context», que
tindrà lloc els dies 16 i 17 de març i, en un segon perío-
de, el 8 i 9 de maig, a l’ESMUC. El Departament de Mú-
sica Antiga ha organitzat aquesta activitat com a con-
seqüència de l’especialització de l’assignatura referent a
l’instrument «corda polsada» i inclou els vessants de llaüt
renaixentista i barroc, la tiorba i la viola de mà. Amb tot,
el cap del Departament de Música Antiga, Josep Borràs,
considera que «en quatre anys és molt difícil assolir un
nivell d’excel·lència en tots tres instruments. D’aquí que
la classe se centri en els aspectes més estandarditzats de
tots tres instruments, com també en la funció de l’acom-
panyament».


Ara bé, el curs es presenta com un monogràfic sobre
la viola de mà, instrument de la corda polsada que va as-
sumir el rol del llaüt en l’àmbit ibèric. El corpus de re-
pertori d’aquest instrument abasta una «literatura» que
va del segle XVI al final del XVII i és compartida amb al-
tres instruments, com ara l’arpa i l’orgue. Altres carac-
terístiques de la viola de mà són la notació pròpia –que
demana una aproximació paleogràfica particular– i el
marc contextual i de referència amb les principals fonts
escrites, especialment literàries i de tractats.


També cal afegir que aquest no és l’únic curs organit-
zat pel Departament de Música Antiga el mes de març.
Jean Pierre Canihac (corneto), Serge Tizac (trompeta na-
tural), Daniel Lassalle (sacabutx) i Jean Pierre Mathieu
(conjunt instrumental), professors de l’Escola i instru-


mentistes en actiu de prestigi internacional, impartiran
el taller «Introducció als broquets històrics per a instru-
ments moderns», adreçat a estudiants o professionals dels
instruments de metall o broquet, siguin o no de l’ESMUC.
El curs, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de març a l’Es-
cola, s’articula al voltant de les classes col·lectives de cor-
neto, sacabutx i trompeta natural en tres sessions que du-
ren globalment un dia i mig, i que es complementen amb
la pràctica conjunta. 


L’ESMUC proposa als interessats en el curs de conèi-
xer aquestes especialitats que no s’imparteixen enlloc més
de l’Estat, alhora que convida determinats col·lectius (com
poden ser els músics de vent procedents del País Valen-
cià) a prendre contacte amb aquesta derivació dels ins-
truments moderns.


Breus
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La present edició del Saló de l’Ensenyament, Estudia
2006, comptarà novament amb la presència de l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya en un estand


innovador destinat a mostrar què és l’ESMUC, què s’hi
pot estudiar i quina és la tipologia i les especificitats d’un
centre que tot just arriba, el curs 2005-2006, al seu cin-
què any de funcionament. 


En el marc del Saló, que tindrà lloc del 22 al 26 de març
de 2006 al recinte firal de Montjuïc (Barcelona), l’ESMUC
presentarà la seva nova imatge gràfica, com també tot el
nou material informatiu i de difusió de l’Escola, editat amb
la voluntat d’adaptar continguts i formats a la realitat del
centre educatiu. Al marge de la presentació d’aquest ma-
terial, l’ESMUC articularà el seu estand d’acord amb una
original instal·lació destinada a mostrar tots i cadascun
dels àmbits d’estudi de l’Escola, fent incidència en la trans-
versalitat d’uns i altres, tret característic de l’Escola. Així,
gràcies a la col·laboració de diversos conjunts instrumen-
tals de tots els àmbits (Clàssica i Contemporània, Jazz i
Música Moderna, Música Antiga i Música Tradicional, ja


sigui en l’àmbit d’instruments de cobla com de flamenc),
s’ensenyarà al públic tot el ventall estilístic inclòs en l’ES-
MUC mitjançant l’audició d’una obra del compositor i cap
del Departament de Teoria i Composició, Eduard Resina,
interpretada per un conjunt associat a cada àmbit.


La creació i realització de la instal·lació ha anat a
càrrec de professors i estudiants avançats del Departa-
ment de Sonologia de l’ESMUC, amb la participació del
cap de l’Oficina d’Audiovisuals, Enric Giné. Per últim,
l’ESMUC promourà diverses activitats en el marc del
Saló destinades a donar conèixer alguns dels seus projec-
tes més immediats, entre els quals l’organització de la pri-
mera conferència de pianistes de Catalunya i el seu nou
programa de cursos d’especialització i formació conti-
nuada. Amb tot, Estudia 2006, hereu d’un saló amb
setze anys de continuïtat, esdevé el marc òptim de pre-
sentació de l’oferta associada tant a la formació univer-
sitària com a altres estudis superiors, la formació pro-
fessional, els estudis complementaris i l’ensenyament
de llengües, entre d’altres.


Aquest és el títol genèric de la
proposta final realitzada per
quatre alumnes del Departa-


ment de Teoria i Composició arran
de la participació de l’Escola en el
programa de TVC Tarasca, un dels
espais més veterans de la graella de
la televisió pública catalana.


Els alumnes Marc Garcia Vitoria
(amb una composició sobre el poe-
ma Petita faula de mi mateix), Marc
López Godoy (inspirat en Si parlo de
la mort), Guillem Ramiro Gandia
(Algú que espera) i Sergi Casanelles
Abella (Torna al teu clos) van ser els
encarregats de participar en un pro-
jecte destinat a difondre l’obra de di-


versos poetes mitjançant una mirada
nova que potencia la complexitat de
tot procés creatiu. És per això que els
responsables de l’espai televisiu cer-
quen en la mirada dels alumnes de
disciplines artístiques distintes una
aproximació innovadora i original a
l’obra dels poetes. 


En el cas de la música, i en la seva
col·laboració amb l’ESMUC, Taras-
ca va proposar un treball personalit-
zat amb l’obra de l’anomenat «poeta
del poble», Miquel Martí i Pol,
després de seleccionar un conjunt de
poemes que els alumnes van treba-
llar tot al llarg d’una setmana. Aquest
procés va desembocar en un concert
final en el qual els estudiants van pre-
sentar les seves composicions elabo-
rades a partir de poemes de l’autor
de Roda de Ter. I en la posada en es-


cena final, va destacar per la varietat
estilística i per la participació, l’obra
Petita faula de mi mateix, del can-
tautor valencià Miquel Gil, que va in-
terpretar l’obra de Marc Garcia Vi-
toria escrita per a veu i vibràfon. A
més, Gil va comentar amb la resta
d’alumnes –tant intèrprets com com-
positors– aspectes derivats de la in-
terpretació de les obres i del mateix
procés creatiu. Segons Gil, «l’expe-
riència ha estat molt gratificant i el
resultat de la proposta ens deixa com-
posicions certament suggestives». El
concert final va tenir lloc el 8 de fe-
brer, a l’aula de cor de l’ESMUC.


Tot sobre l’ESMUC a l’Estudia 2006


Els estudiants de composició de l’ESMUC versionen 


Homenatge a 
Sophie Watillon


L’Escola organitzarà un concert d’homenatge a la
prestigiosa gambista belga Sophie Watillon, pro-
fessora de l’ESMUC, que va morir el mes d’agost


passat. L’acte, obert al públic, tindrà lloc el proper 15 de
març, a les vuit del vespre, i comptarà amb la participa-
ció de diversos conjunts instrumentals de l’Escola, amb
la voluntat d’obrir l’homenatge a tots els departaments
i àmbits de l’ESMUC. Per donar màxima rellevància a
l’homenatge, al qual assistirà la família de Watillon,
s’aturarà tota l’activitat acadèmica a partir de l’inici del
concert.


«A L’ENTORN DE MIQUEL MARTÍ


I POL. Concert de composicions
a partir dels seus poemes».


poemes de Martí i Pol per al 
programa Tarasca, de TVC


Miquel Gil
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E
l fet de plantejar l’ensenya-
ment de la música tradicio-
nal genera una transforma-
ció significativa respecte de


la divulgació d’aquesta. La música
tradicional es defineix i es caracte-
ritza per la capacitat que té d’adap-
tar-se als canvis socials, estètics i ge-
neracionals, tot modificant les seves
funcions, i els estils i repertoris.


Hem de tenir en compte que es-
tem vivint un moment d’esplendor,
tot i que venim d’un llarg període de
desús de la música tradicional.
Després de la Segona Guerra Mun-
dial, la societat buscava nous aires
de modernitat; les ganes de «trencar


Situació actual 
de l’ensenyament 


de la música 
tradicional catalana


per PEP MOLINER i DANIEL CARBONELL


amb el passat», l’arribada des
d’Amèrica i Europa de nous ritmes
ballables amb la creació de les no-
ves orquestrines, el canvi de la vida
rural a la urbana i la Guerra Civil,
amb l’estrangulació de les festes po-
pulars, van portar al desús i, per
tant, a l’oblit els músics tradicionals.


Els instruments de la cobla tenen
un camí prou diferent que la resta
dels instruments de la música tradi-
cional. Durant el franquisme, la sar-
dana va ser un emblema al qual es
va donar molt de suport. Això ha
permès avenços musicals i de nor-
malització molt importants, però en
altres àmbits no són gaire lluny de


la precària situació esmentada an-
teriorment.


Actualment, la música tradicional
està immersa en un procés creixent
de popularització, amb una gran
quantitat d’intèrprets, tot i que, en
general, el nivell tècnic no és exces-
sivament alt.


L’
ensenyament de la músi-
ca tradicional s’ha orga-
nitzat de manera natural
en escoles d’àmbit terri-


torial d’abast municipal, conduïdes
per mestres autodidactes, motivats
per la recuperació, la recerca i el des-
envolupament professional del gè-
nere. La situació present, doncs,
n’evidencia un coneixement alt però
parcial, amb la qual cosa es produeix
una mancança des del punt de vista
més global i extern.


Ara fa deu anys s’inicià l’Aula de
Mestratge de Música Tradicional i
Popular de la Generalitat de Cata-
lunya, una escola subvencionada que
nasqué amb la intenció de crear mes-
tres. Avui dia té centres a Barcelo-
na, Tortosa, Vila-seca, Figueres i
Lleida. També hi ha escoles de mú-
sica tradicional amb subvenció mu-
nicipal i privada que tenen un cos
d’alumnes considerable. Actualment,
les més importants amb aquestes ca-
racterístiques són les de Sitges, Sant
Cugat del Vallès, Vilafranca, Tarra-
gona i Barcelona.


El 19 de gener de 2006 es va pre-
sentar a Reus el manifest fundacio-
nal de la Federació d’Escoles de Mú-
sica i Instruments Tradicionals, que
representa l’Escola Municipal de
Música Tradicional de l’Arboç del


A les fotografies d’aquest article: 
estudiants del Departament de Música Tradicional de l’ESMUC







5


ESMUC


E S M U C


Penedès, l’Espai de Música Tradi-
cional de l’Escola Municipal de Mú-
sica Mestre Montserrat de Vilanova
i la Geltrú, l’Escola de Música Tra-
dicional de Badalona i l’Aula de
Sons-Escola de Música Tradicional
de Reus. 


Manifestem el següent:
Arreu de Catalunya hi ha una sè-


rie d’entitats educatives i culturals,
com ara les escoles de música tra-
dicional, que fan una tasca de pro-
moció i foment de l’educació en el
patrimoni cultural català, amb la vo-
luntat de treballar per un objectiu
comú: el reconeixement de la nos-
tra tasca educativa i el suport insti-
tucional que requereix.


L’ensenyament de la música tra-
dicional s’està desenvolupant majo-
ritàriament en escoles especialitza-
des, i la manca d’una regularitza-
ció en dificulta la integració en les
escoles de música general, tot i l’e-
xistència d’algunes experiències po-
sitives.


Els instruments que s’hi ensenyen,
per ordre quantitatiu d’alumnat, són
la gralla, el timbal, l’acordió diatò-
nic, el sac de gemecs (cornamusa),
el flabiol i el tamborí, la tarota (xi-
rimia), els instruments de corda
pinçada, el violí, la veu i la viola de
roda. L’ensenyament dels instru-
ments en aquestes escoles és indivi-
dual i se’n fa una classe setmanal
d’una durada que oscil·la entre 30 i
50 minuts, a banda de les classes
col·lectives, com les de llenguatge
musical, conjunt i folklore, entre al-
tres.


El modus vivendi actual d’un mú-
sic tradicional professional consis-
teix a compaginar les actuacions
amb l’ensenyament. Els actes de cai-
re festiu de les poblacions es no-
dreixen de músics locals –que sovint
són aficionats– i de professionals,
contractats tots per a l’ocasió per tal
d’acompanyar danses, entremesos,
balls, concerts i actes protocol·laris.
Fora de l’àmbit festiu, el músic tra-
dicional s’està obrint pas en la pro-
gramació de sales i teatres. El folk i
les músiques d’arrel són una nova
sortida per als músics tradicionals,
a més de tenir molta acceptació so-
cial. La indústria discogràfica obre
moltes portes, tant amb mostres de
treballs de recuperació com amb no-
ves propostes. 


També estan donant fruits inte-
ressants les experiències de relacions


amb altres instruments no tradicio-
nals, com ara el piano, l’orgue, els
metalls, la banda i l’orquestra, en-
tre altres. El camí de la recuperació
ha permès que molts músics tradi-
cionals s’hagin acostat al món de
l’organologia, la musicologia, l’et-
nomusicologia i la luthieria.


E
l curs vinent es podran
estudiar a l’ESMUC, com a
primers instruments, l’a-
cordió diatònic, la corna-


musa, el fiscorn i la gralla
Des que es va fundar l’Escola Su-


perior de Música de Catalunya, hi
funciona el Departament de Músi-
ca Tradicional, que ofereix els estu-
dis superiors de tenora, flabiol i tam-
borí, tible, cant flamenc i guitarra
flamenca.


El curs 2003-2004 l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya, amb
la gestió del cap del Departament de
Musicologia i Música Tradicional,
Jaume Ayats, inicià l’ensenyament
de l’acordió diatònic, el fiscorn, la
gralla o dolçaina i la cornamusa, úni-
cament com a instruments secun-
daris de la música tradicional. El fet


que el fiscorn no s’inclogués des
d’un primer moment com a instru-
ment de la cobla i que els altres ins-
truments no hagin estat inclosos en
la categoria d’instrument principal
en el Decret, obstaculitza l’especia-
lització i en redueix notablement les
possibilitats educatives i acadèmi-
ques.


El Reial decret 1463/2001, de 27
de desembre, estableix el currícu-
lum de grau elemental i mitjà de la
gaita (cornamusa) i el Decret
2194/2004 reconeix la dolçaina o
gralla com a instrument al grau
mitjà. És un pas més per a la nor-
malització que actualment està en
curs d’implantació a Catalunya. Això
crearà la necessitat d’obtenir pro-
fessors amb un grau superior d’ins-
trument de la música tradicional per
impartir classes al grau mitjà.


El Decret 63/2001, que regula el
grau superior, estableix que en l’àm-
bit d’instruments de la música tra-
dicional s’ofereixen sis modalitats,
orientades a la interpretació amb uns
instruments concrets i al coneixe-
ment i domini les seves peculiaritats
i de les tradicions musicals en què
s’insereixen.


De fet, sembla que la denomina-
ció del punt 6, «Instruments propis
d’altres tradicions i folklores» és
prou àmplia com per incloure no
només instruments (i els estils in-
terpretatius, repertoris i universos
culturals en què s’inclouen) amb orí-
gens geogràfics diferents dels que
s’especifiquen en els apartats ante-
riors, sinó fins i tot altres instru-
ments catalans. Els tres que figuren
en la llista són els específics de la co-
bla i de la sardana, un gènere que


El curs vinent es


podran estudiar a


l’ESMUC, com a pri-


mers instruments,


l’acordió diatònic,


la cornamusa, el


fiscorn i la gralla. 
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la ha afrontat l’ensenyament dels ins-
truments de la cobla, que disposen
d’un ensenyament reglat en estadis
inferiors, i ha acarat també la didàc-
tica d’instruments d’altres tradicions
o estils (el jazz, la música moderna)
que no tenen ensenyament reglat in-
ferior, pensem que és el moment
d’iniciar aquesta nova etapa. 


Els instruments que ara s’incor-
porarien completarien el panorama
que hem explicat. La introducció
d’aquests instruments en l’ensenya-
ment superior té la intenció de pro-
duir músics amb una àmplia for-
mació en música general i en músi-
ca tradicional catalana, amb un alt
nivell interpretatiu, i inserir ade-
quadament aquestes disciplines en
un centre superior per tal de fer-les
créixer al costat d’altres, tenint en
compte que aquesta inserció, molt
probablement, comportarà la gene-
ració d’un nou coneixement al vol-
tat d’aquestes.
Als Països Catalans, compartim
molts instruments tradicionals, i a


no pot ser considerat folklore i que
integra una tradició catalana molt
específica. Per tant, no barra el pas
als que aquí s’impulsen.


El curs passat els professors Pep
Moliner (fiscorn), Cati Plana (acor-
dió diatònic), Galdric Santana (cor-
namusa) i Daniel Carbonell (gralla),
juntament amb el cap del Departa-
ment de Música Tradicional de l’ES-
MUC i assessorats per Josep Maria
Vilar, van redactar la proposta de
pas d’aquests instruments a instru-
ment principal.


Aquesta proposta, aprovada en
Consell de Direcció i acceptada pel
director, el senyor Salvador Mas,
s’implantarà el curs vinent.


L’
Escola ha tingut sempre
entre els seus objectius
tractar totes les músiques
i formar especialistes en


tots els terrenys (especialitats i es-
tils) que configuren el nostre con-
text musical. És una combinació de
la necessària adaptació del món de
l’educació al món laboral, per al qual
aquell forma les persones, i d’una
voluntat de contribuir des de l’edu-
cació a un futur millor. Millor, en
aquest cas, en tant que la música tra-
dicional, uns instruments de la mú-
sica tradicional, puguin ser estudiats
en l’estadi i les institucions que
creiem que els corresponen. De fet,
aquesta és una altra de les fites que
l’Escola –com a institució sostingu-
da amb fons públics– es traça.


Per això, un cop transcorreguts
els primers moments en què l’Esco-


la resta de l’Estat espanyol
en trobem altres de carac-
terístiques molt semblants.
Això converteix l’Escola Su-
perior de Música de Cata-
lunya en un centre de re-
ferència per a qui vulgui es-
pecialitzar-s’hi i obtenir-hi
un reconeixement acadèmic.
A més, a tot Europa trobem
instruments de la mateixa
família dels nostres, o sigui
que estudiants d’altres cen-
tres d’ensenyament europeus
poden estar interessats a
aprofitar la diversitat de pos-
sibilitats que ofereix l’Esco-
la Superior de Música de Ca-
talunya.


L’ESMUC es troba en una
situació d’avantatge, i té la
possibilitat de forjar un


procés propi i capdavanter, per tal
de fer un pas endavant cap a la nor-
malització i l’ensenyament de la mú-
sica tradicional i oferir-lo a intèr-
prets d’aquesta modalitat de músi-
ca en l’àmbit de l’ensenyament su-
perior.


El fiscorn, el sac de gemecs (cor-
namusa), l’acordió diatònic i la gra-
lla són instruments que representen
Catalunya, que el poble sent com a
seus i, per tant, també han de ser re-
presentats en els estudis reglats del
país.


Com ja hem dit, un músic tradi-
cional professional viu de compagi-
nar les actuacions amb l’ensenya-
ment, i totes dues coses estan en una
situació laboral poc definida, per
això tots els passos són importants
a l’hora de normalitzar-la. Els mú-
sics tradicionals han de tenir tots
els drets acadèmics i laborals per
poder oferir una dedicació plena i
donar continuïtat a la musica tra-
dicional.


El fiscorn, el sac


de gemecs, l’acor-


dió diatònic i la


gralla són instru-


ments catalans i hi


han de ser en els 


estudis del país.


Daniel Carbonell és professor de gralla
i tarota l’Aula de Sons de Reus, a l’Au-
la de Música Tradicional i Popular de
Lleida i a l’Escola Superior de Música
de Catalunya. Forma part dels Ganxets,
grallers del Baix Camp i Bufalodre.


Pep Moliner és cap del Departament de
Música Tradicional i professor de fis-
corn de l’Escola Superior de Música de
Catalunya. També és professor l’Aula
de Música Tradicional de Figueres. For-
ma part de la cobla Sant Jordi i del grup
La Carrau.
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Concert del professorat de l’Escola
Pierre Reach, piano
Dia 14, 19 h / aula d’orquestra
Interpretarà obres de Beethoven.


Concert del professorat de l’Escola
Albert Bover, piano; Horacio Fumero, contrabaix
Dia 28, 19 h / aula de d’orquestra
El programa inclou alguns originals d’Albert Bover i estàndards
de jazz.


Concert de violoncels
Dia 16, 20 h / aula d’orquestra
Estrena a Catalunya de l’obra de Bernat Vivancos, Ombres, fruit
del premi INAEM, que rebé l’autor l’any 2003. L’obra s’estrena
prèviament a París, a l’Église des Missions Espagnoles, el dia 8
de març, amb la participació dels mateixos intèrprets. El quin-
tet de violoncel·listes format per Oleguer Aymamí, Maria Bou,
Alba Haro, Jordi Claret i Marta Requena, sota la tutela i el mes-
tratge del professor Nabí Cabestany, interpretarà a més d’aques-
ta, altres obres per a quatre i cinc violoncels.


Concert d’estudiants de l’Escola
Concert de flauta travessera
Dia 21, 12.30 h / aula 109
Severine Rospocher, flauta travessera; Nozomi Isobe, piano.


Música Tradicional / Taller
Occitània, polifonies de tradició oral i balls cantats
Dies 1 i 2, de 18.30 a 21.15 h / aula 353
Aquest taller se centrarà principalment en les polifonies profa-
nes de tradició oral i en les danses cantades dels països occitans.
La plurivocalitat occitana es troba als Pirineus de Gascunya i a
la Provença. La peculiaritat d’aquests cants a tres veus rau en els
nombrosos ornaments, el timbre, l’energia i la relació de la mú-
sica amb el fet social. Les danses cantades d’Occitània es fona-
menten en la noció d’energia participativa i en la bona convivència.
A càrrec de Pascal Caumont, cantant i instrumentista. Titular del
Certificat d’aptituds de l’ensenyament de les músiques tradicio-
nals, lliurat pel Ministeri de Cultura francès.
(Taller 27 i 28 de febrer i 1 i 2 de març)


Música Tradicional / Taller
Instruments mediterranis de la corda polsada
Dies 1, 8, 15 i 22, de 18.30 a 21.15 h / aula 354
En aquest taller es treballarà tant la part teòrica com la pràctica
de molts dels instruments de la corda polsada del Mediterrani. A
càrrec de Xavier Mas i Eduard Iniesta. 
(Taller: 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març.)


Música Tradicional / Taller
Dues visions actuals de la composició per a cobla
Dia 29, de 18.30 a 21.15 h / aula 354
Aquest taller versarà sobre les característiques i possibilitats de
la cobla com a formació, en el seu vessant més proper a la mú-
sica clàssica i contemporània de concert. Particularitats tímbri-
ques i tècniques dels instruments i la seva combinació en forma-
cions d’una a tres cobles. A càrrec de Jordi Molina i Xavier Pagès.
(Taller: 29 de març, 5, 19 i 25 d’abril) 


Teoria i Composició / Presentació
Presentació dels nous llibres d’Agustí Charles
Dia 2, 18 h / aula d’orquestra
Acte de presentació dels llibres d’Agustí Charles (professor de
l’ESMUC):
-Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea. Vol.
2. «Instrumentos de percusión y teclado».


-Instrumentación y orquestación clásica y contemporánea. Li-
bro de trabajos (amb 2 CD).
-Dodecafonismo y serialismo en España. Compositores y obras.
Hi intervindran: Salvador Mas, director de l’ESMUC; Joan
Guinjoan, compositor; Jorge de Persia, musicòleg i crític; Eduard
Resina, cap del Departament de Teoria i Composició; Enrique
Rivera, editor de Rivera Editores, i l’autor dels llibres i com-
positor, Agustí Charles.


Teoria i Composició / Classe magistral
Audiovisió: música i cinema
Dia 16, 15.30 a 18 h / aula 356
Classe magistral a càrrec de Michel Chion, reconegut especia-
lista en música de cinema.


Pedagogia / Curs
Didàctica especialitzada dels instruments de vent per als graus
d’iniciació, elemental i mitjà
Dia 3, de 15 a 19 h / aula 347
Dia 4, de 9 a 14 i de 15 a 18 h / aula 347
El curs vol oferir eines didàctiques al professor d’instrument
que treballa tant en l’etapa de grau mitjà com a l’instrumen-
tista interessat en la pedagogia musical. S’hi tractaran les qües-
tions didàctiques específiques dels instruments de vent, com
ara el treball amb la respiració. També s’hi presentaran recur-
sos innovadors dins de l’aula, com la improvisació i l’apre-
nentatge auditiu. A càrrec de Wolgan Hartman, cap del De-
partament d’Educació Instrumental al Conservatori de Kla-
genfurt (Àustria).
Adreçat a estudiants del grau superior i professors d’escoles
de música.
Data límit d’inscripció: 1 de març.
Límit d’assistents: 20 persones.
Es lliurarà certificat d’assistència.


Pedagogia / Curs
Didàctica especialitzada dels instruments de percussió per als
graus d’iniciació, elemental i mitjà
Dia 10, de 15 a 19 h / aula 347
Dia 11, de 9 a 14 i de 15 a 18 h / aula 347
Continguts: la primera classe. Com assentar les bases per acon-
seguir la màxima eficàcia amb el mínim esforç. Jocs rítmics i
melòdics. Imitació, pregunta-resposta i improvisació. Iniciació
a la tècnica dels instruments principals. Posició corporal. El
conte musical. Treball amb instruments de petita percussió i
altres elements com la veu, etc. La improvisació. Lectura mu-
sical. Grafies no convencionals. El treball de grup. Pràctica de
lectura de partitures i desenvolupament de la memòria. Les
primeres composicions rítmiques. Iniciació a l’harmonia.
A càrrec de Lourdes Garcia, titulada superior de Percussió del
Conservatori Superior de Música de Madrid i de Solista de Per-
cussió pel Conservatori Sweelinck d’Admsterdam. Formada
com a professora de Tècnica Alexander pel Constructive Tea-
ching Centre de Londres. 
Adreçat a estudiants del grau superior i professors d’escoles
de música.
Data límit d’inscripció: 8 de març.
Límit d’assistents: 20 persones.
Es lliurarà certificat d’assistència.


Pedagogia / Curs
Curs de didàctica especialitzada de la guitarra per als graus
d’iniciació, elemental i mitjà
Dia 24, de 15 a 19 h / aula 347
Dia 25, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h / aula 347
Continguts: la iniciació a la guitarra en infants. La vertebració
del progrés tècnic. Tendències en la història de la didàctica de







8


ESMUC


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: <www.esmuc.net>


Per consultar totes les activitats: <www.esmuc.net>


E S M U C


la guitarra. L’instrument, una eina expressiva. Aspectes socio-
culturals. Metodologies inspirades en la cultura pròpia i etno-
centrisme. El problema del llenguatge. Un enfocament multicul-
tural; el professor convidat. El repertori com a font de recur-
sos. Recursos gràfics previs a la lectura de partitures. Recursos
derivats de la improvisació lliure. Algunes experiències arran dels
continguts transversals d’educació per a la pau i la convivència.
Compondre per a nens.
A càrrec de Santi Figueres. Ha fet els estudis de guitarra a Bar-
celona i a Viena, amb Konrad Ragossnig, d’orgue amb Jordi Fi-
gueras i de sitar amb Shyam Sunder. És professor de Guitarra al
Conservatori de Terrassa, on també imparteix les assignatures
d’Improvisació per a instrumentistes i Introducció a la didàctica
musical.
Adreçat a estudiants de grau superior i professors d’escoles de
música.
Data límit d’inscripció: 22 de març.
Límit d’assistents: 20 persones.
Es lliurarà certificat d’assistència.


Sonologia / Seminari
Presentació de treballs d’estudiants de Pràctiques de Labora-
tori de So
Dia 6, 18 h / aula 346
-Taller d’electrònica vintage: construcció d’un Theremin i d’un
amplificador a vàlvules (Albert Batalla i Joan Alfred Noll).
-Processament de la veu amb fins creatius i producció musical
(Laia Cagigal i Marc Marcè).
-Interacció i síntesi per a la creació musical (Pau Blasi i Oriol
Martínez).
-Disseny i programació de so per a videojocs (Regina Domingo).
-Arranjament i enregistrament d’un tema musical (Pau Fargas).
-Errors en l’amplitud i en la base de temps dels conversors d’àu-
dio digital (Gerard Font).
-Tecnologia i programació per a un espectacle musical (Ariadna
Alsina).


Sonologia / Seminari
Lutheria digital (interfícies per a models físics d’instruments
musicals)
Dia 20, 18 h / aula 346
S’hi tractarà com afrontar el disseny d’instruments digitals. Dis-
seny casolà d’interfícies MIDI (sensors i microcontroladors) i
d’algorismes de síntesi per modelatge físic a partir d’arquetips
instrumentals i tímbrics: exemples de percussió, viola de roda,
tenora, embedded instruments, instruments autosuficients per
tocar pel carrer: aplicació al sac de gemecs. A càrrec de Josep M.
Comajuncosas, professor d’Informàtica Musical de l’ESMUC.


Música Clàssica i Contemporània / Concert
Concert d’estudiants de violí d’Eva Graubin
Dia 10, 18.30 h / aula d’orquestra
El programa inclou obres d’H. Vieuxtemps, H. Wieniawski, L.
v. Beethoven, A. Dvorák i N. Paganini. Intèrprets: Antimo Mi-
ravete, Joel Bardolet, Judit Bardolet, Mireia Ferrer, Belén Pueyo.
Piano: Albert Giménez.


Jazz i Música Moderna / Classe magistral
Classe magistral de cant. Les qualitats vocals i la seva aplicació
en el jazz i la música moderna 
Dia 14, de 10.30 a 13.30 h / aula 112
A càrrec de Maureen Scott, professora de cant reconeguda en
l’àmbit del teatre musical; ha fet classes a primeres figures artís-
tiques del Regne Unit. És professora de cant en els estudis de te-
atre musical de la Royal Academy of Music de Londres i asses-
sora directiva de The British Voice Association. Abans de dedi-
car-se completament a la docència, va treballar durant vint anys
com a protagonista de diversos espectacles de teatre musical a
Londres (West End), Nova York (Broadway) i el Canadà.


Jazz i Música Moderna / Classe magistral
Classe magistral de saxo tenor
Dia 16 de març, d’11 a 14 h / aula 111


A càrrec de Dave Schnitter, membre de diverses bandes de
rock durant la primera etapa de la seva carrera professional.
Ha treballat amb Ted Dunbar, Art Blakey i Freddie Hubbard,
entre molts altres. El seu estil està basat en el hard bop, i s’-
ha comparat amb el so de Dexter Gordon, tot i que també hi
trobem influències de Sonny Rollins i John Coltrane.


Música Antiga / Concert
Concert d’homenatge a Sophie Watillon
Dia 15, 20 h / aula d’orquestra
Concert d’homenatge a la gambista belga Sophie Watillon, que
fou professora de l’Escola.


Música Antiga / Seminari
La viola de mà i el seu context
Dies 16 i 17, de 9 a 14 i de 16 a 19 h / aula 347
La viola de mà és l’instrument hispànic de corda polsada més
important dels segles XVI i XVIII. A càrrec del prestigiós vio-
lista Hopkinson Smith, que donarà a conèixer aquest instru-
ment i el seu repertori amb la col·laboració de la paleògrafa
Karin Smith-Paulsmaier i del musicòleg Álvaro Zaldívar.
Programa:
Dia 16
Matí. Classe de viola de mà amb Hopkinson Smith.
Tarda. Classe col·lectiva sobre notació històrica amb Karin
Smith-Paulsmeier.
Dia 17
Matí. Classe de viola de mà individual amb Hopkinson Smith.
Tarda. Sessió sobre tractadística amb Álvaro Zaldívar.
Data límit d’inscripció: 10 de març.


Música Antiga / Seminari
Les avantguardes italianes
Dia 17, de 9 a 21.30 h / aula 110
Dies 18 i 19 de març, de 9 a 20.45 h / aula 110
Seminari permanent d’Ars nova italiana. Ars subtilior a Itàlia.
Adreçat a cantants i instrumentistes interessats a ampliar el
seu repertori a l’Ars subtilior, una de les formes polifòniques
més complexes, en voga a la Itàlia del final de l’edat mitjana.
A càrrec de Pedro Memelsdorff.
(Seminari: 25, 26 i 27 de novembre de 2005; 17, 18 i 19 de
març de 2006, i 19, 20 i 21 de maig de 2006.)


Música Antiga / Taller
Introducció als broquets històrics per a instruments moderns
Dia17, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h / aula 111
Dia 18, de 10 a 14 h / aula 111
Taller d’introducció als broquets històrics (trompeta natural,
sacabutx, corneto) per a instruments moderns. Els instru-
mentistes moderns tindran la possibilitat de conèixer els ves-
sants històrics d’aquests instruments, mitjançant sessions te-
oricopràctiques. Professors: Serge Tizac, trompeta natural; Je-
an Pierre Canihac, corneto; Daniel Lassalle, sacabutx; Jean
Pierre Mathieu, conjunt. L’Escola facilitarà alguns instruments.


Música Antiga / Concert
Projecte Orquestra de Música Antiga
Dia 24, 20 h / aula d’orquestra
Peces de N. Bruhns, A. Scarlatti, F. Durante, i A. Vivaldi.
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El Departament de Teoria i Com-
posició de l’ESMUC convoca
una nova edició del Premi In-


ternacional Joan Guinjoan per a joves
compositors amb la voluntat d’esti-
mular i donar suport a la creació ac-
tual entre les noves generacions d’au-
tors, com també facilitar l’estrena i la
divulgació de les obres guardonades.
Entre els objectius del premi també hi
ha establir un marc per a la creació de
noves obres en una diversitat de
tendències, estils i formacions instru-
mentals i impulsar Catalunya com a
promotora de cultura i creacions mu-
sicals. El concurs està obert a creadors
de totes les nacionalitats que no supe-
rin els 35 anys el dia 1 de juny de 2006.
L’obra, de factura contemporània, ha
de tenir una durada entre deu i quin-
ze minuts i ha d’estar escrita per a una
formació lliure entre sis i quinze ins-
truments, amb o sense mitjans electrò-
nics, escollits entre els instruments pro-
pis de l’orquestra, el piano, l’acordió,
la guitarra, els instruments propis del
jazz –guitarra, baix i teclats elèctrics–,
els instruments de la cobla, i els ins-


Nova convocatòria 
del Premi Internacional 


Joan Guinjoan 
per a joves compositors


ACTUALITAT


truments de la música antiga que es de-
tallen tot seguit: clavicèmbal, flauta de
bec, viola de gamba, corneta, sacabutx,
fagots històrics i instruments de corda
polsada. No podrà haver-hi més de dos
instruments iguals, excepte en el cas
de violins (màxim 10), violes i violon-
cels (màxim 4). L’obra guardonada serà
estrenada per estudiants de l’Escola
Superior de Música de Catalunya i amb
la possibilitat de ser enregistrada i edi-
tada en disc per la mateixa Escola, que
tindrà els drets d’edició i difusió de l’o-
bra guanyadora en partitura, CD o
qualsevol altre format. La dotació del
premi és de 3.000 euros i la data lí-
mit per a la presentació de les partitu-
res és el 30 de novembre de 2006. Per
a més informació: <www.esmuc.net/de-
partaments/composicio>


El dia 30 de novembre de 
2006 és la data límit per a la
presentació d’obres a concurs


Una desena d’estudiants van participar en el càsting
realitzat per la companyia Gataro amb motiu del mun-
tatge teatral Píram i Tisbe, “desastre líric a quatre veus,


piano, violí i Theremin”, a partir d’una obra de William Sha-
kespeare.


Amb música de Benjamin Britten, direcció de Víctor Ál-
varo i direcció musical de l’alumne de l’Escola Pau Baiges,
l’obra és una coproducció de Gataro i el Festival Shakespea-


re de Santa Susanna (Maresme), dirigit per Paco Azorín, en
què col·labora el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i l’Escola Superior de Música de Catalunya. 


Després de la bona acceptació del muntatge titulat Suite
bufa, també realitzat per Gataro, la companyia vol continuar
apostant per la unió del llenguatge líric amb el teatre poètic i
visual. En aquest sentit, a partir d’un fragment d’El somni d’u-
na nit d’estiu, amb música de Britten, la companyia crea una
comèdia operística de petit format en la qual quatre intèrprets
i dos músics en directe es converteixen en els encarregats de
representar la faula de Píram i Tisbe. Només la dificultat de-
rivada d’aquesta comtessa convertirà la història en comèdia.
Píram i Tisbe es representarà els dies 22 i 25 de juliol a la Ma-
sia Can Ratés, seu del Festival.


Càsting a 
l’ESMUC
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A C T U A L I T A T E S M U C


Ales portes de llicenciar la segona promoció d’estudiants, l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya ha concentrat durant els mesos de maig i juny
bona part de les presentacions i defenses dels projectes finals de més de


cent vint estudiants de totes les titulacions de l’Escola (música clàssica i con-
temporània, jazz i música moderna, música antiga, música tradicional, teoria i
composició, direcció, musicologia, pedagogia, sonologia i promoció i gestió). Les
aules de l’ESMUC, com també la Sala Polivalent de L’Auditori han servit de marc
a bona part dels projectes, que també s’han presentat en espais com la Bibliote-
ca de Catalunya, la Cova del Drac, la capella de Santa Àgata, etc., juntament amb
altres sales de concerts de fora de la capital catalana.


L’Ensemble Vince Mendoza, format per alumnes de l’Es-
cola i dirigit pel professor Lluís Vidal, va participar
en la darrera edició del Festival de Jazz de Granollers


amb un concert celebrat el dimecres, 7 de juny, a les 20 ho-
res, al Teatre Auditori de la població. Aquest conjunt (inte-
grat pels alumnes: Inés Musso, Iker Rey, Sara Hernández, Ma-
ria Josep Fusté, Joan Camps, Marina Vallet, Julián Sánchez,
Oriol Ferre, Alfredo López Castro, Roc Sala, Manuel Kra-
povickas, Guillem Arnedo, Noemí Rubio, Àngela Llinares,


L’Ensemble Vince Mendoza, 
al Festival de Jazz de Granollers


Els estudiants 
de l’ESMUC 


presenten més 
de cent vint 


projectes finals


Més Premis


Tonal Description of Music Audio Signals, aquest és el nom de la tesi doc-
toral de la professora Emilia Gómez Gutiérrez, del Departament de Sono-
logia de l’ESMUC, que ha obtingut el segon premi Rosina Ribalta atorgat


per la Fundació EPSON “als millors projectes de tesi doctoral en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i les comunicacions”. Basant-se en la “qualitat i la pla-
nificació dels projectes, l’interès social i científic del seu plantejament, així com
els mèrits del candidat”, el jurat va decidir concedir aquest premi a la professora
Gómez per unanimitat.


Epson guardona 
la tesi doctoral 


de la professora 
Emilia Gómez


El també estudiant de l’ESMUC Guillem Ramiro i Gan-
dia (Teoria i composició) ha estat guardonat amb el se-
gon premi de composició per a dolçaina i piano Ciutat


d’Algemesí,en el marc de la segona edició de l’Aplec de Cul-
tura d’Arrel Tradicional que se celebra a la localitat d’Alge-
mesí.


L’obra coral harmonització del Testament d’Amèlia, de
l’estudiant Xalom Cucurella Vidal, ha estat premiada
en una de les sis modalitats dels Premis Catalunya de


Composició Coral 2006, convocats per la Federació Catalana
d’Entitats Corals. L’obra s’editarà en una de les seves publi-
cacions de cançoners, i s’enregistrarà per al CD dels premis.


L’estudiant Marc Timon (Teoria i composició) ha re-
sultat finalista de la dissetena edició del certamen La
Sardana de l’Any, que convoca la Federació Sardanista


de Catalunya. Timon, que destaca com una de les veus més
interessants de la nova música per a cobla, va obtenir aquest
reconeixement amb la sardana Ningú és profeta a la seva
terra. Amb tot, el jove compositor va aconseguir situar altres
títols entre els preferits del públic durant les diverses elimi-
natòries del concurs.


Diana Franov i Javier Tuñon) és un dels que configuren l’as-
signatura Conjunt instrumental, corresponent al segon qua-
drimestre 2005-06 de l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya, i destaca pel treball d’un repertori ampli que aposta
per la barreja d’estils, gràcies a la unió d’alumnes provinents
de l’àmbit del jazz amb d’altres vinculats a l’estudi de la mú-
sica clàssica. El concert del conjunt Vince Mendoza va in-
cloure la interpretació d’obres com Esperança, Elder Wings,
Riff (part VII), Say we did i Barcelona, entre d’altres.
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L
a música, des del punt de vista
professional, és una activitat
col·lectiva en què no tothom
participa de la mateixa mane-


ra. Uns cobren per fer-ne i altres pa-
guen per sentir-ne.


Antigament (i encara avui en algu-
nes zones rurals) la música s’utilitzava
com un mitjà d’expressió o comunica-
ció, amb el qual cadascú actuava segons
les seves capacitats i habilitats perso-
nals. De tots és sabut que, temps enre-
re, la gent cantava mentre treballava,
per això hi ha tantes cançons relacio-
nades amb els oficis. Les mares també
cantaven mentre feien les feines de ca-
sa i es comunicaven amb els fills per
mitjà del cant.


Tot i que a casa nostra cada dia és
més estrany, encara hi ha alguns pobles
on els habitants es reuneixen per cele-
brar algun esdeveniment, i cadascun
aporta allò que sap fer: un explica ron-
dalles, un altre canta, un altre toca l’a-
cordió, el violí, la guitarra...


Així doncs, la música deixa de tenir
aquest caire participatiu i de lleure i
passa a ser una activitat professional en
el moment en què es percep una re-
muneració per fer música. El músic
s’ha especialitzat en una feina aparent-
ment «improductiva», que es pot con-
siderar del sector terciari: un servei a
la societat. La música aporta als qui l’es-
colten plaer, gaudi, benestar, satisfac-
ció, realització personal... Podríem tro-
bar-hi moltes altres virtuts, però les re-
sumirem en aquella màxima de Frie-
drich Nietzsche que deia: «La vida, sen-
se música, seria un error.»


Tot i això, com que la música és pres-
cindible per a la societat, el fet que el
músic pugui viure de la seva feina depèn
de l’estat de l’economia del país. Si en
un país hi ha músics professionals, po-
dem deduir que aquest, en termes eco-
nòmics, té excedents.


Normalment associem la professió
de músic amb la d’intèrpret, però la re-
alitat és que la majoria de músics no es
guanyen la vida exclusivament amb la
interpretació, sinó desenvolupant altres
professions relacionades amb la músi-
ca. Pocs són els grans solistes que no


s’han dedicat a l’ensenyament en un
moment o altre de la seva vida, ja sigui
per necessitat econòmica, ja sigui per
un impuls pedagògic o de perpetuació:
una necessitat interna de transmetre els
seus coneixements i la seva manera de
viure la música als músics del futur.


La realitat és que el mercat laboral
dels intèrprets és tan petit que no pot
donar cabuda a tots els estudiants que
obtenen la titulació superior: tenim més
oferta que demanda, sobretot si tenim
en compte que el mercat laboral no es
limita al nostre país, sinó que té un
abast mundial. El llenguatge de la mú-
sica no té fronteres. En qualsevol opo-
sició per a una plaça de trompa o de
contrabaix en alguna orquestra espa-
nyola, el percentatge d’aspirants es-
trangers pot superar amb escreix el
nombre d’aspirants locals. El músic
viatja per fer oposicions a orquestres
diferents, i canvia sovint el seu lloc de
residència.


En aquest article voldria oferir una
perspectiva diferent de la professió de
músic.


L
a majoria d’estudiants de mú-
sica que acaben els estudis, in-
fluenciats possiblement pels
seus mestres i per la mateixa


societat, pensen que si fan l’esforç d’es-
tudiar un instrument, com ara el pia-
no, amb tot el que això comporta –pen-
sem que les persones que comencen a
estudiar música als vuit anys amb sort
acaben als vint-i-dos–, és perquè els
agrada molt i tenen qualitats musicals.
Per tant, volen ser concertistes. El ma-
teix passa amb els estudiants d’instru-


ments de corda o de vent; l’objectiu
professional acostuma a ser tocar en
una orquestra.


Aquesta immediatesa a l’hora de re-
lacionar els estudis amb la feina potser
s’hauria de replantejar ja abans de co-
mençar els estudis superiors.


Si tenim en compte el que passa en
altres països europeus i posem com a
exemples Suècia i Suïssa, veurem que
l’índex de població que estudia en es-
coles de música és del 3,5%, mentre
que a Espanya és del 0,4%. D’entrada,
sembla estrany que en un país on hi ha
un índex tan baix d’estudiants de mú-
sica encara faltin llocs de treball per als
músics professionals.


L’explicació la trobem en el plante-
jament que es fa al nostre país dels es-
tudis musicals. En general, a la resta
d’Europa s’estudia música sense l’ob-
jectiu de ser músic professional, per-
què hi ha moltes opcions per poder
aprofundir i gaudir amb la música, per
mitjà de les nombroses petites orques-
tres d’aficionats: la gent es troba als
vespres per fer música de cambra, com
una afició més. Només els millors s’hi
dediquen professionalment. A casa nos-
tra no tenim cap mena de tradició de
música amateur en l’àmbit instrumen-
tal, per tant, l’alumne que estudia un
instrument arriba a un cert punt en què
s’ha de plantejar o bé deixar de tocar
o bé dedicar-s’hi professionalment, per-
què no hi ha un terme intermedi. Això
fa que hi hagi un índex elevat d’alum-
nes amb estudis superiors de música i,
consegüentment, un índex elevat de
frustració laboral. 


A
Catalunya sí que tenim, en
canvi, una llarga tradició de
música coral amateur. Tenim
bons cors formats per pro-


fessionals liberals, mestres i persones
amb inquietuds musicals, que quan aca-
ben la seva jornada laboral dediquen
unes hores a cantar, de la mateixa ma-
nera que a Suïssa les dediquen a tocar.


En l’època de Bach o Händel, ser
músic volia dir ser compositor, intèr-
pret, director, empresari... tot alhora.
Avui dia la situació ha canviat molt, i
hi ha professionals especialitzats per a
cadascuna de les distintes facetes del
músic, de la mateixa manera que pas-


per IMMA GRIMALT


E S M U C A R T I C L E


Les professions 
de la música


El mercat laboral
dels intèrprets és tan
petit que no pot donar 


cabuda a tots els 
estudiants que 


obtenen la titulació
superior: hi ha més
oferta que demanda.







5


ESMUC


sa amb altres professions, com la de
metge, advocat o arquitecte.


A continuació compararem dos punts
de vista sobre les professions de la mú-
sica: d’una banda, la visió d’una mu-
sicòloga espanyola, i de l’altra, la clas-
sificació que en fa el Centre Nacional
d’Acció Musical de París.


La musicòloga Carmen Rodríguez
Suso, en el seu llibre Prontuario de mu-
sicología (2002) apunta que tot i que
normalment es coneixen només els
intèrprets de la música, sobretot la mo-
derna, hem de tenir en compte que sen-
se el compositor no hi hauria intèrpret,
ni tampoc sense tècnic de so, ni sense


moltes altres professions.
Per tant, la música és una activitat


social que es construeix gràcies a mol-
tes persones: és una feina col·lectiva.
Això porta a dividir l’experiència mu-
sical en professional i no professional,
i a classificar la primera en els diversos
oficis especialitzats.


A R T I C L E E S M U C


ACTIVITATS MUSICALS*


Professionals
orientats cap a


No professionals
orientats cap a


La producció musical La intermediació musical El consum musical


PRODUCTORS INTERMEDIARIS CONSUMIDORS


Compositors
Intèrprets


Tècnics de so


Constructors d’instruments
Restauradors
Manteniment


Professionals de l’edició musical
Copistes
Editors
Discogràfiques
Ràdio, TV, Internet...


Tècnics de patrimoni musical
Bibliotecaris
Arxivers
Museòlegs


Professionals de l’empresa musical
Empresaris, productors
Gestors
Programadors
Animadors
Agents i mànagers d’artistes
Comerç de béns musicals


Musicòlegs
Historiadors
Analistes
Crítics
Periodistes


Educadors i professors de música
Musicoterapeutes


Públic
Oients


Aficionats
Mecenes, patrocinadors


Compositors: antigament eren també
intèrprets, que escrivien per poder-se
lluir millor. Actualment tenim compo-
sitors de musicals, per al cinema, per a
audiovisuals, simfònics, contempora-
nis, de jazz...
Intèrprets: cantants, instrumentistes,
directors.
Tècnics de so: es tracta d’una pro-
fessió que neix en el segle XX, amb les


*Carmen Rodríguez Suso. 
Prontuario de musicologia.
Barcelona: Clivis Publicacions, 2002. 
Pàg. 48.


noves tecnologies.
Constructors d’instruments: arte-
sans, artistes, orgueners ambulants...
Fabriquen a mà instruments de gran
qualitat. Els músics saben que aquesta
qualitat pot millorar molt la seva in-
terpretació. Per exemple, l’Orquestra
Filharmònica de Viena té el mateix lu-
thier per a tots els instruments de cor-
da, i d’aquesta manera aconsegueix un


so més homogeni.
Professionals de l’edició musical:
la música no es compra, es lloga cada
vegada que s’interpreta, de tal mane-
ra que tant els editors com els compo-
sitors en puguin rebre beneficis justos.
Foren Verdi i el seu editor, Ricordi, els
qui van instaurar aquest sistema.
Tècnics de patrimoni musical: ges-
tionen i ajuden el musicòleg. Desenvo-
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lupen la seva tasca en arxius, bibliote-
ques, fonoteques, museus, centres de
documentació, etc.
Empresaris: contracten i gestionen els
aspectes financers. L’ofici apareix en el
segle XVII, amb la figura de l’empresa-
ri d’òpera, que era un negoci d’alt risc. 
Els productors són els que cerquen i
aconsegueixen els diners per finançar
un espectacle, l’enregistrament d’un
disc, etc. Els agents, representants i mà-


E S M U C A R T I C L E


Imma Grimalt és directora de desen-
volupament del Consorci de l’Auditori
i professora del Departament de Pro-
moció i Gestió de l’ESMUC.
imma.grimalt@esmuc.net


T
otes les altres professions de la
música, a més de la d’intèrpret,
són imprescindibles per dur a
terme les actuacions. Els mú-


sics de pop i de rock ho tenen molt clar,
possiblement a causa de la magnitud
que poden tenir els seus concerts. En
canvi, els músics del món clàssic no ho
veuen de la mateixa manera. 


El CENAM (Centre Nacional d’Ac-
ció Musical de París) va publicar, el
1993, un llibre titulat Els oficis de la
música, una mena de guia dels oficis
relacionats amb aquesta activitat. Se
n’hi fa una divisió en quatre grans apar-
tats:


Ensenyament i recerca:
Professors i directors d’escoles de mú-
sica.
Músics que intervenen en el medi es-
colar.
Professors d’escola.
Mestres formadors en educació musi-
cal.
Professors d’educació musical i de cant
coral.
Animadors socioculturals.
Consellers d’educació popular i de jo-
ventut.
Animadors musicals.
Professors d’educació sociocultural.
Investigadors.


Interpretació i composició:
Instrumentistes.
Cantants lírics.
Coristes lírics.
Directors de cor.
Cantants i coristes de varietats.
Compositors, arranjadors.


Fabricants de sons:
Luthiers, arqueters.
Fabricants de pianos.
Fabricants d’orgues.
Fabricants artesanals i industrials.
Experts.
Copistes.
Tècnics de so.
Editors gràfics i fonogràfics.


Al servei de la música:
Bibliotecaris.


Venedors de discs, llibreters.
Periodistes especialitzats.
Especialistes de premsa.
Productors de ràdio i televisió.
Agents artístics.
Empresaris d’espectacles.
Administradors d’orquestra.
Gestors d’empreses culturals.
Inspectors.
Terapeutes musicals.


S
i observem les dues classifica-
cions, veurem que les diferèn-
cies són notables. La musicò-
loga espanyola, per exemple, in-


clou els tècnics de so en el mateix grup
que els compositors i intèrprets, i els
musicòlegs en el grup d’intermediaris.
Per la seva banda, l’associació france-
sa situa els tècnics al costat dels fabri-
cants de sons, i els musicòlegs al grup
d’ensenyament i recerca.


Personalment, no entraria a discutir
aquestes classificacions, sinó que m’in-
clino més cap a la visió de l’associació
americana MENC (National Associa-
tion for Music Education), perquè no
classifica, sinó que es limita a ordenar
alfabèticament les professions. Moltes
són noves, sobretot enteses com a pro-
fessió i no com a tasques que es fan
«per amor a l’art» o implícites en altres
feines:


Music careers


attorney, music business
community arts manager
community development specialist
composer
composer, educational
conductor
critic, music
editor, film music 
editor, music
editor, music magazine/book
ethnomusicologist
instrument designer
instrument repairperson
instrument sales representative
instrumentalist, classical music
instrumentalist, pop/rock/jazz
librarian, music
performing arts administrator
publisher, music
recording engineer
recreation arts coordinator


retail music sales
sacred music musician
synthesist
supervisor/administrator, music
teacher, college/university music
teacher, elementary/secondary music
teacher, public school music
teacher, studio/private
therapist, music
video music careers
vocalist, pop/rock/jazz


Per concloure, m’agradaria posar èm-
fasi en tres punts:


–Falten experts en música per desenvo-
lupar moltes professions (advocats es-
pecialitzats en música, productors artís-
tics, mànagers, representants, produc-
tors de ràdio i televisió...), algunes de
les quals, actualment, les duen a terme
persones sense una formació musical.
Possiblement en un futur, si hi ha pro-
fessionals especialitzats, el nivell serà
superior.


–A Catalunya manquen algunes pro-
fessions que ja existeixen en altres paï-
sos, com ara «discotecaris» o especia-
listes en música comunitària o social.
És molt possible que d’aquí a poc temps
tinguem necessitat d’algunes d’aques-
tes professions.


–L’ESMUC ha obert una nova via de
professionalització. Pel fet d’haver re-
conegut nou especialitzacions en els es-
tudis superiors musicals (composició
i direcció, música clàssica i contem-
porània, jazz i música moderna, músi-
ca tradicional, musicologia, sonologia,
pedagogia, música antiga i promoció i
gestió), l’Escola està oferint als estu-
diants un ventall molt més ampli de sor-
tides professionals que el que hi havia
abans de la seva creació.


nagers s’associen amb un artista o grup
i reben un percentatge dels seus guanys
a canvi de promocionar-los, aconseguir-
los actuacions, etc. De vegades arriben
a ser tant o més importants que els ma-
teixos intèrprets; per exemple, la mort
del mànager dels Beatles va suposar el
principi de la fi del grup. 
Musicòlegs, incloent-hi historiadors,
periodistes, crítics i analistes.
Educadors i professors de música,


tant els d’escoles de música com els
d’ensenyaments obligatoris.
Musicoterapeutes: utilitzen la músi-
ca com a teràpia per millorar la salut
física i mental dels pacients.
Mecenes patrocinadors: ofereixen
protecció al músic. Obtenen prestigi
davant de la societat.
Públic i oients: el públic paga per as-
sistir als concerts i els oients escolten
música al carrer, a l’església, etc.
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CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA


Curs d'instruments de la música clàssica 
i contemporània


– 20 hores.
– Flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba,
percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix, saxòfon/acordió, cant,
guitarra, piano, orgue.
– Professorat: especialistes de cada instrument, professors de l'ES-
MUC.


Curs d'instruments de la música antiga


– 20 hores.
– Arpa històrica, baix continu, cant històric, clarinet històric, cla-
vicèmbal, contrabaix històric, corneta, fagot històric, flauta de bec,
instruments de corda polsada, oboè històric, percussió històrica,
pianoforte, sacabutx, traverso, trompa natural, trompeta històri-
ca, viola de gamba, violí/viola històrics, violoncel històric.
– Professorat: especialistes de cada instrument, professors de l'ES-
MUC.


CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ


Direcció d'orquestra
– 157 hores.
– Professor: Salvador Mas.


Interpretació de repertori francès del piano
– 157 hores.
– Professor: Josep M. Colom.


Composició
– 120 hores.
– Professorat: Arnau Bataller, Gabriel Brncic, Agustí Charles, Fe-
liu Gasull, Albert Guinovart, Carles Guinovart, Christophe Havel,
Luis Naón, Eduard Resina, Bernat Vivancos.


Tecnologia musical
– 432 hores (2 anys acadèmics).
– Professorat principal: Ferran Conangla, Enric Giné.


Música i computació
– 675 hores.
– Professorat: Bernhard Bleibinger, Pere Casulleras, Josep M. Co-
majuncosas, Enric Giné, Enric Guaus, Emilia Gómez, Perfecto He-
rrera, Rubén López Cano, Silvia Martínez, Thomas Noll. Resta de
professorat col·laborador en les diverses especialitats, per deter-
minar.


CURSOS DE POSTGRAU
(postgraus de titulació pròpia)


Acompanyament al piano
– 90 hores.
– Professorat: Alan Branch, Tim Lissimore, Béatrice Martin, Enri-
que Ricci, Arthur Schoonderwoerd.


Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
– 285 hores.
– Professorat: Arnau Bataller, Lluís Vergés, Albert Guinovart, Fer-
ran Conangla, Joaquim Rabasseda, Bernat Vivancos i altres pro-
fessors convidats especialistes en els diversos gèneres i elements
que integren la temàtica del programa.


Creació musical amb mitjans informàtics
– 285 hores.
– Professorat: Gabriel Brncic, Christophe Havel, Luis Naón, Eduard
Resina, Josep M. Comajuncosas, Ferran Conangla.


Didàctica de l'instrument de la música clàssica i contemporània
– 281 hores.
– Professorat: Instrumentals: Joan Arnau, Elisenda Carrasco, San-
ti Figueres, Albert Gumí, Carles Julià, Xavier Puertas, Josep Lluís
Puig, Eulàlia Subirà. No instrumentals: Raimon Àvila, Margari-
da Barbal, Javier Duque, Ignasi Gómez, Wolfgang Hartmann, Vi-
ka Kleiman, Pepita Jorba, Ester Momblant, Mireia Mora, Marisa
Pérez.


Didàctica de l'instrument del jazz o la música moderna
– 290 hores.
– Professorat: Instrumental i veu: Alfons Carrascosa, Joaquín
Chacón, Zé Eduardo, Ana Finger, Chris Kase, Jo Krause, Iñaki
Salvador. No instrumentals: Raimon Àvila, Margarida Barbal,
Javier Duque, Ignasi Gómez, Vika Kleiman, Pepita Jorba, Ester
Momblant, Joan Munné, Mireia Mora, Vicenç Solsona.


Informació i atenció al públic:*
– De dilluns a divendres no festius, d'11 a 13 h (de l'1 juliol al
15 setembre, de 9 a 14 h)
– Per telèfon: (+34) 933 523 011, extensió 1173.
– Personalment, a la Secretaria de l'ESMUC.
– Per correu electrònic, a: info.postgraus@esmuc.net.
– Al web: www.esmuc.net/postgraus/index.htm.


* Durant el mes d'agost no hi haurà atenció al públic ni respostes a missatges 
de correu electrònic.


Terminis
Preinscripció:
– 1 a 21 de juliol de 2006: només preinscripció online.
– 21, 22, 23 de juliol de 2006: presencial, a les oficines de l'ES-
MUC.
Resolució preinscripcions acceptades:
– 27 de juliol de 2006 (al web i al tauler d'anuncis de l'ESMUC).
Audicions/entrevistes:
– 4 a 8 de setembre de 2006 (presencial, a l'ESMUC).
Matriculació:
– 12 a 15 de setembre de 2006 (presencial, a l'ESMUC).


22è CURS DE MÚSICA ANTIGA A CATALUNYA


Sant Feliu de Guíxols, del 22 al 28 d'agost de 2006.
Organitzat per la Fundació Centre Internacional de Música An-
tiga, en col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Cata-
lunya


Orient-Occident


L'art de la improvisació en la música antiga i les tradicions orals
1200-1750.
Professorat: Montserrat Figueras, Manfredo Kraemer, Jordi Sa-
vall, Pierre Hamon, Marcello Gatti, Jean-Pierre Canihac, Daniel
Lassalle, Josep Borràs, Pedro Estevan, Andrew Lawrence-King,
Rolf Lislevand, Xavier Díaz-Latorre, Luca Gulglielmi(?), Gui-
liana Retali.
Classes magistrals: Kayhan Kalhor, Dmitri Psonis, Driss El Ma-
loumi.
Seminari d'improvisació: Pierre Hamon, Andrew Lawrence-King,
Rolf Lislevand.


Per a més informació i inscripcions: Fundació CIMA.
Camí de la Font, 2. 08193 Bellaterra
Tel. 93 594 47 60 / Fax. 93 580 56 06  
Per correu electrònic, a: info@fundaciocima.org.
Al web: www.fundaciocima.org


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net


C U R S O S E S M U C


Cursos de formació continuada, 
d'especialització i postgrau* 2006-2007


(*postgraus de titulació pròpia)







–Per als neòfits... Què és Harmos?
–És un projecte finançant per la Unió


Europea i coordinat per la Fundación Albé-
niz destinat a preservar el llegat de les clas-
ses magistrals dels considerats “grans mes-
tres” de la música: des de Teresa Bergan-
za a Natalia Gutman, passant per Tom
Krause, Lorin Maazel o András Schiff, en-
tre molts d’altres.


–Com hi participa, l’ESMUC?
–El projecte té una part estrictament


tecnològica i una altra de continguts que
necessita proveïdors; és a dir, els qui apor-
ten els continguts de les classes magistrals.
L’ESMUC, juntament amb l’Associació
Europea de Conservatoris i els conserva-
toris de Lituània, Brussel·les, Stuttgart, el
Royal College of Music de Londres i l’Es-
cola Superior de Música i Arts de Porto,
ha actuat com a proveïdor durant els dos
anys de durada d’aquest projecte –de març
de 2004 a març de 2006.


–I què ha implicat “proveir de contin-
guts” aquest projecte?


–En realitat, podem distingir-hi tres fa-
ses. La primera, de tria i habilitació d’e-
quips, espais –configuració que va tenir
lloc coincidint amb el canvi d’edifici de
l’Escola. Aquesta part va implicar el tre-
ball directe amb l’oficina d’audiovisuals.


La segona de les fases va incloure l’enre-
gistrament de les classes magistrals d’al-
guns professors –coordinats per Ignasi Gó-
mez– i, per últim, la tercera part del pro-
jecte va consistir en la segmentació,
l’etiquetatge manual i la notació musi-
cològica de les classes, tot incorporant-
hi alguns avenços tecnològics del Grup de
Tecnologia Musical de la UPF, també so-
ci del projecte. En total, Harmos ofereix
un total de set-centes cinquanta hores de
classes magistrals inicialment d’accés lliu-
re.


–Quines són, les classes magistrals que
aporta l’ESMUC?


–N’hi ha de ben diverses: estilísticament
i metodològicament parlant. De fet, inte-
ressava especialment la participació de
l’ESMUC en la mesura que la seva apor-
tació podia anar més enllà de l’àmbit de
la música clàssica, tractant també el jazz,
la música tradicional, etc. Les més de se-
tanta hores enregistrades per l’ESMUC in-
clouen les classes tant de professors de
l’Escola com també de músics convidats.
Aquests són: Anthony Pay, Pierre Reach,
Andrew Ackermann, Gilles Colliard, Ho-
racio Fumero, David Xirgu, Quartet Ca-
sals, Thierry Barber, Guido Ballestrazzi,
Oriol Saña, Joan Enric Lluna, Manel Ol-
tra, Jean Pierre Mathieu, Manfredo Krae-
mer, Javier Artigas, Carme Canela i Lluís
Claret.


–Com es pot accedir al contingut d’a-
questes classes?


–El programa Harmos penja d’un por-
tal destinat a explotar comercialment els
seus continguts, el <www.magistermusi-
cae.com>, que inclou en total unes tres
mil hores de docència enregistrada. Si bé
l’accés ha estat gratuït fins al 30 de juny,
posteriorment caldrà registrar-s’hi per ac-
cedir als continguts de l’Harmos. No obs-
tant això, l’ESMUC ofereix la possibili-
tat d’accedir gratuïtament als continguts,
tant de l’Harmos com del portal general
mitjançant la consulta a la biblioteca de
l’Escola.


Enric
Guaus


–¿Ha estat difícil enregistrar les clas-
ses? És sabuda la reticència d’alguns pro-
fessors per obrir les seves classes...


–La majoria d’ells no estan massa acos-
tumats a deixar-se gravar mentre impar-
teixen docència en tant que ho consideren
un acte un pèl íntim. Malgrat tot, gravar-
los no ha estat el més difícil, i un cop en-
registrats, tots volen veure’n el resultat. El
que realment ha complicat l’execució de
l’Harmos és coordinar els professors
–molts viuen a l’estranger–, alumnes i es-
pais.


–¿Aquest tipus de projectes poden arri-
bar a substituir les classes presencials?


–No les han de substituir: les han de
complementar, han d’ajudar-nos a incor-
porar noves metodologies, nous punts de
vista. Han de permetre, en definitiva,
avançar i millorar les actuals propostes
metodològiques basant-nos en el talent i
l’experiència dels grans mestres. És en
aquest context que Harmos esdevé un ma-
terial de referència pedagògica.


–¿És aquesta la resposta dels respon-
sables de l’educació musical davant un
món realment globalitzat?


–Certament. Nosaltres, a l’ESMUC, dis-
posem d’un cos docent i d’unes instal·la-
cions realment envejables, però altres con-
servatoris i centres musicals, públics i pri-
vats, no. Programes com l’Harmos aju-
daran a corregir aquestes diferències.


–En què treballeu, actualment, els
sonòlegs de l’ESMUC?


–La veritat és que tenim mil i un pro-
jectes! Entre els més ambiciosos, la crea-
ció d’una ràdio pròpia que emeti per In-
ternet i que ens permeti donar difusió i su-
port a les activitats de l’Escola –des de
projectes finals fins a concerts de profes-
sorat. Amb tot, participar en l’Harmos ens
ha servit d’incentiu per iniciar, des d’una
perspectiva crítica però constructiva, un
camí propi cap a la recerca que comple-
menti el treball que molts professors ja
han realitzat durant la seva trajectòria pro-
fessional.


Professor del Departament 
de Sonologia, encapçala el


projecte Harmos


“Harmos serà un material de referència pedagògica”
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per RUT MARTÍNEZ


Enric Guaus és professor de l’Es-


cola d’ençà que es va crear –ac-


tualment hi imparteix diverses as-


signatures adscrites al Departa-


ment de Sonologia. Enginyer de


formació i sonòleg de vocació,


Guaus treballa en l’articulació


d’una tesi doctoral sobre la clas-


sificació automàtica de gèneres


musicals. El seu darrer cavall de


batalla ha estat un projecte am-


biciós: Harmos.


Gent ESMUC








Escola Superior de Música de Catalunya


ESMUC
OCTUBRE 2006
NÚMERO 11


MIQUEL PERALES


Anàlisi del 
Concert núm. 2 


de Szymanowsky


L’Escola 
ret un càlid 
homenatge 
a la pianista 
catalana


L’Escola 
ret un càlid 
homenatge 
a la pianista 
catalana


Alícia deAlícia de
LarrochaLarrocha
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Com a preludi del curs acadè-
mic 2006-2007, l’Escola Su-
perior de Música de Catalu-


nya va organitzar el 15 de setembre
passat un homenatge a la pianista
catalana Alícia de Larrocha que, en
boca del director de l’Escola, Sal-
vador Mas, va defugir tota grandi-
loqüència però que “arrela en la sin-
ceritat i l’admiració profundes, en
l’agraïment al mestratge exercit per
Alícia al llarg de tots aquests anys”.
Només la feble salut de l’admirada
pianista va impedir, en l’últim mo-
ment, comptar amb la seva assis-
tència, si bé tant els seus fills, Alícia
i Joan, com la forta representació de
col·legues i amics de l’homenatjada
van contribuir a convertir la troba-
da en un reconeixement unànime
a la figura d’Alícia de Larrocha.


Puntual, a les dotze del migdia,


Un mestratge exemplar


ACTUALITAT


l’equip directiu de l’Escola, acom-
panyat del conseller de la Presidèn-
cia de la Generalitat, Joaquim Na-
dal, i de la família d’Alícia de Lar-
rocha, es va dirigir a l’aula 111, ubi-
cada al primer pis de l’ESMUC, per
inaugurar una placa commemorati-
va amb la dedicatòria d’aquesta au-
la d’estudi, des d’ara, l’Aula Alícia
de Larrocha. Allà mateix, i seguit en
directe pels més de tres-cents assis-
tents que omplien l’aula d’orques-
tra, el pianista i cap del Departament
de Música Clàssica i Contemporà-
nia, Jordi Camell, va interpretar un
fragment dels Valsos poètics de Gra-
nados, que va rubricar amb unes pa-
raules d’agraïment signades pels pro-
fessors de piano de l’Escola. 


Tot seguit, el petit grup format per
les autoritats i la família es va diri-
gir a la sala d’orquestra. Va arribar


Alícia de


Larrocha


el moment de recordar la plenitud
artística d’Alícia de Larrocha. Per
fer-ho, l’Escola va produir un au-
diovisual que incloïa, a grans trets,
alguns dels moments clau en la tra-
jectòria de la pianista, així com la in-
terpretació d’obres de Granados,
Mompou, Mozart i, naturalment,
Albéniz. Triana va sonar, però, en
una versió inèdita a quatre mans on
la pròpia Alícia donava pas a una de
les joves alumnes de l’Acadèmia
Marshall –escola hereva de Grana-
dos i deutora de l’empremta deixa-
da pel gran mestre d’Alícia de Lar-
rocha, Frank Marshall. Katia Mi-
chell va ser l’encarregada d’enllaçar
tradició i modernitat; el vídeo va
continuar amb un seguit d’imatges
retrospectives d’Alícia de Larrocha,
entre les quals destaquen les enre-
gistrades en el concert del seu co-
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Un moment de l’homenatge, on es pot veure en primer terme al director de 
l’ESMUC, Salvador Mas; el conseller Nadal i Alícia i Joan Torra


Alícia i Joan Torra agraeixen en nom de la seva mare 
la celebració de l’acte
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A C T U A L I T A T E S M U C


L’estudiant de l’ESMUC Paul Perera 
interpretant la Sonatine pour Yvette, 


del mestre Xavier Montsalvatge


L’ESMUC dedica una aula a la pianista catalana 
en un acte que aplega bona part 


del món musical català.


El pianista Joaquín Achúcarro 
se suma a l’homenatge 


amb la interpretació de peces de Falla i Mompou.


miat, a la sala simfònica de L’Audi-
tori, l’any 2003.


Un cop finalitzada la projecció,
van tenir lloc els breus parlaments
encapçalats pel del director de l’ES-
MUC, de nou agraint la trajectòria
artística d’Alícia de Larrocha que
“ha de ser el millor dels exemples
per als joves estudiants que han de
protagonitzar el futur musical del
nostre país”. Seguidament, Alícia
Torra, filla de l’homenatjada i en
nom de la seva mare, va agrair a
l’Escola la celebració d’aquest acte


i, en especial, a Joaquín Achúcarro
la seva intervenció. Per últim, el con-
seller Nadal va destacar el suport del
Govern a aquest acte i va recordar,
a títol personal, un dels molts con-
certs d’Alícia al Carnegie Hall de
Nova York. Nadal va llegir un frag-
ment del seu propi dietari on, tex-
tualment, va parlar de com “Alícia
de Larrocha va salvar la nit”, en
al·lusió al record de com la pianista
va interpretar, de manera memora-
ble, un concert de Mozart.


I després dels parlaments, de nou


la música. L’estudiant de l’ESMUC
Paul Perera, va interpretar la So-
natine pour Yvette, de Xavier
Monsalvatge –davant la mirada aten-
ta de la vídua del compositor
gironí–, seguida per la Fantasia
Baetica, de Manuel de Falla, ja a
mans d’un Joaquín Achúcarro sol-
vent i generós, que va oferir, entre
els bisos, un preludi de Frederic
Mompou, agraït de manera emo-
cionada per la vídua del compositor,
Carmen Bravo, també present a
l’acte.


Portada: Alícia i Joan Torra, fills d’Alícia de Larro-
cha, descobreixen la placa commemorativa dedi-
cada a la pianista catalana, en el trancurs de l’ho-
menatge, en presència del conseller Nadal.


El pianista Joaquín Achúcarro, en un moment de la seva 
intervenció a l’ESMUC


Joaquín Achúcarro i 
Carmen Bravo, vídua de Frederic Mompou
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A
quest article és un extracte
del projecte final de carrera
sobre el Concert núm. 2 per
a violí i orquestra de Karol


Szymanowski. L’interès principal se
centra en la possibilitat d’aconseguir
una exegesi que sigui creativa però
que, al mateix temps, respongui a un
procés de documentació, anàlisi i in-
terpretació teòrica. 


A continuació es planteja una re-
flexió sobre la relació entre llenguat-
ge tradicional i llenguatge culte, que
és una constant en gran part de l’obra
del compositor. Amb aquesta anàlisi
es pretén mostrar com els trets melò-
dics del mode Podhale poden ser d’u-
na importància cabdal en l’harmonia,
l’estructura, i altres aspectes musicals.


Karol Szymanowski va néixer a Ty-
moszówka (Ucraïna) el 1882, i morí
a Lausana (Suïssa) el 1937. En la se-
va obra podem distingir quatre etapes
diferents, segons la influència de di-
versos tipus de músiques i tradicions
musicals: la primera, inspirada en el
Romanticisme i el Postromanticisme;
la segona, de caràcter impressionista;
la tercera, d’arrels àrabs i mediterrà-
nies, i la quarta, represa de la tradició
de la zona de Tatra, a Polònia, i de
l’Europa de l’Est.


Aquesta evolució pot fer una pri-
mera impressió de fragmentació i man-
ca de continuïtat en la trajectòria com-
positiva de Szymanowski. No obstant
això, l’aparent discontinuïtat es des-
carta per mitjà d’una recerca que l’au-
tor perseguí tot al llarg de la seva vi-
da: la universalitat del llenguatge i
l’eclecticisme. És un període de guer-
ra i opressió en què vol reivindicar la
unió dels pobles mitjançant un llen-
guatge eclèctic, és a dir, la diversitat


entesa com a mescla, convivència i
producció de tensió. La síntesi ha de
conduir únicament a la creació d’un
llenguatge musical universal.


Possiblement, aquesta recerca de la
diversitat vol expressar el que ell ma-
teix anomenà «una revelació artísti-
ca de la veritat»3. En paraules del com-
positor, la veritat és «precària, multi-
facètica i integrada en les seves prò-
pies mentides». Quina millor mane-
ra d’expressar el mateix coneixement
d’aquesta veritat que l’eclecticisme?


Així, amb la creació d’una veritat
pròpia, Szymanowski recrea el seu pai-
satge interior i la seva realitat alter-
nativa.


La primera etapa compositiva arri-
ba fins a la Primera Guerra Mundial.
En aquest període el compositor es-
tudia la nova escola alemanya. Durant
aquesta època fa nombrosos viatges,
dels quals destaquen les visites al sud
d’Itàlia i a Sicília, on coneix la músi-
ca grega i romana per mitjà dels sis-
temes modals de la tradició cristiana
i ortodoxa, ja que explícitament només
es conserven iconografies i instru-
ments de la música que devia sonar


en el passat. També hi descobreix els
sons àrabs i normands.


A partir del 1914 fusiona les músi-
ques conegudes durant els seus viat-
ges amb la tradició germànica i la im-
pressionista. Aquesta fou una etapa
molt prolífica, en la qual se situa el
primer Concert per a violí i orquestra
(1916). Amb la Revolució d’Octubre
(1917) entra en contacte amb la rea-
litat del desastre, fet que li provoca
una crisi compositiva que s’allargarà
fins al 1921.


El 1920 pren una orientació més
nacionalista: «deixem que la nostra
música polonesa sigui nacional, però
sense faltar a la universalitat; deixem
que sigui nacional però no provin-
cial».1 S’inaugura una etapa influen-
ciada per la cultura Zakopane.


per NAUSICA BERNI MARTÍN


E S M U C A R T I C L E


Karol Szymanowski


En l’obra de 
Szymanowski es 


reconeixen diverses 
influències, des del 


Romanticisme fins a
la música tradicional 


de la zona 
polonesa de Tatra.


El llenguatge tradicional
en el Concert núm. 2 
per a violí i orquestra


Plànol de Polònia amb la localit-


egió Podhale, amb la
situació de Zakopane i les muntan-


Karol Szymanowski
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L
a depressió, l’alcoholisme, el
tabaquisme i una forta tuber-
culosi l’obliguen a retirar-se al
balneari de Davos (Suïssa), on


rep tractament. Es reincorpora al tre-
ball i entre 1933 i 1934 compon el se-
gon Concert per a violí i la Simfonia
concertant per a piano i orquestra. La
influència tradicional en aquest segon
concert es mostra ja des del primer
acostament a l’estructura en què està
basat. Es desenvolupa en un sol mo-
viment, la qual cosa li confereix una
intensitat lírica que el separa clarament
dels models clàssics, però no impedeix
que n’emani una gran coherència, re-
flectida en l’estreta organització inter-
na. S’hi distingeixen dues grans sec-
cions, unides per la cadència.


Vegeu l’esquema 1


La primera secció (Moderato) co-
mença amb una extensa melodia de
caràcter líric, postromàntic (com a
reinterpretació del romanticisme amb
influència d’altres llenguatges poste-
riors), limitada en compassos (8; 4 +
4). Aquesta fórmula de doble influèn-
cia tradicional i culta estructura el con-
cert gairebé en la seva totalitat.


Szymanowski juxtaposa contínua-
ment els fraseigs i motius àrsics i tè-
tics, que reforça amb diversos tipus
d’escriptura. Aquesta alternança crea,
com un leitmotiv, una coherència que
confereix un ritme intern a tota l’obra. 


Vegeu l’esquema 2


Però més enllà del lineal, aquests
fraseigs i motius se superposen entre
el violí i la resta d’instruments or-
questrals, i donen lloc a un diàleg con-
tinu. L’orquestra en molt poques oca-


sions és un mer acompanyant, i ocu-
pa un paper crucial en la creació
d’una atmosfera coherent, en la qual
es desenvolupen les línies melòdiques.
La tendència a intercalar i superposar
ritmes binaris i ternaris es remunta a
la inspiració en la forma masurca.


Les modificacions de tempo en les
seccions més àmplies (força freqüents
si considerem la durada del concert)
i la gran flexibilitat agògica en les sec-
cions més petites, amb indicacions
com rallando, avvivando, etc., ens re-
meten a la pràctica del rubato en la
música tradicional del centre i el sud
de Polònia. Altres reminiscències tra-
dicionals poloneses es poden trobar
en l’explotació dels registres més ex-
trems del violí, tant greus com aguts.
L’origen es remunta a la música vocal
tradicional de la cultura Podhale, a les
muntanyes de Tatra, on els homes can-
taven en els seus registres més aguts,
gairebé en crit, de la mateixa manera
que les dones. Aquesta pràctica es pot
explicar com una imitació de les gai-
tes poloneses. La influència de la mú-
sica instrumental tradicional de la co-
munitat Góral (bàsicament cançons
de dansa) es copsa clarament en la ri-
ca ornamentació i variació sobre una


estructura bàsica que es manifesta tot
al llarg de l’obra. És una tradició si-
tuada a les terres altes de les mun-
tanyes Tatra i una poderosa inspiració
per al concert2.


Tota aquesta influència tradicional
és reinterpretada i es mostra en alter-
nança amb seccions de reinterpreta-
ció romàntica. Aquestes últimes tenen
dues funcions: relaxar tensió quan
s’exposen i crear tensió en el desen-
volupament, per assumir la funció de
transició al caràcter enèrgic dels te-
mes de dansa, basats en el desenvo-
lupament motívic. 


La utilització i superposició d’es-
tructures pentatòniques i escales força
limitades ens remeten una altra vega-
da a la modalitat i fins i tot a l’ambi-
güitat tonal.


En aquest concert, Szymanowski
utilitza un antic mode tradicional po-
lonès (localitzat a la zona sud de Pod-
hale i origen de la masurca) per inte-
grar melodia i harmonia. Els modes
utilitzats a Podhale es basaven en una
escala major que seguia dos esquemes
melòdics segons la seva direcció3: 


Ascendent; mode lidi: quart grau ele-
vat (quarta augmentada).
Descendent; mode mixolidi: setè grau
rebaixat (setena disminuïda).


Aquestes característiques melòdi-
ques generen la major part de l’inu-
sual llenguatge melòdic i harmònic uti-
litzat en tota l’obra.


A R T I C L E E S M U C


Amb la creació 
d’una veritat pròpia,


Szymanowski 
recrea el seu 


paisatge interior 
i la seva realitat 


alternativa.


Esquema 1


Esquema 2
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E S M U C A R T I C L E


Nausica Berni Martín és titulada su-
perior en violí per l’ESMUC, el curs
2005-2006.


En comparar l’escala Podhale amb
l’escala major o menor natural, s’ob-
serva que l’escala Podhale només mos-
tra quatre cinquenes justes en comp-
tes de sis. Aquesta distribució forma
un ordre simètric en el pitch class de
l’escala que envolta la resta d’inter-
vals:


L’estructura de cinquenes que ver-
tebren la relació do-sol, (re), la-mi, ens
condueix a una possible extensió de
l’àmbit de l’escala a una desena: 


Les notes que coincideixen amb l’es-
cala major són do-re-mi-sol-la, exac-
tament les notes que formen el cicle
de cinquenes justes en ambdues esca-
les: do-sol-re-la-mi. Aquestes estruc-
tures de cinquenes es veuen repre-
sentades en tot el concert de manera
lineal, vertical i cíclica:


D’aquesta manera, Szymanowski
pren la importància històrica de la cin-
quena justa i la desenvolupa. Partint
de la cinquena justa en el baix com a


1. Downes, Stephen. 2003. Szymanows-
ki, eroticism and the voices of mythology.
Londres: RMA Monographs.
2. Enciclopèdia Garland. Entrada Poland.
3. Gràfics extrets de McNamee, Ann.
1985. «Bitonality, mode and interval in
the music of Karol Szymanowski».


NOTES


acompanyament tradicional de la ma-
surca, desenvolupa aquesta idea uti-
litzant les cinquenes paral·leles com a
base en la conducció de veus:


Així, les cinquenes i sisenes perden
la característica distintiva que ocupa-
ven en la música clàssica, i s’utilit-
zen com a pedals o estructures més
complexes (C-G-D, per exemple) que
confereixen una sonoritat especial a
l’obra:


En un aspecte melòdic, els dos trí-
tons que es creen en alterar l’escala
major per la influència del mode lidi
i el mixolidi, donen lloc a inflexions
modals, i es crea la possibilitat d’ori-
ginar centres tonals diferents a la tò-
nica:


El tríton entre 4# i 8 (fa#-do, per
exemple) pot donar lloc a una setena
de dominant (re-fa#-la-do), que po-
tencia el cinquè grau com a tònica.
El tritò entre 3 i 7b (si-sib) pot definir
una setena de dominant (do-mi-sol-
sib) que condueixi al quart grau na-
tural a exercir com a tònica.


Aquestes tòniques potencials no po-
dran ser establertes només explotant
el tríton. El que realment definirà la
funció de tònica és la successió harmò-
nica de IV-V, és a dir, la cinquena in-
ferior i superior. En ocasions troba-
rem una bitonalitat aparent quan dues
veus superposades explotin, per exem-
ple, la superior do i la inferior fa#:


En el concert trobem un desenvo-
lupament sistemàtic de la tensió cre-
ada per la juxtaposició 4# i IV natural,
que emfasitza la superposició de l’es-
cala Podhale (llegat tradicional) i
l’harmonia més clàssica (llegat de la


música culta). A més,
es posa de manifest la
importància en la rela-
ció de tonalitat i mo-
dalitat des del punt de
vista de convivència i


reinterpretació de música culta i
d’herència tradicional.


Finalment, i en les paraules del
mateix Szymanowski, torna a emfa-
sitzar-se la importància d’aquest te-
ma en l’estudi de l’obra del composi-
tor. Així, escriu: «El meu treball està
en compromís amb la cristal·litza-
ció dels elements d’herència tradicio-
nal [...]. Crec que això hauria de
ser un punt subjecte a una anàlisi
en profunditat.»3


Mapa de la regió 
de Podhale, 
amb la situació 
de Zakopane 
i les muntanyes Tatra
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En el marc de la primera reunió ge-
neral de professorat del curs
2006-2007, i seguit amb atenció


pels prop de 150 professors assistents,
el professor Dr. Álvaro Zaldívar, sots-
director general de Personal Docent i
Investigador del Ministeri d’Educació
i Ciència, va pronunciar la conferència
“La nueva Ley Orgánica de Educación
y el Espacio Europeo de la Educación
Superior: perspectivas de futuro de los
estudios superiores musicales y de su
profesorado”. Convidat per l’ESMUC,
Zaldívar va respondre les preguntes dels
professors sobre com afectarà la futu-
ra implantació dels Acords de Bolonya
els ensenyament artístics, i també so-
bre els possibles canvis que la recent
aprovació de la LOE hagin pogut mo-
tivar. Val a dir que Zaldívar es va mos-
trar optimista en relació amb l’articu-


lació d’un marc educatiu europeu
comú. 


El representant del Ministeri va es-
tar acompanyat pel director i sotsdi-
rector de l’Escola, Salvador Mas i Oriol
Ponsa, respectivament, juntament amb
el coordinador general del centre, Jo-
sep Roda, i la nova secretària acadè-
mica, Magda Polo. La reunió general
de professorat va servir per avançar al-
gunes de les cites importants de l’Es-
cola en aquest nou curs 2006-2007, en-
tre les quals, la jornada inaugural pre-
vista per al 22 de novembre, Santa
Cecília, moment de presentació de l’Or-
questra Simfònica de l’ESMUC, entre
d’altres.


N O T Í C I E S E S M U C


Darrera hora


L
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El 17 d’octubre vinent tindrà lloc el primer concert
de la sèrie integrada en el cicle “Els Concerts de l’A-
cadèmia”, una nova proposta que engloba les ac-


tuacions de tipus acadèmic generades entorn de l’ESMUC
i que es durà a terme íntegrament a la sala polivalent de
L’Auditori. El cicle, que es presentarà properament, està
obert al professorat de l’Escola, estudiants en actiu, antics
estudiants i, ocasionalment, artistes convidats per l’ES-
MUC. En total, aquest primer any de funcionament el ci-
cle inclourà una quinzena de concerts, tots a les 19.00 ho-
res i de caràcter gratuït. La primera actuació consistirà en
un concert a càrrec del quartet de guitarres Galiu –format
per Maria Camahort, Marta Robles, Belisana Ruiz i Eka-
terina Zaitseva–; amb Carles Cortès a la percussió; Alba
Carmona, veu flamenca, castanyoles i palmas, i la cantant
Anna Alàs. Interpretaran obres de Feliu Casull –també
professor de l’ESMUC–, Federico Moreno Torroba, Luigi
Boccherini i Manuel de Falla, entre d’altres.


Nou curs, nova pàgina web
C oincidint amb el començament del curs, l’Escola ha estrenat nova pàgina web amb la voluntat de traduir, en for-


mat electrònic, el progressiu canvi d’imatge corporativa realitzat tot al llarg del curs passat i exemplificat amb
l’edició de nous materials d’informació institucional –ja sigui de l’Escola, en un sentit genèric, ja sigui de ca-


dascuna de les titulacions que s’ofereixen a l’ESMUC. La implantació de la nova pàgina web ha significat, paral·lela-
ment, l’activació del domini .cat. Podeu consultar el nou web a: www.esmuc.cat o bé www.esmuc.net.


Zaldívar avança com afectarà Bolonya 
els ensenyaments artístics superiors


Inici del cicle “Els Concerts de l’Acadèmia”


Quartet de guitarres Galiu


El representant del Ministeri 
d’Educació i Ciència, en un moment 


de la seva intervenció, 
seguida pels professors de l’Escola







–Nova etapa... Com l’afronta?
–Per a mi significa un repte, perquè ja


coneixia la docència en el sentit més es-
tricte del terme; és a dir, ha exercit com
a professora no només en l’àmbit musi-
cal, sinó també com a directora de di-
versos màsters. En aquest sentit, la no-
va etapa a l’ESMUC em representa un
accés directe a l’aprenentatge funcional
i acadèmic d’una escola de tipologia es-
pecífica.


–Com, d’específica?
–A diferència de la universitat, a l’ES-


MUC la casuística és més específica i això
provoca que els casos particulars s’aca-
bin convertint, sovint, en els més gene-
rals. Per tant, la d’ara és una oportuni-
tat que em permetrà treballar a partir
d’unes particularitats que deriven en un
tipus diferent de problemàtiques acadè-
miques. I és que l’ESMUC mostra di-
ferències no només a causa del tipus d’es-
tudis, sinó també del perfil de professors
i estudiants. 


–¿Això fa més difícil la gestió de l’Es-
cola?


–Sens dubte, perquè aquestes espe-
cificitats poden conduir-nos a fer de l’ex-
cepció una autèntica regla, fet que hem
de mirar d’evitar. Després d’una prime-
ra fase de vida de l’Escola, la de posada
en marxa, de greixatge del motor i de de-
finició dels objectius, podem dir que ja
som en una segona fase, en què cal defi-
nir i obtenir canals que estandarditzin
solucions acadèmiques i redueixin ex-
cepcions per tal de millorar tant els pro-
cessos com les eines necessàries per ga-
rantir una bona gestió de l’ESMUC. 


–Per fer-ho, quina metodologia se-
guirà?


–Crec que s’ha de treballar en una do-
ble direcció. La primera, elemental, de
treball amb les bases de l’ensenyament
musical, és a dir, amb els nivells ele-


mental i mitjà; i una segona, igualment
fonamental, d’equiparació i cooperació
amb la universitat. D’aquesta manera
pensem no en un únic triangle on l’ES-
MUC apareix com a vèrtex (el de l’ense-
nyament musical elemental, mitjà i su-
perior), sinó en un doble triangle que
s’estableix amb els estudis universitaris
i el nou context educatiu europeu.


–¿Optimista, doncs, davant el repte
de Bolonya?


–Optimista, sí, i conscient que Bolonya
significa tot un repte que demana una re-
visió metodològica en relació amb la
docència. Segons Bolonya, el centre de
l’educació és l’aprenentatge, fonamen-
talment, més que la docència.


–¿I això significa un trencament?
–No necessàriament. Nosaltres, a Ca-


talunya, ja tenim una experiència força
implantada, de més deu anys, gràcies a
iniciatives com les de les universitats vir-
tuals d’aprenentatge. Jo he pogut parti-
cipar en la creació i la docència durant
deu anys d’un màster de la UOC i he po-
gut adonar-me que la figura del profes-
sor tradicional desapareix per convertir-
se en una mena de consultor que guia l’a-
lumne, que li atorga les eines necessàries,
les pautes per a l’aprenentatge. És pre-
cisament en aquesta direcció que treba-
lla el sistema de crèdits ECTS: intentar
que el professor, a partir d’uns coneixe-
ments determinats, orienti, marqui el
camí de l’estudiant. D’aquí que tot àm-
bit d’ensenyament en línia hagi estat pio-
ner.


–Pioner, per tant, com la UOC. Quins
canvis exigirà aquest nou sistema?


–Bàsicament, farà palesa la im-
portància dels materials d’estudi: quan
la presencialitat deixa de ser el més im-
portant, cal ser molt més curós amb les
eines i pautes que es recomanen als es-
tudiants. Però hi haurà elements molt
positius, com ara més intercanvi entre
universitats, el treball en projectes co-
muns, etc. 


Magda Polo


–Canvis, tots aquests, metodològics.
N’hi haurà, però, que afectaran també
la mateixa estructura de les institucions
musicals, en alguns casos marcadament
jeràrquica...


–És cert que s’arrossega una herència
que ha fet que l’ensenyament sigui, per
definició, hereu de la jerarquia que en-
tronitza els catedràtics i els converteix
en únics transmissors dels coneixements
apresos dels seus mestres. El nostre rep-
te és fer veure als nous estudiants que el
seu futur no s’ha de basar tant a repro-
duir, perpetuar aquesta jerarquia, com a
convertir-se en bons docents, investiga-
dors, professionals amb una visió es-
tratègica i global.


–Com s’ho farà per alternar la seva
tasca a l’ESMUC amb la resta de com-
promisos professionals?


–La veritat és que amb voluntat, tre-
ball i rigor. Als matins sóc la directora
d’edicions de la Universitat Autònoma
de Barcelona; d’aquí a dos mesos, la pre-
sidenta de l’Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas, i, des de fa dos
anys, membre de la junta directiva de
CEDRO... I a les tardes, amb molta il·lu-
sió, a l’ESMUC.


–Atesa la seva important activitat en
el sector editorial, pensem en el paper que
podria tenir respecte de les publicacions,
que encara són un àmbit molt verge a
l’ESMUC...


–La veritat és que el meu encàrrec ha
estat el de la secretaria acadèmica, per tant,
em centraré del tot en aquesta tasca, si bé,
d’acord amb la meva formació i expe-
riència professional, si se’m demana explí-
citament, podria donar suport i, en cas de
ser necessari, assessorament sobre l’inici
d’una línia d’edicions pròpia que treballi
no únicament amb suports tradicionals
–com el paper–, sinó també amb les mol-
tes possibilitats que ens dóna el suport di-
gital i no només en el context de l’ESMUC,
sinó en el context de les edicions sobre mú-
sica i de música del nostre país i de fora.


Secretària acadèmica
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per RUT MARTÍNEZ


Professora d’estètica i projectes finals de l’ESMUC des de 2003, Mag-
da Polo inicia el curs com a nova secretària acadèmica de l’Escola. Doc-
tora en filosofia, en l’especialitat d’estètica, i amb una tesi doctoral so-
bre filosofia de la música del romanticisme alemany –en concret, bas-
tida sobre la polèmica filosòfica entre música pura i programàtica–,
Polo parla amb seguretat entorn de la realitat de l’educació musical a
Catalunya i la seva imbricació en el cada vegada més present context
europeu. Parla i, encara més important, convenç amb arguments com
l’experiència i la sàvia mesura de totes les coses.


Gent ESMUC


“Bolonya prioritzarà l’aprenentatge
més que la docència”
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Creació d’una orquestra, canvis en el pla d’estu-
dis, transparència en la gestió i una acurada polí-
tica de beques; aquests són els compromisos ex-


plicitats pel director de l’ESMUC, Salvador Mas, en el
marc de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2005-
2006, celebrat el 24 d’octubre passat a les instal·lacions
de l’Escola. Mas va desglossar a bastament les que, al seu
parer, han de ser les línies d’actuació del centre en un dis-
curs contundent, bastit a mode de simfonia: en quatre
temps. El primer dels objectius del nou equip directiu de
l’ESMUC és treballar en l’àmbit d’una millor formació
dels músics. “Formarem músics que coneguin bé els seus
instruments i que puguin exercir amb dignitat el que és
la funció primordial del músic: tocar bé”, va afirmar Mas,
el qual va assumir el compromís de fer debutar l’orquestra
de l’ESMUC a l’inici del curs vinent. Tampoc no hi van
faltar les referències a l’actual pla d’estudis que regeix el
centre. En aquest sentit, el nou titular de l’ESMUC creu
que “cal repensar-lo, perquè no és el més idoni per for-
mar bons músics”. En aquest sentit, Salvador Mas va
anunciar que ja s’han introduït algunes millores en el pla,
com l’increment de les hores d’instrument. Altres aspectes
destacats pel prestigiós músic català van ser la necessitat
de treballar col·lectivament per obrir l’ESMUC a la so-
cietat catalana, prioritzar criteris com el capteniment pres-
supostari i la transparència en la gestió –“són els nostres
números, però són els números de la societat catalana”,
va afirmar– i la implantació d’una política acurada de be-
ques que garanteixi que cap estudiant no es quedi fora
de l’ESMUC per manca de recursos econòmics.


Un cop formulades aquest seguit de propostes d’ac-
tuació, Mas va donar pas a la consellera d’Educació, Mar-
ta Cid, que va destacar novament la necessitat de poten-
ciar l’excel·lència –“que no l’elitisme”, puntualitzà– de
l’Escola. Nombroses personalitats de l’àmbit educatiu i
musical del país van sumar-se a les autoritats que, presi-
dides per la consellera Cid, van assistir a un acte articu-
lat en dues parts. La primera, com a concert, celebrada
a la Sala Simfònica de L’Auditori, on la cobla de l’ES-
MUC, dirigida per Jordi Figaró, va iniciar un programa
que va incloure la participació de diversos conjunts ins-
trumentals del centre d’ensenyament superior. Seguida-
ment, van ser els alumnes de música antiga de Jean-
Pierre Canihac els qui van interpretar una Canzona de
Gabrieli, entre altres obres, seguits de l’actuació de l’oc-
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’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) inicia aquest mes de desembre el que,
entén, és una col·laboració que neix des del més sincer reconeixement a la tasca exercida
per la Revista Musical Catalana (RMC) com a canal rigorós d’informació i difusió de la
música del nostre país. 


En aquest sentit, l’ESMUC es presenta des d’avui als lectors de la RMC amb la voluntat
d’acostar-los, suggerir-los, engrescar-los en definiti-
va, mitjançant les múltiples i diverses propostes que
s’articulen entorn d’una escola de l’especificitat i vi-
talitat de l’ESMUC. Un centre d’ensenyament su-
perior que troba en la música el seu vèrtex i que ini-
cia ara una nova etapa destinada no només a conso-
lidar el seu projecte, un projecte de rigor i excel·lència
màximes, sinó també a situar-se com a clar referent


del que ha de ser un centre pioner en l’ensenyament de la noble disciplina que ens ocupa: la
música. Sigui, doncs, aquest contacte inicial el primer d’un seguit de col·laboracions que co-
mencem amb el màxim de respecte i il·lusió. Per fer créixer la nostra música. Per fer-la sonar
arreu. Per fer-la present, més que mai, entre tots nosaltres.


Neix una 
col·laboració


L


La consellera Marta Cid i el director Salvador Mas 
avancen les noves línies d’actuació de l’ESMUC 


en l’acte d’inauguració del curs acadèmic


D’esquerra a dreta, la consellera Marta Cid, 
Salvador Mas, Oriol Ponsa i Josep Roda
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L’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), la Fundació Phonos i la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF), juntament amb la Internacio-


nal Computer Music Association, van organitzar la 31a
edició de la International Computer Music Conference
2005 (ICMC), celebrada el mes de setembre passat a Bar-
celona. La trobada, que va tenir lloc per primera vega-
da en una ciutat de l’Estat espanyol, es va fer majorità-
riament a les instal·lacions de l’ESMUC, i va comptar
amb el suport de la Societat General d’Autors i Editors,
L’Auditori i la Sala Metrònom. 


Tot al llarg de la setmana, l’ESMUC va acollir prop de
quatre-cents especialistes en música per ordinador, in-
vestigadors i compositors d’arreu del món, que van pre-
sentar més de dues-centes xerrades científiques, demos-
tracions, tallers pràctics i debats. El leitmotiv de la 31a
edició de l’ICMC fou el free sound, atès que la intenció
dels organitzadors era emfasitzar el debat sobre els límits
legals, estètics i tecnològics del so, i també sobre aspec-
tes referents a l’ús social, la creació, la manipulació i la
llibertat vinculades a la creació musical. Segons el que va
apuntar el professor de l’ESMUC i del Grup de Recerca
en Tecnologia Musical (MTG), integrat en la UPF, Xavier
Serra, dedicar la trobada al free sound va servir per “es-
tablir les bases necessàries per fer front a la pirateria grà-
cies al debat rigorós a l’entorn de la propietat intel·lec-
tual”. La selecció dels continguts (teòrics, musicals i pràc-
tics) de la conferència, la va realitzar un comitè in-
ternacional de professionals i experts del sector a partir
de projectes presentats en diverses convocatòries rela-
cionades amb aquesta temàtica.


Aquesta trobada, de periodicitat anual i amb un mar-
cat caràcter internacional –com demostra el fet que prop
d’una norantena de participants provinguessin dels EUA,


més de quaranta d’Anglaterra i la resta de l’Estat es-
panyol, França, Alemanya, el Japó, Canadà, la Xina, etc.–,
es va articular per mitjà de l’organització de presenta-
cions orals/audiovisuals, ponències, debats i sessions
de treball (papers, panels, workshops), tant individuals
com col·lectives, majoritàriament a les instal·lacions de
l’ESMUC. Paral·lelament, l’ICMC va programar concerts
diaris, audicions, instal·lacions musicals/audiovisuals i
projectes (orals, demostracions i format pòster amb ex-
plicacions orals), en espais com la Sala Metrònom (seu
de l’Off-ICMC) i L’Auditori. 


Per últim, la 31a edició de l’ICMC va incloure com a
novetat l’anomenada Inspirational Ideas, a la seu de
l’SGAE a Catalunya, pensada per a les presentacions més
allunyades del model tradicional de la conferència. Es va
convertir, així, en una oportunitat per als investigadors,
compositors i estudiants de presentar idees innovado-
res i provocatives en el camp de la música electrònica, ja
fos en l’apartat musical, tecnològic, teòric, pràctic o
estètic.


tet de jazz que dirigeix Eladio Reinon. Per últim, un con-
junt instrumental de l’ESMUC va ser l’encarregat d’in-
terpretar la Suite Goya: sis peces desagradables per a deu


solistes de Ricard Lamote de Grignon, sota la batuta de
Salvador Mas, acompanyats d’una projecció que mostrava
algunes de les obres més emblemàtiques del cèlebre pin-
tor –fonamentalment, una selecció de gravats. 


Un cop finalitzat el concert, i com a segon bloc de l’ac-
te inaugural, els assistents es van dirigir al nou espai-ter-
rassa de l’ESMUC, situada al tercer pis de l’edifici de
L’Auditori, on es va oferir un aperitiu.


Actuació de la cobla 
de l’ESMUC, 


dirigida per Jordi Figaró, 
a L’Auditori. 


A la dreta, actuació de 
l’octet de jazz 
de l’ESMUC, 


dirigit per Eladio Reinon


L’ESMUC, la Fundació Phonos i la UPF, 
coorganitzadors de la 31a International Computer 


Music Conference, dedicada al free sound


Els congressistes 
participants a l’ICMC, 
en un moment de la trobada







La segona edició del cicle de Jo-
ves Intèrprets Catalans (JIC),
organitzat per la revista i por-


tal d’Internet La Porta Clàssica amb
la coproducció d’Ibercamera, comp-
ta enguany amb una notable presèn-
cia de professors i alumnes vinculats
amb l’ESMUC.


El cicle té lloc a l’Auditori Eduard
Toldrà del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona (CMMB) i a
l’Auditori del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB), i
significa, segons el que apunten els
seus promotors, “el principi de la con-
solidació d’un projecte que va néixer
amb l’afany de servir com a platafor-
ma de difusió per a joves músics i en-
caminar-los cap a una dedicació pro-
fessionalitzada de la seva vocació”.


Entre les novetats d’aquesta sego-
na edició, destaquen l’estrena abso-
luta de l’òpera El misteri de sant Fran-
cesc del compositor Josep Soler, i
l’aposta per la música de cambra, tra-
duïda en la programació de forma-
cions que rarament es troben en els
circuits habituals de les sales de con-
certs. El cicle, iniciat el 15 d’octubre
passat amb l’actuació de Pau Codina
(violoncel) i Ellena Hale (piano), in-
clou l’actuació del Trio Argos, pre-
vista per al proper 22 de desembre, a
les 20 hores. Integren la formació
Jordi Humet (piano), Ricard Renart
(violí) i Mabel Sánchez (violoncel).
El concert tindrà lloc a l’Auditori
Eduard Toldrà del CMMB.


L’ESMUC, 
amb la segona 


edició del cicle de
Joves Intèrprets 


Catalans


La biblioteca de l’ESMUC, subseu de la
IASA Annual Conference, la 


trobada internacional més important
d’especialistes en arxius sonors
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L’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) i
l’Associació Europea de


Conservatoris i Escoles de Música
(AEC) van impulsar el debat sobre
la implantació dels acords de Bo-
lonya en el marc de la trobada anual
de l’AEC que es va celebrar a l’ES-
MUC el mes de setembre passat. La
sessió inaugural de la trobada, a la
Sala d’Orquestra de l’ESMUC, va
comptar amb la presència del direc-
tor del centre, Salvador Mas; del co-
ordinador general de l’ESMUC i sub-
director general d’Ensenyaments
Artístics, Josep Roda, i del respon-
sable de l’AEC i coordinador dels
projectes més destacats d’aquest
organisme internacional, Martin
Prchal. Tots tres van expressar la ne-
cessitat de treballar conjuntament
en la implantació correcta dels
acords redactats a Bolonya (1999).


Durant tot un cap de setmana (del
9 a l’11 de setembre), prop de dos-
cents congressistes vinguts de vint-
i-set països van plantejar com in-
crementar i facilitar la col·laboració


La biblioteca de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),
juntament amb la Biblioteca de Catalunya (BC) i l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), va acollir diverses de les activitats programades amb


motiu de la IASA Annual Conference, present per primera vegada a Barce-
lona, de l’11 al 15 de setembre d’enguany. La trobada, que va aplegar els es-
pecialistes més destacats en arxius sonors d’arreu del món, va incloure di-
versos cursos i conferències destinats a definir el model i la metodologia d’es-
tudi i catalogació que exigeixen aquests tipus de fons. 


En aquest sentit, a l’ESMUC es van desenvolupar múltiples activitats pro-
gramades al meeting anual de la IASA, com ara conferències i cursos, i es
realitzà una visita a les instal·lacions del centre, amb especial atenció a les
aules dotades amb tecnologia digital –gràcies a la implantació i el desenvo-
lupament dels estudis de Sonologia, titulació pròpia de l’ESMUC que ha
permès integrar el centre en diversos programes de recerca promoguts per
la UE.


La biblioteca de l’ESMUC, especialitzada en música, està oberta a tot el
públic interessat en aquesta temàtica i ofereix llibres, partitures, enregis-
traments sonors, DVD i VHS. En xifres, la biblioteca de l’ESMUC disposa
d’un fons de 3.236 llibres, 8.060 CD, 650 DVD i/o VHS, 3.059 LP, 100 discs
làser, 10.663 partitures, i també diversos rotlles de pianola, entre d’altres.
En total, un arxiu de prop de 26.000 peces.


Entre els seus serveis destaquen el préstec als estudiants i professors de
l’Escola, a més de la consulta en sala oberta –a la qual pot accedir tot tipus
de públic–, el préstec interbibliotecari i la consulta de bases de dades (RISM,
JSTOR, RILM). La biblioteca de l’ESMUC també ofereix equipament de re-
producció audiovisual per a la consulta i visualització del seu fons en suport
de CD, DVD i VHS.


Dos-cents congressistes europeus debaten a l’ESMUC 
sobre la implantació dels acords de Bolonya 


en els ensenyaments superiors artístics 


entre organismes públics i privats,
en la línia de potenciar programes
d’intercanvi i mobilitat d’estudiants
i professors, i també sobre progra-
mes d’actuació concreta –Erasmus,
Socrates, Harmos, Polifonia, etc. 


La darrera jornada de la trobada
va girar íntegrament entorn de la va-
lidació dels estudis de música pop i
jazz. Per l’ESMUC, la coordinació
de la jornada va anar a càrrec del cap
del Departament de Jazz i Música
Moderna, Manel Camp, i del pro-


fessor de l’ESMUC Jo Krause.
L’Association Européenne des Con-


servatoires, Académies de Musique
et Musikhochschulen (AEC), crea-
da l’any 1953, és el màxim organis-
me internacional destinat a treballar
en l’àmbit de l’educació i la cultura
aplicades a l’ensenyament musical.
Actualment té amb cent seixanta-sis
associats de quaranta-cinc països –el
70% dels quals pertanyen a la UE, tot
i que també hi són representats els
Estats Units, Austràlia i diversos paï-
sos asiàtics.


Salvador Mas
va intervenir 
a la sessió 
inaugural de 
la trobada
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Quan ens aproximem a la vi-
da i a l’obra d’Eduard
Toldrà (1895-1962), hi ha
una qüestió que sobta de se-


guida. Violinista de reconegut talent, i
posteriorment compositor i director, va
escriure únicament una obra per al seu
instrument, els Sis sonets per a violí i
piano, com també dos quartets de cor-
da. En canvi, el seu catàleg de cançons
per a veu i piano és immens. Toldrà va
posar música a poetes del seu temps, a
poetes antics, catalans i castellans... Per
què un violinista escriu tantes cançons
però en canvi només una obra per al
seu instrument? La resposta la trobem
en la poesia, l’«arma cargada de futu-
ro» que Celaya descrivia en el seu poe-
ma. I per tal d’entendre bé aquesta re-
lació entre el músic i la poesia, hem de
conèixer una mica més la seva vida.


Toldrà va néixer en una família molt
humil. El seu pare va ser el seu primer
professor de violí. Amb tan sols dotze
anys va haver de començar a treballar
com a músic professional tocant en te-
atres, festes majors, i fent altres feines
d’aquest tipus per poder ajudar a casa
seva. Al mateix temps, va realitzar els
estudis a l’Escola Municipal de Música
de Barcelona, després que el seu pare
decidís traslladar tota la família a la ca-
pital catalana. Només va poder cursar
quatre anys de formació, i aquests fo-
ren els únics ensenyaments que va re-
bre durant tota la seva vida. Pel que
fa a la resta, va ser absolutament auto-
didacte. 


La principal etapa de formació mu-
sical de Toldrà, la trobem en els deu
anys en què va tocar amb el Quartet
Renaixement (1911-1921). «El projec-
te d’en Sánchez», en deien. Lluís Sán-
chez era violista, i el seu projecte era
formar un quartet de corda per poder
sortir del país i anar a descobrir Euro-
pa, un projecte que va engrescar molt
Toldrà. Després de mesos de feina in-
tensa, concerts de presentació a Barce-
lona i Madrid, i l’adjudicació de la be-
ca de la Junta de Ampliación de Estu-
dios, el Quartet Renaixement va
aconseguir el seu objectiu. El 5 d’oc-


tubre de 1913 viatjaven cap a París, Vie-
na i Berlín. Eren membres del Quar-
tet Renaixement Eduard Toldrà (setze
anys), primer violí; Josep Recasens (di-
vuit anys), segon violí; Lluís Sánchez
(vint-i-tres anys), viola, i Antoni Planàs
(vint-i-un anys), violoncel. No ens es-
tendrem gaire en aquests deu anys de
vida del Quartet, però en destacarem
el fet que arreu on van anar es van en-
dur grans elogis de compositors tan im-
portants com Maurice Ravel (van in-
terpretar el seu cèlebre Quartet a casa
seva) o Manuel de Falla, el qual man-
tingué des de llavors una gran amistat
amb Toldrà.


Cal recordar que en aquella època
Toldrà tenia només setze anys, estava
en plena formació com a violinista i ja
es veia obligat a enfrontar-se a grans
obres. A més, la situació de l’època i
l’economia del Quartet convertia ca-
da obra en un repte, ja que no dispo-
saven de partitures generals ni l’havien
pogut escoltar mai en cap concert. Això
era una gran responsabilitat per a
Toldrà, el qual havia estat nomenat per
unanimitat director artístic del Quar-
tet. De bon principi tots li confiaren, a
ell i al seu talent, la manera d’interpre-
tar les obres. És per aquest motiu que
aquests anys van ser tan profitosos per
al seu desenvolupament com a músic.
En aquesta època, Toldrà començà
també a compondre les seves primeres
cançons i els seus dos quartets, com
també els Sis sonets, aquests últims es-
crits el 1922, un any després de la dis-
solució del Quartet.  


E S M U C


N
ovament ens assalta una
qüestió: com podia un mú-
sic amb només quatre anys
de formació bàsica interpre-


tar els grans quartets i compondre ja
una quantitat important d’obres? La
poesia hi té altra vegada molt a veure. 


Des de ben jove, Toldrà es va acom-
panyar de les lectures d’un gran nom-
bre poetes que el van influenciar molt
i que el van ajudar a donar les respos-
tes, a posar les imatges i els significats
a la música que interpretava, la qual co-
sa, per les circumstàncies que hem ex-
plicat, cap professor no li havia pogut
aportar. Aquesta idea la trobem re-
forçada en un comentari que fa el ma-
teix Toldrà quan va a escoltar el con-
cert d’un amic seu, Francesc Costa, vio-
linista virtuós. Toldrà n’elogia la tècnica,
però li desagrada la musicalitat, la in-
terpretació, i conclou amb la frase
següent: «Costa desconeix la poesia».1


És evident que hem d’interpretar aquí
la paraula poesia en el seu significat
més abstracte.


Si bé explicar en el camp de la in-
terpretació la importància de la poe-
sia és força complicat, en el camp de la
composició en trobem exemples prou
aclaridors. Parlem amb la Narcisa
Toldrà sobre la importància de la poe-
sia en la música del seu pare, i ens co-
menta que Toldrà tenia molts amics re-
lacionats amb la literatura, poetes i
grans lectors que li feien descobrir els
poemes o fins i tot li demanaven que hi
posés música. Altres vegades, ens diu,
era ell mateix qui llegia un poema i de-
cidia posar-n’hi. També trobem en el
llibre de M. Capdevila una sèrie de re-
ferències que ens ajuden a comprendre
aquesta relació amb la poesia. Aquest
ens diu: «La finalitat que tenia Toldrà


Eduard Toldrà 
i la poesia sonora


per BORJA MASCARÓ i VIDAL


Toldrà es


cultivà des de


ben jove amb les


lectures de


molts poetes.


Imatge de joventut d’Eduard Toldrà







E S M U C


ESMUC


6


en escriure música no era altra en el
fons que la creació d’un clima poètic,
la fascinació de l’auditor mitjançant uns
efluvis de poesia sonora que s’infil-
tressin en el seu esperit.»2 Capdevila
parla aquí de la intenció de Toldrà, però
a la vegada està donant també la clau
per analitzar les seves composicions. I
no parlem de les composicions per a
veu, en què la relació entre text i mú-
sica és evident, sinó de la música ins-
trumental de Toldrà. Posem com a
exemple els Sis sonets per a violí i pia-
no, en cada un dels quals trobem un
poema que acompanya la grafia musi-
cal. 


S
i analitzem aquests poemes, po-
dem veure com estan directa-
ment relacionats amb la músi-
ca. Encaixen gairebé síl·laba per


síl·laba amb el tema musical. Toldrà lle-
gia el poema i aquest directament li sug-
geria una música, l’escrivia, i després
n’esborrava la lletra. Vegem-ho en un
exemple que correspon a la melodia del
segon tema del sonet Oració al maig,
basat en un poema de Carner: 


«…que hi hagi molts d’ocells da-
munt la via,


(tots cantadissos, amagats del
sol)…»


(partitura 1)


Vegem ara un altre d’aquests sonets,
l’anomenat Ave Maria. És el segon so-
net, i el poema és de Joan Alcover. La
música que hi afegirem és la del segon
tema i només podem situar-hi el primer
vers, però aquest sí que encaixa per-
fectament en ritme i mètrica amb la mú-
sica corresponent. Gairebé és una no-
ta per síl·laba.


«Miràvem el crepuscle d’encesa ver-
melló…»


(partitura 2)


Cal destacar el fet que Toldrà faci, a
l’inici d’aquest tema, la indicació in-
terpretativa de «tendrement cantat».
Aquesta indicació per a un violí, que
generalment s’indica amb espressivo,
ja fa pensar en el fet que Toldrà està
pensant en una veu. 


Prenent com a base aquests exem-
ples es podria arribar a la conclusió que
Toldrà estava posant música al poema,
tot i que l’intèrpret d’aquesta música
fos el violí. Aquesta idea ens la reforça
novament Capdevila, amb una altra fra-
se que ens ajuda a entendre per què
Toldrà va escriure tant per a veu i pia-
no: «Toldrà ens havia dit que li era molt
més fàcil escriure una melodia basant-


se en una lletra. Naturalment, el text
havia d’ésser suggeridor i se n’havia,
com si diguéssim, d’enamorar».3


Es podria pensar que Toldrà va es-
criure sobre els poemes únicament en
aquesta obra, en què la referència a la
poesia ja es pot veure en el títol, Sis so-
nets. Però el fet es repeteix quan ana-
litzem el seu segon quartet, Vistes al
mar. La qüestió és encara més evident,
ja que Toldrà el subtitula Evocacions
poètiques, i a més anomena cada mo-
viment amb el primer vers de tres po-
emes de Joan Maragall que novament
acompanyen la partitura.


Posem ara com a exemple el primer
moviment, anomenat «La ginesta altra


vegada...»:


«La ginesta altra vegada!
La ginesta amb tanta olor!
És la meva enamorada
que ve al temps de la calor.»
(paritura 3)


Finalment, vegem-ne el tercer movi-
ment, anomenat «La mar estava ale-
gre...»:


«La mar estava alegre, aquest mig-
dia:


tota era brill i crit i flor d’escuma»
(partitura 4)


Partitura 1


Partitura 2


Partitura 3


Partitura 4
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va. De la mateixa manera, podem pen-
sar també que li resultava molt més es-
timulant posar música a un poema que
compondre segons unes directrius pu-
rament instrumentals. Així doncs, es
pot afirmar que la poesia va ser l’«ar-
ma» de Toldrà. Va ser una de les seves
eines educatives per poder-se formar
com a artista i la va tenir sempre pre-
sent en el seu món musical, utilitzant-
la com a recurs interpretatiu i com a
element creador d’infinitat de melodies,
plenes d’aquesta poesia sonora.


NOTES
1. Les anotacions sobre aquest concert,


les trobem en un diari personal que Toldrà
va anomenar Impressions incoherents de la
meva vida frívola a Barcelona i que va es-
criure entre el 1909 i el 1911. Aquesta font
no es pot consultar actualment, però la tro-
bem citada a la pàg. 82 del llibre utilitzat
com a font principal d’aquest treball: Ma-
nuel Capdevila i Rovira. Eduard Toldrà, mú-
sic. Barcelona: Edicions 62, 1996. 


2. M. Capdevila. Eduard Toldrà, músic.
Pàg. 184.


3. M. Capdevila. Eduard Toldrà, músic.
Pàg. 184.


A
ltra vegada la relació entre el
poema i la música és essen-
cial. No podem parlar d’una
música programàtica, ja que,


com hem demostrat, el poema és més
que un element suggeridor; parlaríem,
potser, de música poètica. 


Un cop tractats aquests elements, és
fàcil d’entendre la gran quantitat de pe-
ces que va escriure Toldrà per a veu.
Text i música eren el seu medi ideal per
poder explotar al màxim l’expressivi-
tat, el lirisme que tant el caracteritza-


Manuscrits dedicats a Eduard Toldrà
dels compositors Manuel de Falla i Maurice Ravel


El il·lustres 
poetes espanyols  


Manuel Machado 
i Juan Ramón Jiménez


també van tenir
paraules escrites 


per a Eduard Toldrà


Eduard Toldrà amb Igor Oistrakh 
al Palau de la Música Catalana
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Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: <www.esmuc.net>


desembre 2005


Concert d’estudiants de l’Escola
Estàndards de flauta travessera
Dia 2, 12.30 h / Aula 109
A càrrec de Fleur Grüneissen, flauta travessera, i 
Nozomi Isobe, piano.


Música Antiga / Conferència
Música francesa italianitzant per a flauta
Dia 3, 11 h
A càrrec de Frank Theuns.


Música Antiga / Concert
Orquestra de música antiga: Mozart i Haydn
Dia 13, 20.30 h / Sala d’actes
Direcció de Lorenzo Coppola.


Música antiga / Espectacle
El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare
Amb la participació d’estudiants de música antiga de 
l’Escola que interpretaran repertori musical d’autors 
contemporanis de Shakespeare.
Direcció: Pere Planella.
Dies 15 i 17, 21 h / Institut del Teatre. 
Plaça Margarida Xirgu s/n. Barcelona.
Dia 16, 18 h i 21 h / Institut del Teatre
Dia 18, 19 h / Institut del Teatre
En col·laboració amb l’Institut del Teatre. 


Música Antiga - Música Clàssica i Contemporània 
Dues visions del lied
Lieder de Schubert
Dies 11, 12 i 13, de 10 a 13 i de 16 a 19 h
A càrrec de Marius van Altena. Amb la col·laboració 
d’Assumpta Mateu, Arthur Schoonderwoerd i Francisco
Poyato.


Música Clàssica i Contemporània / Musical
Happy end 
Musical de Kurt Weill, amb text de Bertolt Brecht. 
Direcció escènica de Ramon Simó i direcció musical 
de David Albet.
Dies 1, 2 i 3, 21 h / Institut del Teatre. 
Plaça Margarida Xirgu s/n. Barcelona
Dia 4, 19 h / Institut del Teatre
En col·laboració amb l’Institut del Teatre. 


Música Clàssica i Contemporània / Curs
La improvisació i l’electroacústica
Dia 12, de 16 a 18 h 
Dies 13 i 15, de 16 a 20 h 
A càrrec de Pau Schvartzman.


Teoria i Composició / Classe magistral
Classe magistral d’anàlisi de l’òpera Wozzeck, 
d’Alban Berg
Dies 12 i 13, 16 h 
A càrrec de Francesc Borràs.
Direcció escènica de Pere Planella i direcció musical de 
Josep Borràs i Sergi Casademunt.


activitats
Teoria i composició / Concerts-audició
Audicions dels estudiants de composició
Dia 15, 20 h / Sala d’orquestra
Obres de Guillem Ramiro i Andrés Serafini.
Dia 16, 12 h / Sala de cor
Obres d’Oriol Saladrigues i Marc Garcia.


Amb aquestes dues audicions s’inicia una sèrie de concerts
d’obres dels estudiants de composició, per als quals re-
presenta una bona oportunitat per tenir contacte directe
amb la música que han estat treballant durant mesos. Per
al públic és, també, un moment per poder gaudir de la cre-
ació i de noves propostes dels joves compositors. Al llarg
del curs s’aniran oferint altres audicions amb obres de di-
ferents estudiants, obres que representen la pluralitat d’es-
tils i tendències que enriqueixen la producció dels estudiants
de composició de l’ESMUC. Al final de cada audició es fa
un petit fòrum d’intercanvi d’opinions entre els composi-
tors, els intèrprets i el públic assistent que ho desitgi.


Teoria i Composició / Cicle 
Cicle de concerts i conferències 4 x 4
Dia 19, 16 h 
Conferència de Jordi Rossinyol, compositor.
Dia 20, 16 h 
Conferència de David Padrós, compositor.
Dia 27, 22 h / Sala Beckett, Ca l’Alegre de Dalt, 55 bis.
Barcelona. Concert.


Aquest cicle consisteix en quatre concerts de quatre com-
positors catalans, cadascun dels quals va precedit de dues
conferències a l’ESMUC. Aquest està dedicat a Jordi Ros-
sinyol. 


Música tradicional / Concert
Germans Moraleda en concert
Dia 14, 18.30 h / Sala d’orquestra
Estrena del Concert per a tenora i cobla de 
Jordi Moraleda.
Albert Vergés, tenora solista.
Direcció de Jordi Figaró.


Música tradicional / Concert
Concert de l’aula de tenora
Dia 21, 13 h 
Jordi Guixé, Albert Vergés i Ivan Joanals, tenores.
Jordi Vilaprinyó, piano.


Per consultar totes les activitats: <www.esmuc.net>








Escola Superior de Música de Catalunya


ESMUC
NOVEMBRE 2006


NÚMERO 12


Leonskaja
ElisabethElisabeth


Classe magistral 
a l’ESMUC







2


ESMUC


En el marc de l’exposició Gar-
gallo, oberta al públic a la Sala
d’Exposicions de la Pedrera del


31 d’octubre de 2006 al 28 de gener de
2007, el compositor i professor de l’ES-
MUC, Bernat Vivancos, va presentar
el 30 d’octubre passat una obra titu-
lada “Contemplació polièdrica de nu
femení” per a violí solista, cinc violon-
cels i dos contrabaixos. L’obra, de set-
ze minuts de durada i interpretada en
la seva estrena pels estudiants de l’ES-
MUC Elena Rey (violí solista); Maria
Bou, Alba Haro, Marta Requena, Jor-
di Claret i Oleguer Aymamí (violon-
cels); i els contrabaixos Joan Drovet i
Oriol Xicart, s’emmarca dins la dinà-
mica d’encàrrecs periòdics realitzats
per la Fundació Caixa Catalunya que
dirigeix Àlex Susanna. Posteriorment,
la composició de Vivancos s’enregis-
trarà per formar part d’un CD editat
per la mateixa Fundació Caixa Cata-
lunya, juntament amb d’altres encàr-
recs. L’enregistrament musical anirà a
càrrec de l’exalumne de Sonologia de
l’ESMUC, Gerard Font. 


Pel que fa a l’exposició, presenta més
d’un centenar de peces de l’artista Pa-
blo Gargallo (Maella, 1881- Reus,
1934), amb l’objectiu d’apropar al pú-


ACTUALITAT


blic l’obra d’un dels escultors més re-
llevants del segle passat. L’obra prové
de més d’una vintena de museus i
col·leccions, no només de Saragossa i
Barcelona sinó de França (París, Ri-
vesaltes, Ceret, Grenoble, Dijon, Mar-
sella), de Suïssa, Bèlgica, Madrid i No-
va York, entre d’altres.


R
U


B
É
N


 M
O


R
E
N
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L’exposició, comissariada per Rafa-
el Ordóñez Fernández, conservador en
cap del Museo Pablo Gargallo de Sa-
ragossa, incideix en les seves aporta-
cions al procés d’alliberació física i
reformulació conceptual de l’escultu-
ra, decisives per a la comprensió de
l’evolució de l’art del segle XX.


Bernat Vivancos 
estrena una composició en el marc de 
l’exposició sobre Gargallo, a la Pedrera


Coincidint amb el dia de la inauguració de la nova sala
de cambra de L’Auditori, el 9 d’octubre passat, el pre-
sident de la Generalitat, Pasqual Maragall, va realitzar


la seva primera visita oficial a l’Escola. El president va ser re-
but pel coordinador general del centre, Josep Roda; així com
pel director de l’ESMUC, Salvador Mas; la gerent, Roser Galí,
i el sots director, Oriol Ponsa. Després d’una breu aturada
a l’àrea de secretaria acadèmica, Maragall va saludar tots
els caps de departament, convocats a la sala d’orquestra, i
es va interessar per diversos aspectes relacionats amb el dia
a dia de l’Escola. 


Com a mostra d’agraïment per la visita i en nom de la res-
ta de companys, el cap del departament de Jazz i Música Mo-
derna, Manel Camp, va interpretar una composició al piano.
Per últim, el president de la Generalitat va aturar-se detalla-
dament a la biblioteca de l’Escola, l’estudi de gravació i di-
verses aules del primer pis de l’ESMUC.


Pasqual Maragall visita per primera vegada l’ESMUC
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Elisabeth Leonskaja


L’ESMUC reprèn amb la visita 
d’Elisabeth Leonskaja 


l’activitat acadèmica vinculada als cursos, seminaris i 
classes magistrals corresponents al nou curs 2006-2007.


Fent gala d’una generositat extrema i atenent a la invitació del seu col·lega i director de l’ESMUC, Salvador Mas, la
prestigiosa pianista russa Elisabeth Leonskaja va impartir una classe magistral a l’Escola el dimecres, 4 d’octubre pas-
sat, com a preludi de les seves actuacions a L’Auditori. Leonskaja, dirigida per Franz-Paul Decker, i acompanyada per


l’OBC, el Cor Madrigal (que dirigeix Mireia Barrera) i el Cor Lieder Càmera (amb Glòria Coma al capdavant) va interpretar
les obres següents: 


BACH/ELGAR: Fantasia i fuga en do menor per a orquestra, op. 86 (1922)
BEETHOVEN: Concert per a piano i orquestra núm. 4 en sol major, op. 58
BRAHMS: Nänie,op. 82, Cançó del destí, op. 54, Selecció de Danses hongareses


De manera prèvia a la realització d’aquests concerts, iniciats el dia 5 d’octubre, la pianista russa va realitzar una llarga
classe magistral, de prop de cinc hores de durada, a la sala d’orquestra davant la mirada atenta de professors i alumnes
de l’Escola.


Els alumnes participants a la classe magistral van ser, per aquest
ordre:


Medir Bonachí: Sonata KV. 330, en do major, 1r moviment, 
de W. A. Mozart


Carles Marigó: Sonata en mi bemoll major, Op. 7, núm. 4,
1r i 2n moviment, de Beethoven


Maria Lorenzo: Preludi i fuga en mi bemoll menor, 
Volum I., Clave Ben Temperat de Bach
5 preludis de Scriabin


Imma Gil: Sonata en fa major, KV. 332, de W. A. Mozart


Josep Garcia: 3 transcripcions sobre Listz
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H
i havia una vegada un do,
ara fa molts, molts anys, en
temps de l’edat mitjana, que
vivia en un convent. Viure


reclòs en el si de l’Església comporta-
va una actitud sotmesa i obedient: la
litúrgia i els cants, la música monòdica
i la severitat dels dogmes, representa-
ven un règim modal on el privilegi po-
dia recaure jeràrquicament en qualse-
vol dels sons de l’escala diatònica. El
do era encara jove i hagueren de pas-
sar moltes coses abans no arribés a fer
valdre els seus atributs de nota princi-
pal. L’ambient de perfecció conventual
on es desenvolupà aquella primera eta-
pa semblava que havia de portar-lo a
una vida recollida, contemplativa, apar-
tat del món. El do, com un monjo més,
de bon principi no ambicionava cap
protagonisme, sinó que més aviat as-
pirava a l’anonimat humil de la seva
condició de serf de Déu. Les seves fre-
qüències vibratòries ressonaven, com
les dels seus germans, sota les voltes
dels temples romànics. Més tard, a
l’època gòtica, barrejades amb l’olor
de l’encens, arribaren a enlairar-se més
encara, en aquella elevació mística de
les noves catedrals que, plenes de llum,
apunten cap al cel. 


Ell, doncs, era un més entre la co-
munitat dels sons; fins i tot el seu mo-
de no era, ni de bon tros, dels preferits
per la litúrgia. Abans que el jònic (mo-
de que el representava) hi havia el dò-
ric (re), el frigi (mi), el lidi (fa), el mi-
xolidi (sol), i cadascun tenia accents i
característiques propis netament defi-
nitoris.


El primer mode, el protus (dòric o
mode de re), havia, necessàriament,
d’ésser equànime –com a pare prior en-
tre els modes– i, per tant, el més equi-
librat. Eren altres temps, i a l’edat mit-
jana el do, com a tal, era insignificant.
Vaja, que no estava de moda!


La música, en aquell temps, no pre-
tenia ser hedonista, ni s’escrivia per
complaure, sinó per incitar a la devo-
ció, la introversió, el recolliment, l’es-
perit d’abnegació. I en el cant pla –en
el cant anomenat gregorià– era eleva-


ció de la paraula. Per això era una mú-
sica fonamentalment monòdica!


Una filosofia eminentment religiosa
no podia sinó jugar, a l’època, amb els
conceptes oposats de bé i mal, de llum
i tenebres; per això, maniqueísticament,
els sons més allunyats del sistema dia-
tònic, el fa i el si (el primer i el darrer
en l’ordre dels sostinguts o dels be-
molls) es repel·leixen, i els entenem com
a quelcom antinòmic i negatiu envers
la devoció i l’apropament diví. En una
paraula, la successió de tres tons seguits
(sense cap semitò capaç de suavitzar el
gir musical) fou considerada antireli-
giosa i diabòlica.


Ex. 1. Sèrie diatònica per a quintes


D’aquesta manera, el dolent del nos-
tre conte, el Diabolus in Musica, fou la
personificació del diable, i es així com
el tríton melòdic (el fa i el si connec-
tats) quedà marcat definitivament, des
d’aquell moment d’ascetisme extremat,
per un sentit mefistofèlic, oposat a la
perfecció divina de la quinta justa.


Ex. 2. El tríton melòdic


Però al llarg del temps, do intueix,
s’adona que potser el seu lloc no ha
d’ésser sempre necessàriament l’Esglé-
sia, els cants religiosos o els contra-
punts governats pel cantus firmus; de
manera que penja els hàbits, abando-
na la sotana i es proposa, com un nou
Faust, conquerir el vast món.


Mentrestant han passat moltes co-
ses: la música fa temps que va deixar
d’ésser monòdica i visqué els entretei-
xits de la gran polifonia modal fins arri-
bar a un gran canvi. Un canvi radical i
revisionista: el despertar humanista que
es coneix amb el nom de Renaixement.
Aquesta nova situació, molt més mun-
dana, serà la que donarà al do la pos-
sibilitat de jugar la seva basa, íntima-
ment lligada amb el naixement de
l’harmonia i de la tonalitat incipient.
Des d’ara, el que s’estilarà no és l’on-
dulació melismàtica dels cants mona-
cals, sinó la implantació progressiva de
l’acord de tres sons, que donarà pas al
naixement d’una nova era.


I, ara sí, serà a través de l’acord, un
acord que s’anomenarà perfecte, que
do començarà a imposar-se i prendre
importància.


Ex. 3. L’acord perfecte major


per CARLES GUINOVART I RUBIELLA


E
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E S M U C A R T I C L E


Diabolus in Musica


L’autor dedica aquest
escrit a la gran tasca
en favor de la música


contemporània 
de Joan Guinjoan 
a través del grup 


Diabolus in Musica,
que ell dirigí.


Història d’una nota infausta


Divertiment literari-musical, dedicat a Joan Guinjoan, membre il·lustríssim de la Reial Acadè-


mia de Belles Arts de Sant Jordi, en reconeixement a la gran labor que, en pro de la música


contemporània, va realitzar amb el grup Diabolus in Musica, que ell tantes vegades dirigí.


Joan Guinjoan
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P
assaren els anys, les dècades, les centúries, i un dia,
ja en el Renaixement, trobem el do en el seu gabinet,
elucubrant sobre l’esdevenidor, qüestionant-se com
realitzar la seva ambiciosa escomesa: afany de pro-


tagonisme i d’eterna joventut. Enderiat en aquests pensa-
ments, cercant en còdexs, tractats i incunables polsosos una
solució als seus anhels, invoca de manera insensata les for-
ces ocultes i transcendents del destí: pren contacte amb el
món antagònic de la perfecció, el més allunyat de la quinta
perfecta o divina, el tríton musical, Mefistòfil o Diabolus in
Musica.


DIABOLUS: Oh, mortal, m’has invocat! Aquí em tens, dis-
posat a complaure’t.


DO: Fins ara m’he mogut discretament dintre dels modes
eclesiàstics. Cap dels modes importants em representa, i es-
tic tristament relegat a un mode jònic de poc reconeixement.


DIABOLUS: Certament, estàs diluït en diversos modes ecle-
siàstics, i la teva nota final, com dius molt bé, tampoc no té
rellevància. Però no t’hi amoïnis, jo puc fer de tu el gran
mestre, el centre de l’univers musical, el senyor indiscutible
al qual res no es nega.


Mira..., jo tinc un poder immens, un poder resolutiu més
gran que el de qualsevol altre interval; les meves capacitats,
per aquest fet, van directes a l’objectiu.


Ex. 4. Resolució harmònica semitonal


Jo, en tant que tríton, tot abastant els extrems de les set
notes ordenades per quintes, he engendrat els semitons; sen-
se mi no tindríeu ni la sèptima ni la sensible de l’acord de
dominant,


Ex. 5. Acord de sèptima de dominant, negres el si i el fa


sense mi no hi hauria l’esperit dinàmic de la tonalitat; es-
taríeu encara en el règim de la pentatonia... Pobres diables!


Ex. 6. Pentatonia i cercle de quintes


DO: Què vols dir, exactament?
DIABOLUS: Que hem de fer un pacte. Jo et donaré els llo-


rers i la glòria, seràs el rei de la tonalitat (en la seva expressió
més genuïna de tecles blanques) i posseiràs, com a tònica
que seràs, el sentir de totes les èpoques, des d’abans del Bar-
roc fins a l’Expressionisme de la Segona Escola de Viena,
passant pels diferents “ismes” fins ben entrat el segle XX.
Gràcies a mi seràs el rei de l’univers tonal i conqueriràs el
que és més pregon en la música, l’art excels dels grans ge-
nis.


DO: I què em demanes, a canvi?
DIABOLUS: No creus que haig de demanar-te l’ànima?


Aquesta ànima que vibra en els harmònics de la teva do-
minant, la constel·lació sonora de la ressonància. T’estic de-
manant, amb els harmònics, l’ordre sublim de la tonalitat.


Ex.7. Harmònics de sol


La teva absència en aquesta constel·lació de dominant et
fa imprescindible, com a catalitzador de la seva energia. Per
contrapartida, la meva presència en aquest desplegament
entre la sensible i la sèptima (harm. 5-7, 7-10, 10-14), crea
entre nosaltres un enllaç perfecte, un engranatge resolutiu
que ens complementa meravellosament. Tot el vigor de la
ressonància de dominant apunta cap a tu, de manera ine-
xorable.


Donat aquest engranatge idoni entre tu i jo en la consti-
tució de la cadència, em permeto oferir-te una extensa i llar-
ga vida com a entitat tonal de més de cent..., què dic cent!,
dos-cents, té, si vols fins a tres-cents anys! Però, això sí, fi-
nalment hauràs de lliurar-me amb la teva caiguda tot el que
ha estat la història de la música tonal: Renaixement, Barroc,
Classicisme, Romanticisme, Impressionisme –m’hauràs de
lliurar la teva essència, el teu jo més profund. Des d’aquest
moment perdràs els teus atributs: ja no seràs perfecte! Ni
major, ni menor, seràs un simple individu, semblant a qual-
sevol dels teus congèneres.


DO: Però..., serà..., dius, molt enllà, no? (reflexiu). Tres-
cents anys...!


DIABOLUS: Tu, do, sense aquests parcials, sense aquest
seguici, no tens projecció. Els teus propis harmònics t’enal-
teixen, et donen vida, et justifiquen.


Ex. 8. Harmònics de do


Què seria, per exemple, del piano –el magne instrument
romàntic– sense l’embolcall de la ressonància? El principi
físic que t’alimenta i el seu espectre fantasmagòric són a la
base d’allò que anomenem harmonia. No veus la relació se-
creta entre les paraules harmònic i harmonia? És un sorti-
legi de la mare naturalesa!


Una harmonia projectada que, no obstant això, és ex-
pressió matemàtica –des de Zarlino– de la teva pròpia essèn-
cia. L’ordre artístic que genera aquesta facultat, aquesta res-
sonància dels harmònics, ànima teva que comprèn la tona-
litat fins a l’Escola de Viena, és la que vinc a cercar!


DO: I tu, per a què la vols?
DIABOLUS: Per viure joiosament aquesta gran aventura


artística i musical, peripècia engrescadora i exultant, però
sobretot perquè jo també hi sóc, en aquest espectre sonor.
Tingues en compte que el meu gran poder ve precisament
d’estar situat sobre la teva dominant. Observa la significa-
ció coercitiva del terme! Gràcies, però, a la meva potestat,
que poso al teu servei t’enaltiré, segons el nostre pacte, fins
a cotes insospitades.


DO: I només per tenir-te a distància de mig to, en quali-
tat de nota sensible, s’aconsegueix la fórmula màgica?


DIABOLUS: És exactament així, a més a més del fa, que
tendeix cap a la teva tercera, el mi, tot satisfent la resolució
dels únics semitons diatònics de l’escala (ex. 1, 4, 5, 6) ens
mostra la cadència.


A R T I C L E E S M U C


El pacte


Ex. 9. 
Cadència I V I
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E S M U C A R T I C L E


Carles Guinovart i Rubiella, compositor, pedagog i promotor musical, és professor del Departament de Teoria i Composició i
Direcció de l’ESMUC.


Aquesta fórmula universal atorgarà tal poder, enriquint-
se ella mateixa, que evocarà el geni de Bach i de Mozart per
crear el miracle de la seva perfecció, un poder que estruc-
turarà les més grans simfonies que s’hagin escrit mai. Un
poder extraordinari mentre regni la tonalitat de la qual seràs
paladí, i jo seré el teu impulsor obedient.


DO: Maleït interval! Tens poder de convicció!
Sento una gran esgarrifança, un calfred que em travessa


l’esperit fins més enllà de la columna dels microintervals res-
sonants (em grinyola més enllà de l’harmònic 16...!). Cal
dir, verament, que si és així, malgrat el final nefast que
m’ofereixes, la proposta és temptadora!


DIABOLUS: (Sorneguer) I com creus que ha d’ésser, venint
de mi, artífex suprem la seducció...


DO: La música, per tant, ara serà hedonista, proporcio-
narà plaer escorcollant les entranyes de l’ésser, de l’emoció,
i jo, gràcies a la fórmula cadencial que tu em procures, go-
vernaré tots els “ismes”, tots els estils.


DIABOLUS: Serviràs per cloure grans prodigis, també en
la teva pròpia tonalitat. No és do major la tonalitat de la “Jú-
piter” amb la qual Mozart –o Schubert (a “la Gran”)– s’a-
comiaden de la Simfonia?


O... no és també un sublim do major, l’arietta amb va-
riacions de l’op. 111, el to amb el qual el darrer Beethoven
diu adéu a les sonates per a piano? No diguis que no és me-
ravellós, que no seran experiències excelses, incommensu-
rables, les que viuràs pletòricament, com aventura fàustica,
des del cor mateix de la tonalitat; fins i tot, per tancar capí-
tols, sovint, des de la teva pròpia tonalitat.


Ex. 10. Iinici de l’arietta de l’op. 111 de Beethoven


DO: Ja veig que insisteixes i no em dones opció. 
DIABOLUS: Mira..., t’ho repeteixo, tindràs una existència


tonal i un domini absolut d’almenys tres-cents anys! Diguem,
per precisar, que et deixo arribar fins ben entrat el segle XX,
quan arribi la desintegració de la tonalitat. I posem com a
termini l’òpera Wozzeck d’Alban Berg que, tot i ésser una
obra atonal, no és encara una obra escrita amb els proce-
diments serials.


Però l’assassinat de Maria a mans de Wozzeck i la “In-
venció sobre una nota”, precisament la nota si que em sim-
bolitza, deixa al descobert la substància musical de la tragè-
dia. El si fatídic que inunda tota l’orquestra, en l’interludi
següent, es clava punxant la sensibilitat de l’espectador, fa
un nus a la gola i angoixa l’ànima.


Aquest crit esfereïdor de la protagonista, que va des del
si més agut (precisament el si!) en gran glissando, fins a les
profunditats de l’abisme existencial, fons insondable, on-
tològic, de l’ésser; aquest crit, que, com ja saps, ve de la me-
va nota, et ressonarà a tu, do, això sí, per tota l’eternitat! I
serà la teva sentència, el teu infern, la teva punició.


Aquest crim teatral, do, esdevindrà doncs, també, la te-
va mort (així com la de la tonalitat que simbolitzes) i la fi
absoluta del nostre compromís.


DO: En tot aquest temps els estils hauran anat canviant:
cada músic parlarà el seu llenguatge, cada compositor tindrà
la seva pròpia expressió... Com intervindrem en aquest procés
evolutiu?


DIABOLUS: Et deixaré accedir altra vegada al si de l’Esglé-
sia, edificar cantates, passions religioses, rèquiems, oficis,
càbales esotèriques... Si en un principi parlàvem de set no-
tes diatòniques –ho recordes?–, aquelles, per exemple, que
eren les tecles blanques del teclat, aquella escala que tu ma-
teix inauguraves com a primera nota, i que anomenàvem es-
cala de do,


Ex. 11. Escala de do major


ara, de mica en mica, envairem les tecles negres per apor-
tar, amb intervals molt més tensos, una major càrrega ex-
pressiva a través del cromatisme. Des de les diferents do-
minants secundàries multiplicarem de manera wagneriana
els meus poders tritònicoresolutius dins d’un exacerbat cro-
matisme i una “melodia infinita” que posposa contínuament
el seu assentament per manifestar els deliris de Tristany.


Que vols altres ideals? Et deixaré intervenir en el destí
pur de Parsifal! Ja ho veus, les relacions entre els sons arri-
baran a ser molt intenses i semblarà que vas perdent potèn-
cia i autoritat, però mentre jo t’avali, et mantindràs ferm.


DO: I quan arribi Debussy? L’harmonia-color, noves mo-
dalitats, exotismes...


DIABOLUS: Serà llavors el principi de la fi! La modalitat
arcaica, fins i tot aquella de la qual procedies prendrà una
nova dimensió i sorgiran altres escales, alienes a la presèn-
cia de la sensible, i aquí jo començaré a retirar-me i vindrà
aleshores el teu declivi, de mica en mica t’aniràs eclipsant.


Ara me n’haig d’anar!
Mentrestant tu vés a veure els nostres amics de la Ca-


merata Fiorentina, el comte Bardi i els seus companys per
obrir-nos pas en el nou món de l’òpera. Més tard, vés a vi-
sitar Monteverdi, per continuar el nostre periple. Ja veuràs
quantes aventures i vicissituds viurem!


DO: Som-hi, doncs!
I l’ombra funesta s’esfumà en la tenebra...


T
ancat el cercle, el do, ara ja
fora de la tonalitat, tornarà a
l’anonimat: serà una nota
com qualsevol altra. L’Esco-


la de Viena, primer, i després el se-
rialisme, li hauran pres tot protago-
nisme. Com ja s’ha dit altres vegades,
el socialisme o, fins i tot, el comunis-
me entre els sons li hauran llevat, a
ell, “príncep de la gran època de la to-
nalitat”, tota jerarquia. Tornant així


als principis, el do tindrà menys im-
portància encara que a l’era modal,
però haurà viscut una vida envejable-
ment intensa, un moment màgic, una
autèntica època daurada de la histò-
ria de la música.


Sí, és veritat, els harmònics, ex-
pansió física de la ressonància del so,
encara continuaran funcionant, però
de manera més universal i en un altre
context. Fins i tot sorgirà una música


espectral, eminentment especulativa,
sobre les qualitats expressives del tim-
bre, que arribarà a visualitzar i mani-
pular amb els aparells electroacús-
tics... Però la il·lusió de perennitat del
do, el seu ideal constructiu d’acord
amb el tríton harmònic que va donar
lloc a tota una era gloriosa, s’haurà
extingit per sempre.


El somni d’aquella nota infausta
s’haurà, així, acomplert.


Epíleg
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Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala Polivalent. Lepant, 150. Barcelona)


Tradició: fusió i improvisació
Dia 7, 19 h


A càrrec del grup Estramp-jaç.
Intèrprets: Joan Aguiar, violí i mandolina; Ivó Oller, trom-
peta; Quico Samsó, bateria; Toni Rocosa, clarinet i tenora;
Alfons Rojo, guitarra; Marcel Casellas, direcció i contra-
baix.


Plays Mas. Obres originals de Roger Mas
Dia 14, 19 h


Intèrprets: Jaume Llombart, quintet; Jaume Llombart, gui-
tarra; Roger Mas, piano; Santi de la Rubia, saxòfon; Bori
Albero, baix; Juanma Nieto, bateria.


Cicle de música índia i nepalesa
(Organitzat pels departaments de Música Tradicional i Mu-
sicologia)


Introducció a les músiques del Nepal i del nord de 
l’Índia: el sistema dels ragas


Dia 13, de 12 a 15 h / Aula 250


A càrrec de Pandit Hom Nath Upadhyaya. En els darrers
anys el mestre Hom Nath ha anat desvelant el secret millor
guardat del sostre del món, la seva música, ja sigui actuant
com a solista de madal (percussió tradicional nepalesa), ja
sigui en projectes de fusió amb músics occidentals o com a
líder del grup Prustaar. És amb aquest darrer conjunt que
Hom Nath Upadhyaya oferirà la seva primera gira per l’Es-
tat espanyol. L’acompanya el seu fill Pramod, un dels alum-
nes més avantatjats del gran mestre de la taula hindú Za-
kir Hussain.


La classe magistral consistirà en una visió panoràmica de
les músiques de l’Himàlaia i del nord del subcontinent in-
di. Es farà una aproximació al sistema musical del ragas,
els modes de la música clàssica hindustànica (del nord de
l’Índia)


El madal del Nepal i la taula de l’Índia, dos dels i
nstruments de percussió més complexos i sofisticats
del món de les músiques


Dia 13, de 18 a 21 h / Aula 350


A càrrec de Pandit Hom Nath Upadhyaya i Pramod Upadh-
yaya. El Pandit (mestre) Hom Nath Upadhyaya és un dels
pocs músics que ha aconseguit forjar-se una projecció in-
ternacional, i és considerat el millor percussionista del Ne-
pal.
La taula hindú és un dels instruments de percussió “ètnics”
més estesos del món, i les seves possibilitats són ben co-
negudes, i el madal té un potencial sonor de la mateixa mag-
nitud. De la mà dels seus millors intèrprets nepalesos els
alumnes descobriran els inesgotables cicles rítmics de la tra-
dició nepalesa i hindustànica.


El cant dhrupad, l’estil de cant més antic de l’Índia
i un dels més antics del món


Dia 14


Classe magistral de veu a càrrec de Shree Vishnu Achar-
ya, cantant del grup del mestre Hom Nath Upadhyaya, i
un dels millors cantants del Nepal, reconegut mundial-
ment.


El cant dhrupad és un estil vocal i instrumental estès pel
nord de l’Índia i el Nepal que es remunta al sultanat mo-
gol de Delhi (s. XV), els sobirans del qual es delien per
aquesta música. S’ha conservat sense gaires canvis des del
segle XVI i és un tipus de cant que exigeix una enorme ca-
pacitat d’ornamentació i improvisació. El públic occiden-
tal coneix millor estils més moderns com el khyal o el gha-
zal, però el dhrupad és el més noble i exigent.


Teoria i Composició i Direcció, Musicologia
Compositors a Barcelona: La Música de Peter 
Maxwell Davies


Dies 2 i 3, de 16 a 20 h
Dia 4, de 10 a 14 h


A càrrec de Paul Griffiths, musicòleg i analista britànic.
Autor de nombrosos llibres i treballs sobre música i com-
positors del segle xx. El curs es dedicarà a analitzar i in-
terpretar la música de Sir Peter Maxwell Davies.


Dia 4, de 16 a 20 h / Institut del Teatre, Sala Ovidi Mont-
llor. Pl. Margarida Xirgu s/n. Barcelona


Assaig general del concert d’obres de Peter Maxwell Da-
vies, obert a tots els participants del curs.


Musicologia
Taller sobre Música i poesia llatinoamericanes


Dia 15, de 9 a 11 h / Aula d’orquestra


A càrrec de Roberto Bravo, pianista xilè de renom inter-
nacional, especialista en repertori relacionat amb la poe-
sia i la literatura llatinoamericanes.


Es farà una sessió matinal en format taller en què el pia-
nista presentarà un treball d’interacció de la poesia llati-
noamericana i la literatura pianística, mitjançant la in-
terpretació en directe d’obres de Villa-Lobos, Piazzolla,
Víctor Jara o Manuel de Falla, en combinació amb pro-
jeccions de vídeo i recitals de Neruda, Borges o Miguel
Hernández, entre d’altres.


Música Clàssica i Contemporània
Classe magistral i concert


Dia 16, de 18 a 20.30 h / Aula d’orquestra


A càrrec de Roberto Bravo.


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net


A G E N D A E S M U C







–Professor de bateria, responsable d’un
“combo” i amb un coneixement de l’Es-
cola ja prou notable... Com veus l’ES-
MUC?


–La veritat és que molt bé, ja des d’un
primer moment. Valoro molt positivament
el fet que els joves músics es plantegin, en-
foquin, l’ensenyament del jazz com a una
carrera en règim de dedicació exclusiva.
Això converteix l’Escola en un centre de
reunió, en un punt de trobada on es veuen
els músics per quedar i per tocar. És aquest
fet el que propicia que s’apugin tant la con-
centració com el rendiment dels estudiants. 


–Pesen encara massa els tòpics asso-
ciats al món del jazz i els seus músics? La
imatge de l’intèrpret tot sol...


–De ben segur. És convenient que el
músic, en ple període de formació, no es-
tigui tot el dia sol, estudiant, sense rela-
cionar-se amb d’altres músics. Per això va-
loro molt les classes de tipus col·lectiu; re-
sulta molt enriquidor que el professor et
vegi tocar amb altra gent i pugui, així, va-
lorar les teves reaccions.


–I es pot plantejar, aquest intercanvi,
en el marc de l’actual pla d’estudis? Hi
ha un excés de càrrega lectiva?


–Al principi ens vam atabalar molt tots
en debatre sobre aquesta qüestió. Tots els
professors teníem ganes de donar molta
feina als alumnes, d’impartir hores i ho-
res de docència, potser per allò de què som
grau “superior”... Ara, però, aquesta
tendència, s’ha corregit sense oblidar que,
sigui quina sigui la càrrega lectiva total
dels estudiants, els cal treballar per arri-
bar a ser bons músics. Inicialment hi ha-
via força gent que intentava combinar l’es-
tudi amb la vida professional, fora de l’ES-
MUC, però els costava molt. Estudiar aquí
és dur: necessites ser-hi moltes hores i,
quan no s’hi és, també cal treballar fort.


–Com és la relació amb la resta de de-
partaments de l’Escola?


–Encara força pobra perquè tothom va
molt enfeinat amb la tasca del dia a dia.
I això que tenim reunions periòdiques dels


departaments! Crec que fins i tot a nivell
de docència seria bo que hi hagués més
relació. Penso, per exemple, en ajuntar
grups de cambra, en barrejar un quartet
de jazz i un de corda, en fer-los treballar
plegats... Jo tinc alumnes de percussió clàs-
sica amb qui ens complementem molt bé! 


–Què caldria millorar, si més no a curt
termini?


–Potser s’hauria d’encaminar encara
més la carrera vers la realitat “post” ES-
MUC: és a dir, la vida després dels estu-
dis a l’Escola. És obvi que els estudiants
han d’aspirar a ser molt bons instrumen-
tistes, molt capacitats, però també ho és
que els caldrà saber què es trobaran en la
seva vida professional. Ens hauríem de
trencar el cap per permetre que els alum-
nes desenvolupin la seva rapidesa, la seva
visió estratègica de les coses... Si bé no po-
dem donar-los la pastilla màgica de l’ex-
periència sí podem fer que la nostra ex-
periència els serveixi. Dit d’una altra ma-
nera: hem de garantir que els estudiants
de l’ESMUC, en acabar la llicenciatura,
no surtin amb el lliri a la mà.


–El fet que bona part dels professors
de l’Escola estigueu en actiu, dificulta
el ritme habitual de les classes?


–Probablement sigui així perquè de ve-
gades ens cal sacrificar alguna cosa –oca-
sionalment et trobes amb problemes
d’horaris i has de recuperar alguna classe
però crec que, en termes generals, val la
pena. Un professor “en actiu” és aquell
que constantment es recicla i aquest fet
esdevé un incentiu per als alumnes.


–Catalunya, terra de bons jazzistes...
És així?


–Sempre ho ha estat. En aquest sen-
tit, la figura de Tete Montoliu ha estat molt
important. Ara hi ha un volum notable de
bons músics de jazz, probablement com
mai fins ara, gràcies a escoles com l’ES-
MUC. Ho diu tothom, a tot arreu. La ve-
ritat és que constatar la gran quantitat de
músics que hi ha d’altíssim nivell, que són
també artífexs de grups veritablement in-
teressants, resulta bastant impressionant
per a la nostra generació. 


David Xirgu


–I és prou gran, el mercat, per acollir
tota aquesta gent?


–Sí, suposo que sempre voldríem que
hi hagués més públic, que els mitjans de
comunicació ens fessin més cas, etc. Però
el més important és que tot allò que pro-
picia el consum de la gent no vagi només
dirigit al negoci, als diners, sinó que re-
quereixi una mica més d’esforç per part
del propi consumidor –que, en termes mu-
sicals, ben bé pot ser el qui escolta. És a
dir, el que necessitem és que el públic si-
gui actiu. Entenc que aquesta petició re-
sulta especialment difícil en el nostre
temps... És com llegir un llibre o mirar
la televisió. Escoltar segons quina música
pot resultar més difícil però, al final, la re-
compensa hi és. El dia que descobreixes
una proposta que t’engresca i tens l’ànim
prou bo com per rebre-la, és fantàstic!


–Tens, per tant, encara la percepció
que el jazz és un gènere minoritari?


–Sí que ho és però no ens amoïna, si
més no, no als professors i alumnes de
l’ESMUC. Aquí ens sentim, fins a cert
punt, aixoplugats. A més, tot i que enca-
ra ens queda molt camí per recórrer,
s’ha millorat molt. Tinc, però, una quei-
xa: abans es feien molts concerts populars
a l’aire lliure, sobretot de jazz... Ara això
no passa. Caldria potenciar els ajuts a tots
aquells col·lectius que volen programar
actuacions en directe: a qui li toqui, de-
mano que es faciliti aquesta tasca. És tot
allò de la música en directe: a tot el món,
a tota Europa, hi ha locals de música en
directe, ben sonoritzats... En això, encara
estem molt enrera. 


–Per últim, t’has marcat objectius a
curt termini?


–La funció bàsica que tinc aquí és pre-
parar la gent com m’hagués agradat que
em preparessin a mi quan no existien es-
coles com l’ESMUC. I això, sincerament,
ja em sembla prou. Si després em dema-
nes què m’agradaria, voldria més quanti-
tat d’alumnes perquè, sovint, els conjunts
es ressenten de la manca de places per al
jazz. No molta gent, però sí amb una mi-
ca més de gent...


Professor de bateria
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per RUT MARTÍNEZ


Cordialitat, prudència i claredat. Aquests són alguns dels trets evidenciats


pel bateria i professor de l’Escola, David Xirgu, al llarg d’una conversa desti-


nada a acostar els lectors a la realitat associada al departament de Jazz i Mú-


sica Moderna de l’ESMUC. Amb l’experiència assolida al llarg de cinc anys a


l’Escola, Xirgu esbossa, a parts iguals, reptes i objectius del nou curs: entre


els principals, situar el jazz en igualtat de condicions a la resta d’ensenyaments


musicals.


Gent ESMUC


“A l’ESMUC ensenyo tal i com 
m’hauria agradat que m’ensenyessin”


Pàgina web: www.davidxirgu.com.
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El compositor de bandes sonores i professor de composició per a mitjans au-
diovisuals de l’ESMUC, Arnau Bataller, ha estat el guanyador del VIII Pre-
mi Tirant de l’Audiovisual Valencià per la música original de l’audiovisual


Omar Martínez. L’enregistrament d’aquesta banda sonora es va dur a terme a les
instal·lacions de l’ESMUC i si van involucrar vuit línies de so per a una formació
de saxo tenor, quartet de corda, guitarra i piano.


Finalitza el projecte 
internacional Harmos


El projecte Harmos, destinat al desenvolupament de
nous productes i serveis multimèdia aplicats a l’àm-
bit musical www.harmosproject.com, ha finalitzat


aquest mes de març. L’ESMUC, per mitjà del Departa-
ment de Sonologia, ha participat com a membre d’aquest
programa en l’enregistrament de diverses classes magis-
trals realitzades tant per professors de l’Escola com per
intèrprets i estudiosos convidats. El contingut d’aquestes
classes magistrals (que han inclòs tot tipus d’estils i temà-
tiques) ha estat analitzat pels alumnes de l’ESMUC, amb
la supervisió de la Fundación Albéniz, responsable del
projecte. Un cop analitzades, han estat traduïdes al cas-
tellà i a l’anglès. 


Acabada, per tant, la fase d’anàlisi i traducció de les
classes magistrals dutes a terme a l’ESMUC, la bibliote-
ca de l’Escola permetrà que els estudiants puguin veure
no només aquestes, sinó també les classes que han estat
enregistrades a la resta de conservatoris europeus que han
participat en el projecte. A més de l’ESMUC, han estat:
la mateixa Fundación Albéniz, el Grup de Tecnologia Mu-
sical de la Universitat Pompeu Fabra, Orbiteam, l’Asso-
ciació Europea de Conservatoris i Escoles de Música
(AEC), i els conservatoris de Lituània, Brussel·les, Stutt-
gart, el Royal College of Music de Londres, i l’Escola Su-
perior de Música i Arts de l’Institut Politècnic de Porto.
Per a més informació: www.esmuc.net/sonologia.


Premis


L’Associació Massià-Carbonell, organitzadora del
certamen d’interpretació Joan Massià, destinat
a afavorir els joves intèrprets i difondre la músi-


ca del mestre Joan Massià, celebrarà aquest mes d’abril
una nova edició del seu Concurs d’Interpretació Musical.
En l’especialitat de piano, el certamen tindrà lloc la dar-


rera setmana d’abril, amb la prova eliminatòria el dijous
27, i el divendres 28, la prova final. Ambdues audicions
tindran lloc a l’aula de cor de l’ESMUC (3r pis).


El jurat del Concurs Massià està format per Miquel Farré
(president), Albert Atenelle, Josep Maria Colom, Maria
Rosa Llorens, Salvador Pueyo i Maria Glòria Vilapuig.


L’ESMUC, seu de la 27a edició del Concurs 
Joan Massià en la modalitat de piano


Enregistrament d’una de les sessions 
del projecte Harmos
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L’Escola Superior de Música de Catalunya orga-
nitza la 1a Conferència de Professorat de Piano
de Catalunya, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de maig


a les seves instal·lacions, situades a l’edifici L’Auditori.
Per fomentar la màxima participació i implicació dels cen-
tres, l’Escola hi ha convidat explícitament els equips di-
rectius i el professorat de piano dels conservatoris de grau
mitjà, així com el professorat de piano dels centres que
imparteixen el nivell mitjà i elemental. 


El programa de la conferència, que inclou l’anàlisi i la
revisió del model actual (elemental, mitjà, superior) i una
anàlisi comparativa amb l’estat de l’ensenyament musical
a altres països (gràcies al testimoni de prestigiosos po-
nents internacionals), serà presentat íntegrament en roda
de premsa al final del mes d’abril. Per a més informació:
www.esmuc.net/conferencia.piano.


Arran de la participació en l’última edi-
ció del Saló de l’Ensenyament, Estu-
dia 2006, l’Escola ha presentat la se-


va nova imatge gràfica integrada per l’edició
de tot el material informatiu referent als es-
tudis, proves d’accés, normativa i titulacions
que s’imparteixen a l’ESMUC. El grafisme,
creat per la dissenyadora Mariona Rubio, apa-
reix més nítid i unificat de traços i colors i
s’acompanya de la inclusió d’una sèrie d’il·lus-
tracions realitzades per Arnal Ballester (Bar-
celona, 1955). 


Ballester ha desenvolupat la seva tasca pro-
fessional majoritàriament en l’àmbit editorial,
com a il·lustrador de llibres –més d’una cin-
quantena– i portadista. L’any 1993 li va ser
atorgat el Premi Nacional d’Il·lustració de Lli-
bres per a Nens del Ministerio de Cultura; l’any
1994, el premi Illustrators of the Year Award
de la Fira del Llibre de Bolonya-UNICEF
(1994) i l’any 1995 el Premi de la Crítica Ser-
ra d’Or. Els tres premis van reconèixer el seu
treball en la sèrie Los artísticos casos de Fri-
candó (Ed. Destino), concebuda per acostar
l’art contemporani a l’àmbit infantil.


L’ESMUC organitza 
la 1a Conferència 


de Professorat de Piano 
de Catalunya


Nova imatge 
gràfica 


de l’ESMUC


L’any 1996 va ser un dels trenta il·lustradors seleccionats per a l’ex-
posició commemorativa internacional del trentè aniversari de la Fira
de Bolonya, “The Secret Garden”, i l’any 2005 va formar part de la
mostra “Ilustrísimos. Panorama de la ilustración infantil y juvenil en
España”. Darrerament s’ha especialitzat en la il·lustració en premsa,
tot col·laborant en diverses publicacions periòdiques (El País, El Mun-
do, Grupo Z...), com també en la publicació de llibres d’imatges per
a adults, sense oblidar el camp de la literatura infantil. Ballester és pro-
fessor de l’Escola Massana d’Art i Disseny de Barcelona.


Il·lustració de la titulació de composició
Autor: Arnal Ballester
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A
mb aquestes paraules
s’adreçava Joan Massià
als col·laboradors que
van fer possible, l’any


1953, la primera edició del recull
pianístic Notes d’estiu. Manuel
Valls, en el seu llibre La música
catalana contemporània (1960)
parlava de les «atmosferes intimis-
tes i profundament sensibles» de les
obres de Massià. Potser aquest ca-
ràcter íntim de la música de Joan
Massià, unit al tarannà modest i re-
servat del compositor, han fet que,
malgrat ser considerat una de les fi-
gures més importants de la música
catalana del segle XX, Joan Massià
sigui encara un compositor per des-
cobrir. 


Nascut a Barcelona l’any 1890,
va formar-se com a violinista a Brus-
sel·les amb Alfred Marchot (il·lus-
tre alumne del llegendari Eugène
Ysaÿe). Entre els anys 1907 i 1914
va viure a París, on va tenir l’opor-
tunitat de tractar amb Granados,
Albéniz, Falla, Viñes i, sobretot, Pau
Casals, amb el qual va mantenir una
estreta amistat durant tota la vida.
De tornada a Barcelona, va alternar
una dedicació vocacional a la pe-
dagogia del violí amb una intensís-
sima activitat concertística per les
principals ciutats europees, formant
un cèlebre duo amb l’extraordinà-


La músiques íntimes de


Joan Massià
per JORDI MASÓ


ria pianista francesa Blanche Sel-
va i, anys més tard, al costat de la
seva esposa, la també pianista Ma-
ria Carbonell, dedicatòria de bona
part de les seves obres. Massià va
ser, a més, un dinamitzador entu-
siasta de la vida musical catalana,
amb iniciatives com l’Associació
d’Amics i Deixebles de Joan Massià
i Maria Carbonell o l’Orquestra de
Cambra Joan Massià, formada ma-
joritàriament pels seus alumnes.
Massià va morir l’any 1969 havent
rebut molts honors d’institucions,
com l’Estat francès, l’Ajuntament
de Barcelona, o la Fundación Juan
March, entre d’altres.


L’obra creativa que ens ha deixat
Joan Massià no és gaire extensa,
però té un refinament i és d’una ins-
piració –però també d’un rigor– que
l’hauria de fer mereixedora d’una
difusió més àmplia. D’entrada
sorprèn que, malgrat que fou un
violinista excel·lent, Massià només
dediqués quatre obres al seu ins-
trument. Es tracta de peces per a
violí i piano escrites a la manière
de diversos compositors del passat:
un Amoroso que parteix d’una me-
lodia de Franz Schubert, un Ri-
gaudon inspirat en Forqueray, la In-
tratra a partir de Francesco Gemi-
niani i, finalment, una peça amb
reminiscències del virtuosisme de
Paganini o de Fritz Kreisler, l’Alle-
gro spiritoso. Totes quatre són obres
impecables des del punt de vista ins-
trumental –no podia ser altrament–,
però no són reveladores d’un llen-
guatge personal. Són més interes-
sants, sens dubte, les Set cançons,
escrites a partir de l’any 1949 so-
bre textos de Tomàs Garcés. Les
cançons no només presenten els
trets característics de la música de
Massià, sinó que en algun cas són
harmònicament més complexes i
atrevides que cap altra obra del
compositor. 


P
erò el gruix més gran de la
producció de Joan Massià
és dedicat al piano, fet que
pot resultar sorprenent en


un violinista. En realitat Massià era
també un pianista notable i un bon
improvisador, segons que expliquen
els oients privilegiats que van tenir
la sort d’escoltar-lo. Sembla que
moltes de les seves obres s’origina-
ren com improvisacions que des-
prés anotava (malgrat que a vega-
des, per falta de temps o per de-
sinterès del mateix compositor, al-
gunes d’aquestes peces dissortada-


Joan Massià el 1934


«És de tot cor i ben humil-
ment que confesso que si de
tota la vida el meu gran
goig ha estat compondre,
mai no havia pensat de pu-
blicar la meva música, que
constitueix per a mi quel-
com íntim i necessari espiri-
tualment.»


A París va tractar


amb Granados,


Albéniz, Falla,


Viñes i, sobretot,


Pau Casals, amb


qui mantingué 


sempre una gran


amistat.
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ment no passaven a un penta-
grama). 


La seva primera obra per a pia-
no coneguda es remunta a l’any
1924, quan va escriure El gorg ne-
gre, primera peça del recull Notes
d’estiu, una suite de sis peces es-
crites durant les vacances estivals
d’un període de temps força llarg
(entre 1924 i 1943). Manuel Valls,
en l’obra abans esmentada, es re-
feria elogiosament a les Notes d’es-
tiu i comentava que «denoten un
temperament cultivat i una intuïció
musical traduïda en unes refi-
nadíssimes realitzacions harmòni-
ques». En origen, El gorg negre for-
mava part d’una suite descriptiva
de diversos indrets de Catalunya (a
la manera de Cerdanya de Déodat
de Severac). Algunes peces d’aques-
ta projectada suite van quedar en
esbossos i d’altres es creu que fo-
ren completades però finalment des-
estimades pel mateix compositor,
que només en conservà El gorg ne-
gre, que ha acabat essent potser
l’obra més coneguda de Massià. Es
tracta d’una petita peça d’encant
innegable, amb un llenguatge pro-
per al romanticisme tardà i a les


inflexions melòdiques de Gabriel
Fauré. 


Les dues peces següents de No-
tes d’estiu, Dansa catalana i Scher-
zo, van ser compostes deu anys més
tard, el 1934, i presenten elements
que suggereixen el folklore català
amb un embolcall harmònic im-
pressionista. L’Scherzo, potser la
peça més ambiciosa de Massià, se-
gueix el model dels Scherzi de Cho-
pin, d’escriptura brillant i vir-
tuosística, amb una secció central
–el «Trio»– més lírica i reposada.
En aquest Scherzo, ja hi són pre-
sents algunes de les característiques
que marcaren tota la música de
Massià: ús de quintes buides, acords


amb quartes i quintes paral·leles,
fragments de politonalitat, girs
melòdics propers a la música po-
pular catalana i una escriptura
pianística superba. Les Notes d’es-
tiu continuen amb dues miniatures:
la Rondalla de 1935 i la Pastoral
de 1938. La primera s’acosta a l’in-
timisme del Schumann de les Es-
cenes d’infants i porta el subtítol de
Conte (i certament la música, sen-
se evocar cap programa ni cap
història concreta, té un caràcter nar-
ratiu notable). La Pastoral es titu-
lava originàriament Pastoral de Va-
no, amb referència a una cançó d’A-
pel·les Mestres, gran amic del com-
positor i un artista que el jove Mas-
sià sempre va admirar. Tanca el re-
cull Ocell de pedra, de 1943, digne
hereu dels il·lustres ocells de Ravel,
Mompou o Granados, i una de les
creacions més refinades de Massià.


E
scrits entre els anys 1952 i
1953 els Tres preludis són
harmònicament més com-
plexos, i mostren un com-


positor de recursos més amplis que
el de les Notes d’estiu. Els referents
són també molt més diversos, per
bé que l’empremta personal de
Massià hi és sempre clara. Així, el
primer preludi, L’ermita, mostra
una influència òbvia de Mompou
en l’evocació dels sons de les cam-
panes, però amb unes harmonies en
ocasions més aspres i dissonants.
El segon preludi, Libèl·lula, com-
bina la lleugeresa dels motto per-
petuo de Mendelssohn amb les har-
monies suggestives de Ravel. Libèl-
lula, a banda de ser potser la peça


Va formar 


un cèlebre 


duo amb 


l’extraordianària 


pianista francesa


Blanche Selva.


Joan Massià 
amb la seva 
esposa Maria 
Carbonell, 
el novembre
de 1965 
(a dalt, dreta) 
i Blanche Selva 
(esquerra), 
amb qui 
formà un 
conegut duo
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té finalitats didàctiques i inclou cinc
petites peces fàcils que exploten les
possibilitats de la posició fixa de la
mà (com ja va fer Stravinski en la
seva obra Els cinc dits o Bartók en
els primers volums del Mikrokos-
mos). Les dues darreres peces del
quadern són per a piano a quatre
mans, amb una part molt simple per
a l’alumne i l’altra una mica més
elaborada per al professor. La pri-
mera d’aquestes peces, El petit Nar-
cisó, és dedicada al compositor
Narcís Bonet, que llavors era un


d’execució més difícil de Massià, és
una de les més enginyoses i atrac-
tives, a causa de la constant irregu-
laritat rítmica d’intencions descrip-
tives evidents: el vol àgil i imprevi-
sible de l’insecte del títol. El tercer
preludi, Preludi arcaic, de factura
més neoclàssica, té reminiscències
de les obres modals de Debussy i
tanca brillantment el cicle. 


T
ret dels dos quaderns d’A-
punts, la resta de l’obra
pianística de Joan Massià
són peces soltes que no


formen part de cap suite. L’Im-
promptu en sol, subtitulat Jorn de
festa, va ser escrit l’any 1957 i és
una divertida peça monotemàtica,
en forma de brillant tocata. El «Sol»
del títol no és només la tonalitat de
l’Impromptu (sol major), sinó tam-
bé una referència a la lluminositat
solar radiant del dia que la música
descriu. El pla de les papallones,
escrita l’any 1942 però publicada
només pòstumament, és una obra
plàcida i de considerable extensió
que podria recordar el primer De-
bussy (el de les Arabesques i de la
Suite Bergamasque), però la lírica
melodia central té un aire clarament
català. Intrada i giga, dedicada al
compositor basc José Antonio Do-
nostia, és de l’any 1951 i, juntament
amb l’Allegro i la Sonatina, consti-
tueixen una aproximació de Joan
Massià al neoclassicisme que con-
reaven molts compositors de l’è-
poca. Els models, en el cas de Mas-
sià, sembla que són les sonates per
a teclat de Scarlatti o del pare So-
ler, amb un llenguatge harmònic
dissonant (especialment en Intra-
da i giga). Es desconeix la data de
composició de l’Allegro i de la So-
natina, publicats pòstumament
l’any 1985. Ambdues peces prenen
la forma d’invencions enginyoses a
dues veus i van ser dedicades a la
pianista Blanche Selva, companya
en innombrables gires de concerts.


Finalment, les dues col·leccions
d’Apunts mostren el Massià més ín-
tim i nostàlgic. El primer quadern


nen; la segona és una deliciosa
cançó de bressol titulada L’Àngel
somniador. 


El segon quadern dels Apunts,
a diferència del primer, no té vo-
luntat pedagògica, sinó que són
breus peces de concert que van ser
escrites durant un extens període
de temps i reunides per ser publi-
cades conjuntament en un sol vo-
lum. L’epigramàtica Enyorança
obre el quadern, que continua amb
una Cançó, dedicada a la mare del
compositor i escrita l’any 1935 en
l’estil romàntic d’El gorg negre. Se-
gueixen El balancí, una nova apro-
ximació al mon subtil de Mompou,
escrita l’any 1945, i Sesta del 1952.
Tanca el recull Estudi, de 1945, que
rememora una vegada més les bri-
llants figuracions de la música de
Scarlatti.


Jordi Masó és pianista, professor a l’ESMUC i al Conservatori de Granollers. En-
tre els seus més de trenta enregistraments discogràfics, destaquen les integrals
pianístiques de Frederic Mompou, Robert Gerhard, Joaquim Homs i el pare Do-
nostia per a Naxos/Marco Polo i de Ricard Lamote de Grignon i Joan Massià per
a Anacrusi. Actualment està enregistrant la integral de Joaquín Turina per a
Naxos.


Aquest text és una versió ampliada
del que es va publicar al llibret del CD
Joan Massià: obra completa per a pia-
no, editat pel segell discogràfic Ana-
crusi (AC054) i interpretat per Jordi
Masó amb la col·laboració de Marisa
Ruiz i Magaldi en les dues peces de
piano a quatre mans.


Tot i ser 


violinista, el 


gruix de les seves


composicions són


per a piano, 


instrument del qual


també fou un 


intèrpret notable.


Joan Massià amb 
Yehudi Menuhin
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Concert del professorat de l’Escola
Raul García, trombó, i Albert Giménez, piano
Dia 25, 19 h / Aula d’orquestra


Obres d’A. Lebedev, H. Tomasi, C. Debussy, A. Civilotti i
E. Ewazen.


Departament de Jazz i Música Moderna / Presentació
Presentació del llibre d’Enric Alberich Fonaments del 
llenguatge musical
Dia 3, 19 h / Aula de cor


A càrrec de Manel Camp.


Enric Alberich Artal és compositor, pianista i pedagog, i lli-
cenciat magna cum laude pel Berklee College of Music de
Boston. Ha estat director de L’Aula de Música Moderna i
Jazz entre els anys 1995 i 2001.
Fins ara, l’aprenentatge de les disciplines del jazz i la mú-
sica moderna només disposava de materials didàctics es-
crits en anglès o en castellà. La col·lecció «Textos de Mú-
sica Moderna» de l’editorial DINSIC, en la qual es publica el
llibre d’Alberich, és la primera iniciativa que posa a l’abast
del públic llibres de text i d’exercicis escrits en català.


Departament de Jazz i Música Moderna / Classe magistral
Dia 7, d’11 a 14 h / Aula 111
Classe magistral de trombó


A càrrec d’Ilja Reijngoud.


Departament de Sonologia / Seminari
Dia 3, de 18 a 19,30 h / Aula 346
Seminari de sonologia


A càrrec d’Enric Guaus i Emilia Gómez, professors de l’Es-
cola i del Grup de Tecnologia Musical de la UPF.


L’objectiu principal d’HARMOS, un projecte de recerca i
desenvolupament subvencionat per la Comissió Europea,
és desenvolupar una col·lecció multimèdia amb més de 500
hores de classes magistrals impartides per diferents pro-
fessors europeus, i fer-la accessible online. Aquestes clas-
ses han estat enregistrades i anotades, seguint criteris pe-
dagògics, en diferents institucions educatives europees, en-
tre les quals hi ha l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Un cop finalitzat el producte, es farà un repàs dels objec-
tius, tasques i resultats aconseguits. 


Departament de Sonologia / Seminari
Dia 24, de 18 a 19.30 h / Aula 346
Seminari de sonologia


A càrrec de Marc Vinyes Raso, llicenciat en Matemàtiques,
enginyer de telecomunicacions, aficionat a la producció mu-
sical i guitarrista amateur.


En aquesta sessió s’analitzarà una tècnica que, en determi-
nats casos, permet extreure d’una mescla les pistes amb pa-


noramització diferenciada d’aquelles amb les quals va ser
produïda. També es presentarà un plugin VST que, assistit
per un humà, permet aplicar aquesta tècnica en temps real
per efectuar tasques d’anàlisi o remescla en certes pro-
duccions musicals comercials.


Departament de Música Tradicional / Concert
Concert de la cobla de l’escola
Dia 5, 18 h / Aula d’orquestra


Departament de Música Tradicional / Taller
Dies 5, 19 i 26, de 18,30 a 21,15 h / Aula 354
Dues visions actuals de la composició per a cobla


A càrrec de Xavier Pagès i Jordi Molina.


Programa:
Dia 5: Xavier Pagès. La sessió versarà sobre les caracterís-
tiques i possibilitats de la cobla en el seu vessant més pro-
per a la música clàssica i contemporània de concert.
Dies 19 i 26: Jordi Molina. Aquesta sessió tractarà sobre al-
tres influències estètiques en la música de cobla: possibili-
tats tècniques, adaptació i nous llenguatges en la interpre-
tació dels instruments tradicionals i incorporació en altres
formacions.


Departament de Música Tradicional / Presentació
Presentació del llibre de Joan Elias 24 estudis per a 
tenora i tible
Dia 25 / d’11,30 a 13 h / Aula de cor


A càrrec de Joan Elias i Jordi Vilaró.


Departament de Musicologia / Seminari
Dia 26, de 18 a 21 h / Aula 345
Polifonies populars de Sardenya


A càrrec d’Ignazio Macchiarella, doctor i professor a la Uni-
versitat de Cagliari (Sardenya). És especialista en l’estudi
de les polifonies de tradició oral de Còrsega, Sardenya i
Sicília.


Departament de Música Clàssica i Contemporània / 
Concert
Concert de percussió. Intercanvi amb Musikene
Dia 28, 19 h / Aula d’orquestra


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net







–Què entenem per Parc d’Instru-


ments?


–El Parc és un servei transversal de
l’Escola que es vincula fonamentalment
amb les disciplines instrumentals dels
departaments de Música Clàssica i Con-
temporània, Música Antiga, Jazz i Mú-
sica Moderna i Música Tradicional, tot
i que esporàdicament determinades àre-
es de Musicologia o Pedagogia també
n’utilitzen el material.


–De quin nombre d’instruments es-


tem parlant?


–Ara per ara, n’hi ha al voltant d’un
miler, si comptem des d’un cròtal fins a
un gran cua. Amb tot, el Parc inclou ins-
truments de tot tipus, siguin o no difícils
de trobar.


–Recentment, el prestigiós pianista


Paul Badura-Skoda remarcava la quali-


tat dels pianos de l’ESMUC. Hi ha al-


gun instrument del qual estiguis espe-


cialment orgullós?


–Segurament d’algun dels clavicèm-
bals del constructor català Joan Martí i
Llobet, com també dels excel·lents Stein-
way & Sons de què disposa l’Escola.


–Quins són els requeriments bàsics


per garantir el bon manteniment dels


instruments? Hi ha algun procediment


preestablert?


–Personalment, entenc el manteni-
ment dels instruments a tres nivells. El
primer, el personal, és el que fa el músic
i inclou aspectes tan bàsics com desar
l’instrument net després de tocar; el se-
gon és el manteniment tècnic especialit-


per RUT MARTÍNEZ zat segons la tipologia i l’ús de l’instru-
ment; i per últim, hi ha el manteniment
que pot fer únicament el constructor i
que inclou un reglatge i una revisió més
acurada. Aquest últim estadi s’associa
al creador o fabricant que estableix la
marca original de la peça.


–S’usen molt, els instruments del


Parc? Qui els pot fer servir?


–L’objectiu bàsic, el que dóna sentit
al Parc d’Instruments, és el fet de donar
suport a l’estudi, la docència, i fins i tot
la recerca que es desenvolupa a l’Esco-
la. D’aquí, doncs, que l’ús del patrimo-
ni instrumental de l’ESMUC el realitzin
fonamentalment els alumnes i professors
de l’Escola. És ben probable que, avui
per avui, els nostres siguin els instru-
ments més tocats de Catalunya. Això
converteix el Parc en una mena de banc
de proves instrumental. 


–Quins són els criteris d’adquisició


que regeixen el Parc?


–Bàsicament, ens adaptem a les de-
mandes vinculades amb les assignatu-
res i els cursos d’especialització que pro-
grama l’Escola. Si em demanes, però,
què m’agradaria que inclogués el Parc,
et diré que els instruments necessaris per
fer possible la interpretació de tot tipus
de repertoris. Tot sovint rebem peticions
de préstec de diverses formacions or-
questrals, i això evidencia que estem
pràcticament omplint un buit: tota or-
questra hauria de tenir un parc d’ins-
truments propi. D’aquí que la creació del
Parc de l’ESMUC hagi estat pionera.


–A què atribueixes aquestes man-


cances?


Toni 
Flotats


–Sobretot a la manca d’inversió en
equipament instrumental. Tradicional-
ment, la compra d’instruments ha estat
sempre un dels punts on retallar els pres-
supostos. Només cal veure, per exemple,
el nombre d’arpes, marimbes o timbals
d’orquestra que hi ha a Catalunya. Cal
tenir en compte, però, que un bon ins-
trument esdevé, amb el temps, altament
rendible, es pot amortitzar durant molts
anys. Hem de treballar molt per poten-
ciar, en alguns casos fins i tot implantar,
criteris com la inversió, el manteniment,
el transport, la cobertura que les asse-
gurances donen a aquest tipus de ser-
veis... Tot això ja està molt assumit a al-
tres zones d’Europa, i hi ha empreses es-
pecialitzades en aquest tipus de serveis.
A això cal sumar que a les escoles s’in-
clouen assignatures relacionades amb el
coneixement i el manteniment dels ins-
truments. L’objectiu, en aquest sentit, és
clar: aconseguir que sigui l’alumne qui
decideixi i triï l’instrument, basant-se en
el seu propi criteri.


–A títol personal, quins són els ob-


jectius que t’has marcat a curt termini?


–Completar el catàleg del Parc d’Ins-
truments i documentar-ne el funciona-
ment perquè esdevingui una eina útil per
a l’Escola. També m’agradaria projectar,
fins i tot reivindicar, la figura del cons-
tructor d’instruments; deixar constància
de la seva tècnica, tal com passa amb els
intèrprets. De fet, estem treballant en
el que serà una filmació del procés de
construcció d’alguns instruments, així
com en un programa de control d’afina-
cions de pianos.


Responsable del Parc d’Instruments


“Un bon instrument 
esdevé amb el temps 
altament rendible”
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Amb un ple gairebé històric, se-
gons afirmen els mateixos orga-
nitzadors, l’Escola va realitzar


el 26 d’octubre passat el seu concert de
gala en el marc del Festival Interna-
cional dels Conservatoris de Musica de
Rússia, considerat el més important del
país. L’ESMUC, convidada d’honor al
festival, va articular un concert de dues
parts sumant la presencia de professors
i estudiants. 


El concert, celebrat a la sala Glazu-
nov del Conservatori Rimsky-Korsa-
kov, es va iniciar amb la participació
dels quintet de professors de músi-
ca antiga format per Josep Borràs
(baixó), Jean-Pierre Canihac (corne-
ta), Daniel Lassalle (sacabutx), Béa-
trice Martin (cèmbal) i Emilio More-
no (violí barroc). 


Ja a la segona part, les estudiants in-
tegrants del Quartet de Guitarres Ga-
liu (Maria Camahort, Marta Robles,
Belisana Ruiz i Ekaterina Zaitseva),
que dirigeix el guitarrista, compositor
i professor de l’ESMUC Feliu Gasull,
amb la col·laboració de la mezzo An-
na Alàs, la cantaora Alba Carmona i
Carles Cortés a la percussió, van fer
aixecar el nombrós públic assistent a
la sala amb un repertori extens que va
combinar obres de nova creació amb
tocs clars del flamenc.


Acollida entusiasta de professors
i estudiants a Rússia


ACTUALITAT


El Festival Internacional de Conser-
vatoris Superiors de Música que orga-
nitza el conservatori Rimsky-Korsakov
de Sant Petersburg és una trobada
única on només tenen accés els centres
més prestigiosos del món (Guildhall
School of Music & Drama de Londres,
Juilliard School de Nova York, el Con-
servatori Nacional de Música i Dansa
de París i la Hoschschule für Musik de
Viena, entre altres). El viatge de l’ex-
pedició catalana a Rússia va comptar
amb el suport de l’Institut Ramon Llull
de Promoció Exterior de la Cultura
Catalana.


Paral·lelament a la gala del conser-
vatori, els professors i alumnes de l’ES-
MUC van realitzar altres actuacions a
la ciutat de Sant Petersburg. Els estu-
diants van interpretar part del seu re-
pertori a l’emblemàtica Fortalesa de Pe-
re i Pau, el primer assentament de a ciu-
tat i un dels centres turístics i símbol
de la ciutat russa. Pel que fa als pro-
fessors del Departament de Música An-
tiga de l’ESMUC, van realitzar una tro-
bada matinal amb estudiants i profes-
sors del Conservatori Rimsky- Korsakov
per tal de donar a conèixer els instru-
ments i el repertori originals.


El pianista luxemburguès Francesco Tristano Schlimé,
estudiant de l’ESMUC (formació continuada) amb el
professor Jordi Camell, ha guanyat per unanimitat el


premi “El Primer Palau 2006”, dotat amb 6.000 euros i Me-
dalla d’Or. El jurat ha valorat “molt positivament sense ex-
cepció” l’actuació de tots els músics que van intervenir en el
cicle de joves intèrprets. 


Entre els guardonats hi ha, però, altres estudiants de l’ES-
MUC. La clarinetista Ona Cardona (que va finalitzar els seus
estudis a l’Escola el curs passat) ha guanyat un dels tres accès-
sits dotats amb 1.500 euros i Medalla de Bronze, així com
també el Premi de la Crítica, amb 1.000 euros per a l’adqui-
sició de material musical. 


Els premis “El Primer Palau” recauen 
en estudiants de l’ESMUC


El pianista francès David Kadouch ha estat distingit amb
un primer accèssit i Medalla de Plata; mentre que els dos
accèssits restants del tercer premi han estat per al violinista
José Manuel Álvarez Losada i la violoncel·lista Eun-Sun Hong.


Més premis


La primera estudiant titulada en Sonologia de l’ESMUC,
Ariadna Alsina, ha estat guardonada amb una be-
ca Phonos de Producció Audiovisual i Musical per  a Jo-


ves Creadors. Alsina desenvoluparà un projecte d’instal·lació
audiovisual interactiva anomenat “Nickname: persona”.


El quartet de guitarres Galiu, a Sant Petersburg
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Amb un primer concert titulat
Guitarres, veus i percussions,
l’ESMUC va iniciar el 17 d’oc-


tubre passat el primer cicle estable ar-
ticulat per l’Escola d’ençà de la seva
creació. “Els concerts de l’Acadèmia
són”, segons afirma el director de l’ES-
MUC, Salvador Mas, “la veu de l’Es-
cola en allò que li és propi, l’activitat
acadèmica, donant a conèixer a la ciu-
tat i al país allò que es fa a l’ESMUC
de portes endins”. 


El pòrtic del cicle, seguit per més de
dues-centes persones, va comptar amb
la participació de l’actor Pere Arqui-
llué, qui va llegir un fragment dels Dià-
legs de l’Acadèmia de Sòcrates on Plató
articula un discurs sòlid i perfectament
actual en relació amb les virtuts de la
música i el seu ensenyament. La tra-
ducció i adaptació del text original va
anar a càrrec del poeta i traductor Ma-
nuel Forcano, també present a l’acte.


“Els concerts de l’Acadèmia” consta
de 17 concerts, tots de caràcter gratuït,
que es realitzaran a la Sala Polivalent
i la nova Sala de Cambra (únicament
els tres concerts de presentació de la
cobla, l’orquestra simfònica i la big
band de l’Escola, programats a final de
gener de 2007), ambdues ubicades a
L’Auditori. Estilísticament, el cicle in-
clou actuacions de tots els àmbits ins-
trumentals de l’Escola (Departament
de Música Clàssica i Contemporània,
tant en les disciplines orquestrals com
en les no orquestrals; Jazz i Música Mo-
derna; Música Antiga i Música Tradi-
cional) i també compta amb la col·la-
boració del Departament de Musicolo-
gia (que coordina i elabora els comen-


El conjunt Nins septet, format per estudiants de l’ES-
MUC del Departament de Jazz i Música Moderna, han
estat els encarregats de realitzar el concert de cloen-


da de l’edició de 2006 dels Premis Catalunya d’Educació que
atorga el Departament d’Educació i Universitats. La gala de
lliurament, celebrada el 16 de novembre passat al Palau de
la Música Catalana, va incloure la projecció d’un audiovisual
amb música d’aquest septet integrat per: Sílvia Pérez Cruz
(veu), Santi de la Rúbia (saxo tenor), Jaume Llombart (gui-
tarra), Roger Mas (piano), Bori Albero (contrabaix), Ramon
Prat (bateria) i Juanma Nieto (bateria). 


Per acabar, els joves músics van interpretar una selecció
de temes clàssics de musicals adaptats al terreny del jazz més
avantguardista. I és que, en aquest sentit, els musicals pre-
senten una clara solidesa didàctica dins el món jazzístic que
s’adequa a les característiques pròpies d’aquest conjunt for-
mat per alumnes i exalumnes de l’Escola.


Tret de sortida al cicle 
“Els concerts de l’Acadèmia”


taris que acompanyen cada programa
de mà) i de Sonologia. Aquests últims,
gràcies al treball d’alumnes i profes-
sors, enregistren cadascuna de les ses-


sions del cicle, que també compta amb
el suport de Catalunya Música. Podeu
seguir la programació completa del ci-
cle de concerts a: www.esmuc.cat.


L’ESMUC, als Premis Catalunya d’Educació 2006
Nins Septet
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Joaquim Homs és probablement el
compositor català més intel·lectual
del segle xx, una faceta que es deu
tant als coneixements com als in-


teressos del compositor. No és un mú-
sic tradicional ni tampoc no busca se-
guir la tradició; més aviat utilitza els
mètodes tradicionals per explorar nous
terrenys. Els seus coneixements cientí-
fics com a enginyer industrial el van
portar per camins matemàtics aplicats
a la música, va buscar l’aplicació de les
sèries i posteriorment va penetrar en la
tècnica dodecatònica, com ell solia ano-
menar-la.


Homs va viure una època difícil, i va
arribar a ser un fenòmen aïllat, vo-
luntàriament o involuntàriament. La re-
alitat el convertí en un compositor únic,
amb poques connexions amb el món
musical tradicional, però amb moltes
connexions amb el món social. La seva
necessitat de compondre era art i no
economia, les seves obres, en vida, van
tenir una difusió limitada, perquè no
trobava intèrprets adequats i amb prou
professionalitat, per l’aïllament de les
institucions musicals del seu entorn i
per la creença que la seva música «era
difícil». En les èpoques més dures no-
més va trobar una certa ressonància i
comprensió amb intèrprets estrangers,
i això provocà que la seva obra s’inter-
pretés de manera molt esporàdica.


Els seus inicis com a músic van ser
brillants: va acabar els estudis de vio-
loncel el 1922, i les primeres composi-
cions daten de 1925. A més, va com-
paginar la pràctica de la música i la
composició amb els estudis d’engi-
nyeria industrial. És molt important el
fet que dediqués tant temps a la pràc-
tica de la música com a violoncel·lista
en concerts a solo, amb piano, formant
part de conjunts de cambra i fins i tot
participant en l’Orquestra Pau Casals
(la successora de la qual, actualment és
l’OBC), ja que gràcies a aquest fet es
va fer amo del repertori clàssic, que es-
tudià a fons.


La participació en grups intel·lectuals
fou una constant durant tota la seva vi-
da: de 1928 a 1936 participà com a vio-
loncel·lista i organitzador en les ses-
sions musicals que van tenir lloc a l’es-
tudi de l’arquitecte Ramon Sastre, i va
mantenir un lligam amb Josep Barto-
meu, que organitzà durant els anys cin-
quanta concerts gairebé setmanals a ca-
sa seva, al Jardí dels Tarongers de Pe-
dralbes. També en aquells anys col-
laborà en les revistes Joia (1928), Vi-
bracions (1929-1930) i Rosa dels Vents
(1936), com a comentarista i crític mu-
sical.


El 1931 compongué Duo de clari-
nets, que constitueix el seu primer acos-
tament al camp del dodecafonisme,
i inicià els estudis ocasionals amb Ro-
bert Gerhard –classes d’harmonia, con-
trapunt i composició–, que s’estengue-
ren fins al 1936. Amb aquest mantin-
gué una relació de mestre i alumne i
d’amistat fins a la mort de Gerhard,
el 1970.


En acabar la carrera d’enginyer in-
dustrial, el 1929, pràcicament ja s’in-
corporà a l’empresa on va treballar to-
ta la seva vida, fins que es va jubilar
el 1971, empresa que durant molts anys
es conegué amb el nom de CAMPSA.
Fou destinat a les instal·lacions de Cor-
nellà de Llobregat, però el 1940 el tras-
lladaren a les instal·lacions de Valèn-


cia, com a càstig por haver servit la
República. El 1943 va tornar destinat
a Barcelona, al seu punt d’origen la-
boral. 


Com passava a molts dels composi-
tors de la seva generació, el seu modus
vivendi no depenia de la música ni d’ac-
tivitats associades (interpretació, docèn-
cia, etc.), que Homs deixà de banda per
concentrar-se en l’activitat professio-
nal i dedicar-se a la música com una se-
gona professió «fins que vinguessin
temps millors». Així ho van fer, també,
els seus coetanis Xavier Montsalvatge
i Manuel Valls, i la generació següent:
Josep Maria Mestres Quadreny, Josep
Soler i Xavier Benguerel, entre altres.


V
a presentar-se com a inde-
pendent als festivals SIMC
(Societat Internacional de
Música Contemporània), i les


seves obres foren seleccionades en di-
verses ocasions; és el cas de Duo per a
flauta i clarinet (1936), estrenat al Fes-
tival de París de 1936; Quartet de cor-
da núm. 1 (1938), estrenat a Varsòvia
el 1939, i Trio per a flauta, oboè i cla-
rinet baix (1954), estrenat a Estocolm
el 1956. Aquesta darrera és la prime-
ra obra en què utilitzà la tècnica do-
decafònica en plenitud. El fet que fos
inclòs al festival del SIMC significa que
la seva manera de compondre estava
dins de les tendències més actuals de
la música contemporània de l’època en
l’àmbit internacional; en canvi, aques-
tes mateixes obres van quedar pràcti-
cament desconegudes per al públic del
seu entorn.


Un dels aspectes més importants
d’Homs és la seva labor social: el fet
de difondre els seus coneixements mu-
sicals en un entorn sociocultural que,
a causa de l’aïllament del país, estava
àvid de conèixer les noves tendències
artístiques. El seu magisteri es va cen-
trar en la música, i ens en queda com
a testimoni la recopilació de textos pu-
blicada recentment, textos que foren
llegits pel mateix compositor i que s’a-
companyaven d’abundants exemples
musicals procedents de la discoteca par-


per ANDRÉS LEWIN-RICHTER


E S M U C A R T I C L E


Joaquim Homs


Com passava a molts 
dels compositors de 
la seva generació, 


el seu modus vivendi
no depenia de la 


música ni d’activitats 
associades, com 
la interpretació 
o la docència.


(1906-2003)


Amb motiu del centenari del seu naixement, el professor Andrés Lewin-Richter presenta


un recorregut per la vida i l’obra del compositor català.
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Un aspecte 
important d’Homs 


és la seva labor social: 
la difusió dels seus 
coneixements en un 
entorn sociocultural 
que estava àvid de 
conèixer les noves 


tendències artístiques.


ticular de Pere Casadevall, president
del Club 49 (el qual es proveïa a les bo-
tigues d’Andorra). Aquesta feina va te-
nir com a marc el Club 49 del Hot Club
de Barcelona, i en moltes ocasions tin-
gué lloc a la Sala Aixelà –una botiga d’i-
matge i so professional de la Rambla
de Catalunya– o a la Sala Gaspar –sala
d’art molt compromesa amb l’art con-
temporani. Participà també en els con-
certs del mateix Club 49, en col·labo-
ració amb Joventuts Musicals de Bar-
celona i Música Oberta, i en els concerts
de Casa Bartomeu, els de casa del Dr.
Joan Obiols, i de La Ricarda de Ricar-
do Gomis. Si bé no va participar en els
grups de compositors que es van for-
mar abans de la Guerra Civil, tampoc
no participà en el Grupo Manuel de Fa-
lla, amb seu a l’Institut Francès de Bar-
celona: probablement el seu caràcter
de recuperació nacionalista no li va in-
teressar. En canvi, sí que acceptà la cri-
da que féu un grup de compositors for-
mat per J. M. Mestres Quadreny, Xa-
vier Benguerel i Josep Soler (al qual
s’afegí Joan Guinjoan), per formar-ne
part i actuar com a líder espiritual, grà-
cies als seus contactes amb l’exterior
via Robert Gerhard i a una certa aura
de modernitat que tenia la seva obra.
També participà, com a resultat de la
formació d’aquest grup de compositors,
en la fundació i el finançament del Con-
junt Català de Música Comtemporània,
operació que es dugué a terme conjun-
tament amb les Joventuts Musicals de
Barcelona i l’Institut Francès. Final-
ment, el 1974, aquest grup de compo-
sitors es va convertir en el nucli fun-


dacional de l’Associació Catalana de
Compositors, de la qual fou el primer
president i qui donava la cara en tots
els tràmits.


L’
obra d’Homs es pot dividir
cronològicament en tres grans
períodes: l’inicial, d’aprenen-
tatge, arriba fins al 1938. El


període intermedi, de soledat i madu-
ració, fou molt influït per Robert Ger-
hard, el seu mestre des de la llunyania,
i s’estén fins a la mort el 1967 de la se-
va esposa, Pietat Fornesa, que va re-
presentar un cop existencial molt dur
per a ell. El tercer període, de madure-
sa, s’inicià amb Presències (1967), un
record de la seva esposa, i va ser una
etapa de gran productivitat i reconei-
xement per al compositor.


El període inicial segurament fou de
caire optimista, ja que Homs compar-
tia la seva activitat musical com a vio-
loncel·lista i compositor amb les pri-


meres estrenes públiques i l’activitat
professional com a enginyer, en aquell
temps una carrera d’enorme prestigi so-
cial. Sens dubte aquesta etapa culmina
amb la selecció i interpretació de la se-
va obra al XV Festival de la Societat In-
ternacional de Música Contemporània
de París el 1937 i al XVII Festival de
Varsòvia.


El «bandejament» professional a
València (1940-1943) no fou un obs-
tacle per a la seva creativitat: en són bo-
nes proves la Sonata per a violí sol
(1941) i Ocells perduts (1940) –cicle
de deu cançons per a veu i piano, so-
bre textos de Rabindranath Tagore. To-
tes dues han estat molt interpretades i
continuen sent obres capitals en la se-
va producció. Són obres amb un estil
molt personal, derivat de l’aprenentat-
ge amb Gerhard.


E
l retorn a Barcelona marcà l’ini-
ci d’un període de producció
restringida per la falta de pos-
sibilitats d’estrenar obres, en


particular durant els anys quaranta i
cinquanta, situació que començà a nor-
malitzar-se cap a 1960 (concerts del
Club 49-Música Oberta, Joventuts Mu-
sicals de Barcelona, Festival Interna-
cional de Música de Barcelona). D’a-
quest període cal destacar els quartets
de corda (núm. 2 a 6) i les cançons i
obres de cambra per a conjunts instru-
mentals poc habituals. Aquest és el
període en què el compositor no fa con-
cessions als intèrprets; compon segons
pautes preestablertes que desemboquen
a poc a poc en la utilizació del siste-


Dues fotografies retrospectives de Joaquim Homs
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Andrés Lewin-Richter és compositor
d’obres musicals utilizant especialment
mitjans electroacústics. Fou un dels
fundadors de Phonos Fundació Priva-
da, i actualment n’és el director exe-
cutiu.


ma dodecafònic. Una època d’intro-
versió a la recerca de la màxima ex-
pressió amb el mínim d’elements, i d’o-
bres que el públic amb prou feines co-
neix i que li conferiran una aura de
compositor «difícil».


És molt interessant estudiar la pro-
ducció de 1939 a 1966, ja que apunta
una sèrie de claus sobre la seva situa-
ció personal. Entre 1939 i 1949, amb-
dós inclosos, Homs va compondre vint-
i-quatre obres, de les quals només es
van donar a conèixer Variacions sobre
una melodia popular catalana per a
piano (1943) i la Sonata núm. 1 per a
piano (1945), estrenades totes dues per
la pianista belga Pauline Marcelle poc
després de la seva data de composició.
Entre 1950 i 1959, va compondre vint-
i-sis obres i en va estrenar quatre del
període 1939-1949 més nou del mateix
període, d’entre les quals destaca el
Quartet de corda núm. 3 (1950, estre-
nat el 1952), el cicle de cançons Ce-
mentiri de Sinera (1952, estrenat el
1953), el Trio per a flauta, violí i clari-
net baix (1953, estrenat el 1954 a la
BBC), el Trio per a flauta, oboè i cla-
rinet baix (1954, estrenat el 1956 per
representar Espanya al Festival SIMC
d’Estocolm) i Música per a arpa, flau-
ta, oboè i clarinet baix (1955, estrenat
el 1956). Podem observar que en aquest
període Homs ja ha establert la seva re-
putació com a compositor i arriba a es-
trenar algunes obres un cop compostes
o en té assegurada l’estrena gràcies a la
formació de certs grups instrumentals
disposats a interpretar les seves obres.
Aquestes estrenes no sempre van agra-
dar al compositor: hi havia moltes de-
ficiències interpretatives per part dels
músics locals i poca flexibilitat per part
dels instrumentistes, que més aviat to-
caven «al seu aire». 


E
ntre 1960 i 1966 la situació va
millorar: va compondre vint-
i-set obres, de les quals en va
estrenar catorze poc temps des-


prés de de la seva composició, i n’es-
trenà sis més de la producció anterior.
Entre aquestes darreres destaquen Les
hores -4 poemes de Salvador Espriu
(1956, estrenada el 1961), Via crucis
per a recitador i quartet de corda, amb
tambor (1958, estrenada el 1961),
Quartet de corda núm. 5 (1960, estre-
nada el 1963), El caminant i el mur
(1962, estrenada el mateix any), Quar-
tet de corda núm. 6 (composta i estre-
nada el 1966). En aquest període ja
s’entreveu una maduresa plena i una
gran dedicació a la composició, que al-
terna posicions experimentals amb po-
sicions més assequibles per al públic
tradicional, sobretot en les cançons, en
què privilegia el text amb el suport de
la música, atorgant-li tota la seva força
expressiva. En aquest tipus d’obres ens
recorda molt Mompou, amb el qual es


poden establir certs paral·lelismes pel
que fa a resultats sonors. Homs sentia
una gran predilecció per la poesia i va
saber donar sentit musical als textos, la
qual cosa queda particularment ben re-
flectida en les seves obres sobre tex-
tos de Tagore i Espriu, tots en català.
El seu treball en el camp del lied català
fou molt important; de fet n’és un dels
compositors més representatius.


En aquest període intermedi són
també molt importants els quartets de
corda, als quals cal afegir el Via crucis.
Aquestes obres s’han interpretat molt
poques vegades, i es poden considerar
com a capitals en la producció d’Homs,
ja que segueixen pas a pas la seva evo-
lució com a compositor i són expressió
sense límits. El compositor s’até al cà-
non romàntic del gènere i deixa anar la
seva imaginació, en tres o quatre mo-
viments. Els seus dos quartets poste-
riors a 1966, el núm. 7 (1968) i el núm.
8 (1974) serien relativament breus i en
un sol moviment; és a dir, són quartets
comprimits. Tots aquests quartets han
de ser interpretats per grups d’alt ni-
vell, però aquest és un element del qual
hi ha hagut una gran mancança a la ciu-
tat de Barcelona.


A partir de 1967, i a pesar del dur
cop sentimental que sofrí Joaquim
Homs, es produí un gran canvi exterior
i interior en el compositor. Obtingué el
Premi Ciutat de Barcelona el 1967 amb
Presències-7 moviments per a orques-
tra, que fou l’única obra que compon-
gué aquell any. Una obra amb un fort
sentit autobiogràfic, de la qual es va di-
fondre ràpidament la reducció per a pia-
no, mentre que l’estrena de l’obra or-
questal no es féu fins al 1970. Gràcies
a aquest canvi doble, unit a la seva ju-
bilació el 1971, Homs es tornà més as-
sequible, va prendre més contacte amb
músics locals i va compondre més obres
ad hoc, d’acord amb les ocasions que


es presentaven. Fruit d’això seran els
múltiples soliloquis, monòlegs, estudis,
seqüències, per a un o diversos instru-
ments. Però el gran esforç el dedica a
obres orquestrals: Simfonia breu
(1972), Dos soliloquis (1973), Díptic
(1973), Biofonia (1982), Memoràlia
(1989) i Derivacions (1990), i a obres
dedicades al Conjunt Català de Música
Contemporània o al Diabolus in Musi-
ca, com ara Octet de vent (1968), Hep-
tandre (1969), Impromptu per a 10
(1969), Música per a 11-in memoriam
Joan Prats (1971) i Nonet-A la memò-
ria de Manuel de Falla (1979).


A
partir de 1991 la seva pro-
ducció es redueix a obres de
menys durada, a mode de re-
cords i revisions, pero desta-


quen els solos per a violoncel. Cal te-
nir en compte que moltes de les darre-
res obres encara estan per estrenar, i a
poc a poc van apareixent solistes inte-
ressats a propagar l’obra de Joaquim
Homs. Com que en vida li va costar
molt ser explícit sobre la seva obra, ara
està en mans dels musicòlegs el fet de
donar rellevància a la seva producció.
S’espera amb interès la tesi doctoral
que està preparant Ignacio Valdés, doc-
torand de la Universitat d’Oviedo, so-
ta la tutoria de Marta Cureses.


En ocasió del centenari del compo-
sitor, s’ha creat una pàgina web molt
il·lustrativa que pot servir per ampliar
la informació d’aquest article: www.jo-
aquimhoms.org.


D’esquerra a dreta: Xavier Montsalvatge, Joaquim Homs, 
Frederic Mompou i Manuel Valls
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Teoria i composició i Direcció
Conferències 4 x 4


Dia 4, de 16 a 18,30 h / Aula 356
A càrrec del compositor Hèctor Parra, sobre la seva obra.


Dia 5, de 16 a 18,30 h / Aula 356
A càrrec del compositor Josep M. Guix, sobre l’obra d’Hèc-
tor Parra.


Dia 18, de 16 a 18,30 h / Aula 356
A càrrec del compositor David Padrós, sobre la seva obra.


Dia 19, de 16 a 18,30 h / Aula 356
A càrrec del compositor Benjamin Davies, sobre l’obra de
David Padrós.


Teoria i Composició i Direcció
Classe magistral de composició


Dia 11, de 16 a 18,30 / Aula 347
Dia 12, de 16 a 18,30 / Aula 346


A càrrec d’Anthony Newman, prestigiós compositor i pia-
nista nord-americà.


Teoria i Composició i Direcció
Classe magistral de composició


Dia 13, de 16 a 18,30 / Aula 347


A càrrec de Mark Gibson, director d’estudis orquestrals
del conservatori de Cincinatti.


Sonologia
Una teoria matemàtica de la dissonància


Dia 18, de 18 a 19,30 h / Aula 352


Seminari a càrrec de Xavier Gràcia, professor del de-
partament de Matemàtica Aplicada IV de la Universitat
Politècnica de Catalunya, on imparteix una assignatura so-
bre música i matemàtiques. Ha dedicat la major part dels
seus treballs de recerca a la geometria diferencial i les
seves aplicacions, especialment a la física matemàtica.


Fa mes de 2500 anys, a la Grècia antiga, Pitàgores va no-
tar que, per a dues cordes vibrant simultàniament, les
raons simples de nombres enters corresponien a intervals
consonants. Aquest fet experimental és a l’origen de les
escales i la teoria musical de la música clàssica occiden-
tal. Hem hagut d’esperar fins al segle XX, amb els treballs
de Plomp i Levelt, per tenir una explicació prou comple-
ta d’aquest fet. La comprensió del funcionament de l’òr-
gan de l’oïda, juntament amb unes hipòtesis matemàtiques
simples, permet obtenir de manera natural els intervals
consonants tradicionals.


Padilla, 155 - Edifici L’Auditori
08013 Barcelona
Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
A/e: info@esmuc.net
Internet: www.esmuc.net


Per consultar totes les activitats: www.esmuc.net


A G E N D A E S M U C


Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala 3, Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)


Jazz a la Mozart 
Dia 12, 19 h


En el 250 aniversari del naixement del compositor austríac.


Programa:
W. A. MOZART. Petita serenata, K. 525 (arranjaments de Manel Camp)


Allegro 
Romanzo
Menuetto
Rondó


Sonata en do major, K. 545  
Allegro
Andante


Intèrprets: Llibert Fortuny, saxo; Manel Camp, piano.


ARNAL BALLESTER







–Com es gesta aquest Jazz a la Mo-
zart?


–Doncs com passa ben sovint, de ma-
nera pràcticament casual. Va ser arran
del suggeriment que va fer-nos (a Ma-
nel Camp i a mi) un amic comú, Joan
Arnau, director de l’Escola de Música
de Manresa i un dels impulsors del pre-
mi “Ciutat de Manresa”. Es volia in-
cloure una proposta diferent, més no-
vedosa, en el marc de l’acte de tanca-
ment del certamen, tal i com ja es fa a
d’altres països, i és per això que se’ns
va convidar a revisar la música de Mo-
zart en clau jazzística. La veritat és que,
un cop presentada la proposta, ens han
anat cridant d’una i altra banda i hem
anat rodant el concert pràcticament sen-
se voler. Jazz a la Mozart defuig, per
tant, qualsevol pretensió si bé ha tro-
bat el seu espai dins l’ampli ventall de
possibilitats que dóna el fet de “jugar”
amb la música clàssica i jazzística. En
són bons exemples el fet d’haver tocat
en cicles com “L’hora del Jazz”, a Sa-
badell, o en clubs com el mateix Jam-
boree. Sens dubte, ha estat una expe-
riència molt bona que ara culmina por-
tant el concert al cicle de l’ESMUC.


–És, per tant, més que una revisió
una reinterpretació de la música de
Mozart...


–Correcte. Podríem dir que els qui
ens vinguin a sentir escoltaran la mú-
sica que ja coneixen però portada al
nostre terreny, al llenguatge que nosal-
tres practiquem. Afortunadament, hi
ha moments en què la música defuig les
grans explicacions i parla per ella ma-


teixa. D’aquí que, tot i haver harmo-
nitzat diversos temes, la gran aportació
d’aquest concert sigui la improvisació.
És, sens dubte, el tret més genuí de la
proposta i, al meu entendre, el que la
fa més interessant.


–En el concert de presentació del
projecte, al Jamboree, es van escoltar
autèntics “clàssics” del repertori mo-
zartià. Cal entendre aquesta tria com
a un risc afegit?


–Probablement sigui així però és
també el que fa més vàlid el concert, el
que li atorga major interès. Si inter-
pretes peces que la gent coneix propi-
cies que es puguin comparar unes ver-
sions amb unes altres; en aquest cas, la
visió que en Manel i jo tenim d’aques-
tes obres i, de manera més genèrica,
d’aquest repertori és el que ajuda a
aquesta comparació, el que la fa vàli-
da. En aquest concert toquem des d’à-
ries de La flauta màgica fins a melo-
dies com les de la coneguda com a So-
nata fàcil, precisament per buscar, per
afavorir aquesta comparació. Aquest
factor de “popularitat” del repertori es
va convertir pràcticament en una con-
dició sine qua non alhora d’articular la
proposta.


–Hi haurà disc?
–No ho sé... La veritat és que tant en


Manel com jo anem francament ataba-
lats. Ell amb els seus concerts, les clas-
ses a l’ESMUC... I jo amb les gires, ac-
tuacions i discs. El més important, en
aquest projecte, ha estat trobar-nos, to-
car junts, i l’opció del disc és, ara per
ara, una més. Ja es veurà. 


–Representes una generació de mú-
sics joves formats a l’estranger, en bo-
na part degut als buits existents al nos-


Llibert 
Fortuny


tre país. En especial, en relació a pro-
postes vinculades a estils de música
com el jazz. S’han corregit prou, aques-
tes deficiències?


–Si et refereixes a la creació d’una
Escola com l’ESMUC, et diré que sí.
Feia molts anys que s’estava demanat
a crits. Tant jo com la resta de com-
panys, diguem-ne “de generació”, ens
hem format a l’estranger perquè des-
graciadament a casa nostra no era pos-
sible adquirir aquest tipus d’aprenen-
tatge. Han estat –i són encara– molts
anys de lluita. Per això és molt impor-
tant per al sistema educatiu que exis-
teixin escoles com aquesta. Però no
només això: també ho és, d’important,
que siguem capaços d’entrar i compe-
tir de manera plena a Europa, a través
de l’oportunitat que significa la im-
plantació de propostes com la dels crè-
dits homologables a nivell europeu (els
ECTS). Tot això és bàsic. Si no som ca-
paços de ser-hi, a Europa, de manera
competitiva, si perdem el tren, conti-
nuarem sent un país tercermundista en
aquest aspecte.


–Creus que ens falta molt per poder
ser competitius al nivell que exposes...


–No tant... Anem per bon camí. Ara
per ara ens falta experiència però l’a-
nirem adquirint. Ens cal temps, anys,
per equivocar-nos. Però també temps
per fer les coses bé. Per aprendre, en
definitiva. Amb tot, crec que hem co-
mençat a traçar la línia correcta. El més
important, per a mi, és que la gent tin-
gui l’opció d’escollir. Ho considero un
dret –m’atreviria a dir– democràtic que
la gent pugui estudiar allò que vol i que
l’estat ho ofereixi amb el major nom-
bre de facilitats possibles.


Saxofonista
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per RUT MARTÍNEZ


El proper 12 de desembre, a la nova sala Oriol Martorell (sala de cambra) de L’Auditori, i dins del ci-


cle “Els Concerts de l’Acadèmia”; el saxofonista Llibert Fortuny i el pianista i cap del Departament


de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC, Manel Camp, se sumaran de manera particular al 250 ani-


versari del naixement de W. A. Mozart amb el concert titulat Jazz a la Mozart. Parlem amb Llibert For-


tuny esgarrapant uns minuts en la seva agenda, entre prova i prova d’un concert recent al Palau de la


Música Catalana on va compartir escenari amb el celebrat pianista Chano Domínguez.


Gent ESMUC


continuarem semblant un país tercermundista”
“Si perdem el tren europeu,
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Música i moviment en l’educa-
ció, aquest és el títol del curs
internacional d’estiu que


anualment organitza l’Associació Orff-
Espanya i que enguany s’ha celebrat a
l’ESMUC, en coordinació amb el De-
partament de Pedagogia de l’Escola. El
curs, celebrat del 10 al 14 de juliol, va
centrar el seu programa a donar a
conèixer models didàctics per a edats
diferents des de la perspectiva de l’Orff-
Schulwerk. Impartit per Verena Mas-
chat (ajudant de càtedra de l’Orff-Ins-
titut de la Universitat Mozarteum de
Salzburg) i James Harding (professor
de música a la San Francisco School i
encarregat de desenvolupar el progra-
ma Orff a diverses escoles nord-ame-
ricanes), la cinquantena de participants
van tractar d’aspectes com el desenvo-
lupament dels sentits, la sensibilització
i la consciència corporals, el ritme com
a element bàsic de la dansa i, especial-


L’ESMUC acull el curs internacional
d’estiu de l’Associació Orff-Espanya


ACTUALITAT


ment vinculat amb aquest darrer punt,
la relació entre dansa i música en la tra-
dició europea –danses històriques, dan-
ses socials, elements coreogràfics, etc.


Amb motiu de la celebració de la Festa Euro-
pea de la Música, el 21 de juny passat l’Escola
va celebrar una jornada de portes obertes des-


tinada a donar a conèixer tant les disciplines d’estu-
di com les instal·lacions del centre. La jornada, que
es va iniciar a les nou del matí i es va allargar fins a
les nou del vespre, va incloure diverses visites guia-
des en horari de matí i tarda. Futurs estudiants, jo-
ves arquitectes, casals de gent gran propers al barri,
entre altres, van ser alguns dels visitants en una jor-
nada on més d’un centenar de persones van poder
viure de ben a prop la realitat de l’ESMUC.


L’alumna de clarinet de l’ESMUC Ona Cardona, que ha finalit-
zat enguany amb qualificacions excel·lents els seus estudis a
l’Escola, va ser dirigida pel director de l’ESMUC, el mestre Sal-


vador Mas, en un concert celebrat a Maó, vila natal de la clarinetis-
ta, el 10 de juliol passat, en el marc del 34è Festival de Música d’Es-
tiu organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella (Menorca). Mas va
dirigir l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, en un concert que va
incloure la interpretació de Vistes al Mar d’Eduard Toldrà, així com
del Concert per a clarinet i orquestra K 622 de Mozart, amb Cardo-
na com a solista. Ja en la segona part, Mas va dirigir la Simfonia núm.
40 en sol menor K 550, també de Mozart. Èxit de públic i gran ova-
ció per a la jove intèrpret, deixebla del professor Josep Fuster i gua-
nyadora, entre altres, del Certamen Nacional d’Interpretació «Inter-
centros», l’any 2005.


Al marge del treball de caràcter més
pràctic, el curs d’estiu també va incloure
diverses conferències, taules rodones
i debats en grup.


Creada l’any 1996, l’Associació Orff-Espanya és una organització sense ànim
de lucre integrada per professors d’educació musical i moviment interes-
sats en les idees pedagògiques que el compositor alemany Carl Orff va co-


mençar a desenvolupar a partir del 1924 amb la finalitat de convertir la música en
un ensenyament viu; una forma, per tant, privilegiada d’interacció social en què ca-
da persona desenvolupa les seves capacitats musicals com a part d’un grup. Seguint
els principis educatius que defineixen el pensament d’Orff, l’Associació té com a
objectius principals facilitar la pràctica de la música com un hàbit cultural a l’abast
de tothom; fomentar les capacitats perceptives, creatives i comunicatives mitjançant
l’expressió vocal, instrumental i corporal; utilitzar l’exploració, el joc, la improvi-
sació, la composició i la interpretació de textos, cançons, danses i peces instru-
mentals per al desenvolupament d’un pensament musical ric i profund, com també
desenvolupar la dimensió social de la música per mitjà de la pràctica musical en
grup. Per a més informació: www.orff-spain.com.


Sobre l’Associació Orff-Espanya


Jornada de portes obertes 
amb motiu de la 


Festa de la Música
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Mas dirigeix la clarinetista 
Ona Cardona a Maó
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A C T U A L I T A T E S M U C


Radiant, distesa i divertida,  així es
va mostrar la prestigiosa mezzo-
soprano Teresa Berganza en la


seva recent visita a l’ESMUC. La can-
tant, acompanyada de la seva filla, la
soprano Cecilia Lavilla, i del pianista
Juan Antonio Álvarez-Parejo, va visi-
tar les instal·lacions de l’Escola el mes
de juliol passat amb motiu de la seva
presència a Catalunya arran dels seus
compromisos professionals. Berganza
va ser rebuda pel director de l’Escola,
Salvador Mas; el subdirector, Oriol
Ponsa, i el cap d’Estudis, Rafael Sali-
nas, i per la mirada atenta de la també


Teresa Berganza


mezzosoprano i professora de l’ESMUC,
Mireia Pintó, que va acompanyar Ber-
ganza tant en la visita com en l’assaig
posterior que la cantant madrilenya va
fer a l’aula de cor de l’Escola. 


Berganza, però, no només va depar-
tir amb la direcció del centre sobre la
tipologia d’Escola i dels ensenyaments
que s’hi imparteixen, sinó que va inte-
ressar-se també per la integració de l’ES-
MUC dins el complex cultural i educa-
tiu de L’Auditori. És precisament d’as-
pectes vinculats amb la formació dels
més joves que la cantant va intercanviar
diverses opinions amb el director, Sal-


vador Mas, tot esperant poder traçar lí-
nies bàsiques de col·laboració en un fu-
tur immediat. És arran d’aquest interès
creixent per aspectes vinculats amb
l’educació que la mateixa Berganza ha
estat una de les protagonistes destaca-
des de les classes magistrals enregis-
trades en el programa Magister Musi-
cae-Harmos, promogut per la Funda-
ción Albéniz, i en què l’ESMUC ha ac-
tuat com a proveïdor de continguts
en tant que soci internacional del pro-
jecte, presentat a la seu central de la
Fundación Caja Madrid el 30 de maig
passat.


El fet que Berganza obrís el 6 de juliol passat el dotzè
Festival Internacional de Música Clàssica-Memorial
Eduard Casajoana de Sant Fruitós de Bages va pro-


piciar la seva visita a Barcelona i, particularment, a l’ES-
MUC. La mezzo i la seva filla van repassar a bastament el
repertori del concert, integrat per obres de Monteverdi,
Händel, Paisiello, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Gounod,
Massenet, Dvorák i Donizetti. Acompanyades pel pianis-
ta Juan Antonio Álvarez-Parejo, mare i filla van departir
àmpliament amb periodistes i curiosos durant tota la tar-
da d’estada a l’Escola. A la foto de la portada, Mireia Pintó
acompanya Teresa Berganza i Cecília Lavilla.


Assaig de luxe
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Assistència a la conferència IAML-IAMIC-IMS


La Biblioteca de l’Escola ha participat en la darrera edició de la conferència de la Interna-
cional Association of Music Libraries (IAML), que va tenir lloc del 18 al 23 de juny a la
ciutat sueca de Göteborg. Per primera vegada aquesta conferència ha reunit representants


de tres associacions musicals, com la mateixa IAML, la Internacional Musicological Society
(IMS) i la Internacional Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAMIC). Entre altres temes, s’hi van tractar les darreres novetats entorn dels projectes inter-
nacionals de documentació musical com RISM, RILM, RIPM i RIdIM, diversos projectes de di-
gitalització de fons musicals (Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque Royale de Belgi-
que), i també els resultats de les nombroses comissions de treball de la IAML, com per exem-
ple les de drets d’autor, accés a materials efímers, materials audiovisuals, accés a arxius musicals,
arxius d’orquestra, biblioteques públiques, especialitzades o biblioteques d’institucions d’en-
senyament musical.
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E
n el curs d’un treball de camp
en la zona del baix Ter, una re-
cerca dirigida per Jaume
Ayats,1 vàrem localitzar al Cen-


tre de Documentació de Can Quintana
de Torroella de Montgrí una sardana
amb un títol ben sorprenent. ¡Viva Es-
paña! formava part d’un plec de sis sar-
danes conservat en el fons que els des-
cendents de Pere Rigau (1868-1909)
van cedir a aquest centre l’any 2002.2


Els primers dos compassos dels curts
són reveladors: el flabiol, els dos cor-
netins i un fiscorn toquen el conegut
motiu inicial de l’himne actual de l’Es-
tat espanyol. A partir d’aquí la sarda-
na encadena, una rere l’altra, diverses
citacions d’altres himnes i melodies de
caràcter marcial. Res de cançons po-
pulars catalanes. Ni tan sols el carac-
terístic acompanyament rítmic i harmò-
nic que s’ha convertit en l’emblema de
la dansa nacional. En lloc d’aquest, el
ritme del tutti final –que repeteixen in-
sistents el flabiol, les tenores, els tibles,
els trombons, un fiscorn i el contrabaix–
remet directament a les desfilades mi-
litars i a les corridas de toros; és a dir,
a les músiques de moda que van coin-
cidir en el pasdoble al principi del se-
gle XX.


El 2006 aquest document no ens dei-
xa indiferents. Reclama, provocador, la
nostra atenció. Perquè no ens és fàcil
entendre com un dels protagonistes del
particular cànon nacional de la sarda-
na hagués escrit aquesta obra. Perquè
tant el títol com les melodies i els rit-
mes xoquen amb la forma i el timbre
que considerem consubstancials de les
sardanes. Quan la imaginem amb l’anà-
lisi de la partitura –i també si l’es-
coltéssim– patim un conflicte her-
menèutic, ja que els significats que ens
suggereix ens resulten contradictoris.
Ara bé, aquesta contradicció, no la vis-
qué Pere Rigau ni els balladors empor-
danesos del final del segle XIX.


Vet aquí una bona oportunitat per
demostrar que la història no és només


un instrument ideològic al servei de les
institucions, ni un entreteniment que
omple la curiositat del nostre lleure, ni
encara menys un coneixement comple-
mentari als nostres oficis i aficions. La
història també ens desvetlla. Ens des-
perta del nostre pensament autosufi-
cient. Els marxistes ho sabien molt bé:
la història podia desalienar, podia des-
narcotitzar.


P
ere Rigau, un altre apòstol de
la pàtria catalana. Flabiolaire
virtuós i fundador de la cobla
Els Montgrins, de la qual fou


director, Pere Rigau va ser un dels au-
tors de sardanes més prolífics de la se-
va època. S’ha escrit diverses vegades
que en compongué unes cinc-centes,
tot i que la majoria es donaven per per-
dudes.3 També s’ha escrit que fou un
continuador de la via oberta per Pep
Ventura «en fer prevalèixer la més pu-
ra i genuïna condició racial enfront del
corrent perniciós que en la seva èpo-
ca imperava d’utilitzar ritmes impro-
pis com la polca o melodies calcades
de les òperes per compondre les com-
posicions sardanistes».4 Però que va
morir massa aviat, «en el sentit que va
morir precisament quan s’estava for-
jant el clima idealista que va donar lloc
al període de ressorgiment de la sar-
dana».5 Lluís Albert ho aventurava unes
frases abans: al costat de Josep Serra
hauria proporcionat un nou cas per a
les vides paral·leles de Plutarc.


En els primers anys del segle XX, a
cavall de l’ascens de la Lliga Regiona-
lista de Catalunya, va difondre’s pel ter-
ritori una nova imatge de la sardana


per JOAQUIM RABASEDA


E S M U C A R T I C L E


¡Viva España!


Al principi del 
segle XX es va 


difondre a Catalunya
una nova imatge de la


sardana, que la 
convertia en un 


símbol nacional i en
un referent de civilitat.


Més que una sardana
de Pere Rigau


Els Montgrins en el tombant de segle. 
Pere Rigau està assegut, 
el primer a l’esquerra
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que la convertia en un símbol nacional
i en un referent de civilitat. Des d’ales-
hores, les postures catalanistes volien
deslliurar-la de les impureses ocasio-
nades per la influència dels balls de mo-
da i dels costums musicals estrangers,
ja fossin italians ja fossin espanyols. La
sardana pura, arrelada míticament en
els versos d’Homer i continuadora de
l’esperit herdià del poble en les seves
melodies, es convertia així en el prin-
cipal rerefons conceptual del seu dis-
curs històric. El que fins aleshores ha-
via estat una agrupació instrumental
per a les festes locals esdevenia símbol
sonor d’un país. També ho feia la for-
ma musical que havia crescut al cos-
tat de les noves actituds corporals i de
manifestació social dels joves de mit-
jan segle XIX. I les històries que s’ex-
plicaven al voltant del repertori i dels
principals autors sardanístics van ser
un bon mecanisme de suport a aques-
ta ideologia nacionalista, que manifes-
tava el seu programa emocional amb la
cobla i la sardana. Calia desenterrar
la dansa nacional com calia desenterrar
la pàtria espiritual que jeia ofegada so-
ta l’enclusa de l’Administració espa-
nyola. Així ho creien.


L’escriptura històrica sobre la sar-
dana va impregnar-se d’aquestes ide-
es que varen solidificar una opció estè-
tica en un imperatiu des del qual es
construïa la història i es jutjava el pas-
sat. Des d’aquesta perspectiva es re-
clamava l’heroisme de Pep Ventura i
del conjunt d’homes compositors que
ell encapçalava. Entre els salvadors mu-
sicals de Catalunya, havia de trobar-
s’hi Pere Rigau. Així ho explicaven.


U
n mosaic d’himnes. Un reial
decret del Govern de José
Maria Aznar va regular defi-
nitivament, encara no fa una


desena d’anys, l’himne de l’Estat es-
panyol.6 Amb aquest pas acabava el seu
recorregut d’himne oficial, que havia


començat amb un decret signat per
Francisco Franco el juliol de 1942. Fins
aleshores havia estat un emblema
monàrquic que havia simbolitzat també
determinades tendències polítiques, ja
que des del casament d’Isabel II, l’oc-
tubre de 1866, la Marcha de granade-
ros representava aquesta via dels Bor-
bons.7 Per tant, és lògic pensar que la
marxa que es troba escrita en una de
les pàgines del Libro de la ordenanza
de los toques de pífanos y tambores que
se tocan nuevamente en la infantería
española, publicat a Madrid el 1761,
obra del músic andalús Manuel Espi-
nosa de los Monteros (1725-1810), no
era pas un himne. S’hi va convertir amb
el pas del temps.


En l’antiguitat grecoromana els him-
nes eren uns poemes d’honor als déus
i als herois, que normalment es canta-
ven en actes de culte. El cristianisme va
transformar-los en lloances a Déu, als
sants i a la Verge Maria. I d’aquest ús
religiós deriven els nostres himnes na-
cionals, sobretot després de la Revolu-
ció Francesa de 1789, quan se’n com-
pongueren molts per exaltar la llibertat
i les noves divinitats de la Il·lustració.
Una de les conseqüències del pas de les
tropes franceses per la Península va ser
la difusió d’aquesta nova definició del
gènere hímnic. Ja el 1808 Ferran Sor
(1778-1839) va escriure’n alguns a par-


tir de poemes de Juan Bautista Arriaza
(1770-1837), com el Venid vencedores
que entonava l’exèrcit espanyol el vint-
i-vuit d’agost del mateix any, mentre en-
trava a Madrid.8


Un altre dels exemples primerencs
que trobem a Espanya és l’Himno a
Riego, que van utilitzar les tropes cons-
titucionalistes de Rafael Riego el 1820.
Una prova de la força simbòlica
d’aquesta música fou que Ferran VII
l’hagués de cantar davant les multituds
des d’un dels balcons del Palau Reial
com a signe de respecte a la Constitu-
ció.9 Durant més de cent anys, la seva
lletra va anar variant. Això ens en cor-
robora la vigència i l’ús: va ser un sig-
ne d’oposició republicana a la monar-
quia, tant quan va esclatar la Revolu-
ció Gloriosa de setembre de 1868 com
quan va proclamar-se la Segona Repú-
blica l’abril de 1931. Encara el desem-
bre de 2003, a la final de la Copa Da-
vis, les seves notes atiarien una mica
més el debat sobre la realitat nacional
espanyola.


Fins a l’arribada del Caudillo, però,
la proclamació d’un himne nacional es-
panyol va ser un procés complex i difí-
cil. Al final del segle XIX, la gent en-
cara usava les melodies de moda quan
necessitava una cançó emblemàtica per
expressar el seu sentiment patriòtic. Per
això, en esclatar la guerra de Cuba, els
soldats espanyols que partien ho feien
cantant un fragment de Cádiz, una sar-
suela que Federico Chueca (1846-1908)
i Joaquín Valverde (pare, 1846-1910)
van estrenar el 1886. La marxa del fi-
nal del primer acte, que començava
amb un característic motiu tallat i amb
el text «Vi... va... España», va ampliar
ràpidament el repertori de les bandes
militars i era cantat espontàniament pels
carrers de Madrid. Joaquín Valverde
(fill, 1875-1918) va convertir-la, l’any
1896, en la melodia central i en el títol
d’una nova sarsuela còmica. Durant
més d’una dècada va ser una de les me-
lodies més populars. Fins que a causa
del desastre antillà va passar a ser un
signe funest de la bogeria patriòtica, i
es va deixar de tocar. Fou arraconada i
proscrita.10


Així doncs, parlar de la Marcha de
granaderos com l’himne nacional d’Es-
panya al final del segle XIX és un error.
Potser era un emblema monàrquic que
aplaudien els borbònics, és a dir, un ves-
tigi de l’antic règim que no s’havia adap-
tat encara a les noves realitats simbòli-
ques del romanticisme. No és estrany,
doncs, que Pedrell no en faci cap re-


A R T I C L E E S M U C


En l’època 
grecoromana els 


himnes honoraven
déus i herois. El 
cristianisme els
transforma en 


lloances a Déu, als
sants i a la Verge Maria.


Particel·la de flabiol 
de la sardana 
¡Viva España!,
de Pere Rigau
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ferència en el seu diccionari editat el
1894, mentre que sí que hi recull els
exemples dels himnes de França, d’An-
glaterra, d’Itàlia, i «el de Riego».11 Un
himne, essencialment, era un text
cantat.


P
er què historiem? Com deta-
llem en l’esquema adjunt, la sar-
dana de Pere Rigau és una me-
na de popurri que cita la Mar-


cha de granaderos, l’Himno a Riego, la
Marcha de Cádiz, diversos tocs militars
de corneta i altres melodies que enca-
ra no hem pogut identificar. Si aques-
tes citacions en una sardana ens creen
un conflicte hermenèutic avui dia, és
perquè hem heretat una conceptualit-
zació concreta d’aquesta dansa. Pere
Rigau va compondre un ball de moda
més, no un símbol nacional. I va utilit-
zar unes melodies conegudes que tam-
poc no ho eren. Tot i que no queda clar
si va escriure-la amb una finalitat evo-
cadora o irònica, en qualsevol cas no hi
havia el xoc de significats que hi afe-
gim ara.12 Perquè no compartim la ma-
teixa vivència de ¡Viva España!, de la
mateixa manera que no coneixem totes
les referències que l’autor feia d’altres
obres.


Més enllà de la revisió crítica de les
sardanes i de la reflexió historiogràfi-
ca, aquesta composició de Pere Rigau
ens confirma que les nostres experièn-
cies musicals estan voltades de signi-
ficacions que no són secundàries, i que
a vegades poden absorbir la percepció
que se’n té. La topada amb l’«altre»
històric, la imaginació de la seva reali-
tat a partir del seu rastre, neix de la nos-
tra curiositat, però també d’una in-
quietud. Perquè a vegades els indicis
fan que ens qüestionem a nosaltres ma-
teixos, que ja no ens sigui possible con-
tinuar indiferents amb determinades
idees i comportaments que tenim ben
assumits. Les dades del passat, com
aquest plec de particel·les conservat a
Torroella de Montgrí, ens recorden que
no som nans sobre les espatlles de ge-
gants, sinó persones atrapades en la
complexitat ideològica de les nostres
vivències. És massa còmode reduir les
transformacions ocorregudes amb el
pas del temps a quatre tòpics histo-
riogràfics, i culpar les institucions de la
manipulació del coneixement històric.
Els manuals d’escola determinen.
També ho fan les veus radiofòniques,
els programes de mà i les imatges pro-
mocionals. Però l’impuls que ens pot
provocar el coneixement del passat ens
allibera mitjançant la nostra pròpia
consciència. Per això no tothom es con-
forma a explicar-se històries. La histò-
ria, fins i tot quan l’escriu un ingenu,
no és mai innocent.


1. Fruit d’aquesta investigació acaba
d’aparèixer el llibre JAUME AYATS, dir.
(2006). Córrer la sardana: balls, joves i
conflictes. Barcelona: Rafael Dalmau edi-
tors.


2. Can Quintana, Centre de Docu-
mentació, Fons Pere Rigau, núm. inv. 33,
núm. antic 40.


3. CARLES RIERA i JOSEP VENTURA
(1991). De la A a la Z: diccionari d’au-
tors de sardanes. S. c.: SOM, p. 155; CON-
CEPCIÓ RAMIÓ (2001). «La sardana, la
música de cobla i els esbarts», dins XOSÉ
AVIÑOA, dir. Història de la Música Cata-
lana, Valenciana i Balear, volum VI: mú-
sica popular i tradicional. Barcelona: Edi-
cions 62, p. 143, i (2002): «Rigau i Poch,
Pere [Barretó]», dins JESÚS GIRALT, dir.
Gran Enciclopèdia de la Música, vol. 7.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, s. p.


4. PERE CASTELLS (1985). «Preludi»,
dins DIVERSOS AUTORS. Cobla orques-
tra Montgrins: cent anys al servei de la
música (1884-1984). Girona: Diputació
de Girona, p. 19.


5. LLUÍS ALBERT (1985). «Capítol 1»,
dins DIVERSOS AUTORS. Cobla orques-
tra Montgrins: cent anys al servei de la
música (1884-1984). Girona: Diputació
de Girona, p. 47 i 48.


6. Per Reial decret 2027/1998 de 18
de setembre, s’admetia oficialment la no-
va revisió i orquestració de l’Himno na-
cional feta per Francisco Grau Vergara,
director de la Banda Real de Palacio. Un
altre reial decret de l’any anterior va re-
gularitzar la compra dels drets de l’adap-
tació i instrumentació que Alfons XIII ha-
via encarregat a Bartolomé Pérez Casas
el 1907.


7. ANDRÉS RUIZ (2000). «Himno (II)»,


dins Emilio Casares, dir. Diccionario de
la música española e hispanoamericana,
vol. 6. Madrid: Sociedad General de Au-
tores y Editores, p. 308.


8. RAMÓN GARCÍA-AVELLO (2002).
«Sor Montadas, Fernando [Ferran Sors,
Joseph Fernando Macario Sor]», dins EMI-
LIO CASARES, dir. Diccionario de la mú-
sica española e hispanoamericana, vol.
9. Madrid: Sociedad General de Auto-
res y Editores, p. 1169.


9. JOSÉ ESTEBAN GONZALO (1997 i
1998). «El himno de Riego», dins Políti-
ca, núm. 24-25.


10. JUAN ARNAU i CARLOS M. GÓMEZ
(1979). Historia de la Zarzuela, vol. 3.
Madrid: Zacosa, p. 459; CONCEPCIÓN RO-
MERO (1999). «Chueca Robles, Federi-
co», dins EMILIO CASARES, dir. Diccio-
nario de la Música española e hispanoa-
mericana, vol. 3. Madrid: Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores, p. 686 i 687;
i (2002): «Valverde Sanjuán, Joaquín
[Quinito]», dins EMILIO CASARES, dir.
Diccionario de la música española e his-
panoamericana, vol. 10. Madrid: Socie-
dad General de Autores y Editores, p.
720.


11. FELIP FEDRELL (1894). «Himno pa-
triótico», dins Diccionario técnico de la
música. Barcelona: Imprenta de Víctor
Gerdós, p. 221.


12. Per a més informació sobre parò-
dies i citacions d’himnes espanyols en la
música del segle XIX, vegeu FRANCESC
CORTÈS (1996). «La zarzuela en Cataluña
y la zarzuela en catalán», dins EMILIO CA-
SARES, dir. Cuadernos de música iberoa-
mericana, vol. 2 i 3. Madrid: Sociedad
General de Autores y Editores, p. 289-
318.


NOTES


Esquema analític dels continguts melòdics 
de la sardana ¡Viva España!


Compassos Contingut melòdic


CURTS
1 - 2
3 - 5
6 - 10


11 - 15
16 - 23
24 - 25
26 - 33


LLARGS 
34 - 41
42 - 49
50 - 51
52 - 59
60 - 70
71 - 88
89 - 94
95 - 110


Motiu inicial de la Marcha de granaderos
Toc de corneta núm. 1
Melodia sense identificar núm. 1
Toc de corneta núm. 2
Variació de la tercera secció de l’Himno a Riego
Motiu inicial de la Marcha de Cádiz
Melodia sense identificar núm. 2


Primera secció de la Marcha de granaderos
Melodia sense identificar núm. 3
Toc d’atenció
Variació de la tercera secció de l’Himno a Riego
Melodia sense identificar núm. 4
Marcha de Cádiz
Melodia sense identificar núm. 5
Melodia sense identificar núm. 6
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D
urant el curs 2005-2006 es
van convocar una sèrie de
concursos per a l’adquisició
d’instruments musicals a fi


d’ampliar l’oferta del servei del Parc
d’Instruments de l’ESMUC. Un cop rea-
litzades les adjudicacions per mitjà de
les diverses comissions de valoració, es
van dur a terme les adquisicions als fa-
bricants i constructors escollits.


Entre els instruments adquirits des-
taquen, per exemple, les tres noves oc-
taves de gongs, que permetran ampliar
els repertoris d’orquestra; l’orgue po-
sitiu, imprescindible per a molts dels
conjunts de música antiga, i el contra-
fagot, tan esperat pels fagotistes de l’Es-
cola. Aquests i altres instruments pas-
saran a formar part del més d’un miler
de peces que ja hi ha catalogades al Parc
d’Instruments.


A més de les adquisicions, el Parc
també ha revisat els instruments ja exis-
tents per tal que, en la mesura que si-
gui possible, els alumnes i professors
els trobin en un estat òptim, coincidint
amb l’inici del curs. En aquest aspecte,
cal destacar l’ajustament tècnic del for-
tepiano de cinc octaves, construït per
Jan van der Hemmel, per corregir-ne
els problemes de repetició i encallament
de les tecles, així com el pes excessiu
de la mecànica.


Aquest estiu també han passat pel ta-
ller un parell de clavicèmbals de l’Es-
cola: d’una banda, l’alemany, l’estruc-
tura del qual calia reforçar per una pèr-
dua parcial de la subjecció dels elements
que suporta, cosa que ha suposat des-
muntar-lo i fer-hi un ajustament com-
plet. Aquesta actuació, que pot semblar
de caràcter preventiu, és bàsica per as-
segurar el rendiment d’aquest formi-
dable instrument, ara que el seu estat
és reversible.


D’altra banda, pel que fa al cla-
vicèmbal italià de Joan Martí segons
Trasontini, s’ha intervingut en dues es-
querdes aparegudes a la taula de res-
sonància, i en la reintegració de la po-
licromia en zones erosionades.


Amb referència a aquests últims ins-
truments, cal remarcar que han de-
mostrat una gran qualitat i resistència
després de fer un servei excel·lent en
desenes de concerts, centenars de clas-
ses, festivals, cessions i trasllats, amb
el risc que suposa el transport i l’estrès


climàtic. 
D’entre aquestes actuacions, desta-


ca la col·laboració de l’ESMUC en la
29a edició del Festival de Música An-
tiga, enguany celebrat a l’Auditori, que
es va traduir en la cessió del clavicèm-
bal italià construït per Joan Martí per a
diverses actuacions –entre les quals el
concert inaugural del festival, amb Fa-
bio Biondi (violí) i Kenneth Weiss (cla-
vicèmbal). Aquest últim va realitzar, en
el marc del Festival, una classe magis-
tral àmpliament seguida a l’ESMUC. 


És, per tant, la suma de totes aques-
tes activitats el que explica la necessi-
tat de les intervencions realitzades en
aquests instruments, per garantir-ne
una bona resposta en el futur.


R E P O R T A T G E E S M U C


Parc d’instruments
Posada al punt


A dalt: fortepiano de cinc octaves
i clavicèmbal italià.


A la dreta: clavicèmbal alemany
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–Quan vas entrar a l’ESMUC?
–Hi sóc des de l’inici del Departament


de Sonologia, que es va crear un any
després de l’obertura de l’ESMUC. Fa, per
tant, quatre anys. Tot plegat va ser una mi-
ca casual: en un enregistrament, vaig tro-
bar una persona que ja era a l’Escola i va
explicar-me que s’iniciava el Departament
de Sonologia. Vaig consultar la pàgina web,
em vaig presentar a les proves i un mes
després ja n’era professor.


–Professor, això sí, d’àmbits força di-
ferents. ¿Són tan distints com sembla o
s’hi troben també punts de contacte?


–El canal principal de distribució de la
música antiga és el canal discogràfic, la ma-
teixa discografia; o, si més no, continua es-
sent el canal preferent. Tant l’exercici de la
música antiga com l’enregistrament de qual-
sevol tipus de música en un suport que que-
da fora del control dels intèrprets fan que
ens haguem de “transportar” a espais i
temps que no coneixem. Per tant, parlem
del mateix exercici: l’un des d’un punt de
vista arqueològic i l’altre des d’un prisma
tècnic i gairebé futurista; però és el mateix
procés. També en música antiga hem de
“recrear” per obtenir certes informacions i
experiències, mons sonors que ja han des-
aparegut i que en part només podem acon-
seguir reviure d’una manera virtual; és a
dir, amb l’ajuda de la informàtica. La so-
nologia, per tant, intenta crear música i sons
mitjançant el suport informàtic. Pensa,
també, que amb el pas dels segles s’han per-
dut pràctiques musicals abans corrents però
avui oblidades que són objecte d’investi-
gació dels compositors moderns... Sense
els sonòlegs, bona part d’aquests estudis
no serien possibles.


–¿Els alumnes també entenen aquesta
proximitat?


–Hi ha uns quants estudiants que fan
música antiga i sonologia; és a dir, que te-
nen un instrument secundari en una ban-
da i un de principal en l’altra. Això ja de-
mostra l’afinitat de matèries i eines. Per a
aquests estudiants és molt important que
hi hagi una institució com l’ESMUC, on po-
den cursar les especialitats respectives de
manera vertebrada.


–¿Els intèrprets tenen encara massa re-
cels amb tot el que té a veure amb la tec-
nologia musical?


–Certament. N’hi ha dos de molt clars:
l’un, vinculat a la part comercial de la indús-
tria, que sempre tendeix a predominar so-
bre els criteris musicals; i l’altre, en relació
amb les possibilitats immenses que dóna la
postproducció, fins al punt d’arribar a des-
naturalitzar les peces, tot convertint-se en
una eina nociva per a la mateixa música.
És com tot, si qualsevol element de la ca-
dena es descontrola, el resultat sol ser ne-
fast.


–¿I s’ha donat molt, aquest descontrol?
–Molt, massa..., però no sempre. Per


desgràcia, la mala utilització de la tecnolo-
gia és un perill més que latent, constant, en
el qual es cau massa sovint.


–¿Els estudis de sonologia poden cor-
regir aquests errors?


–En part, però no n’estic del tot con-
vençut, s’hauria d’anar més en aquesta lí-
nia. És una realitat que un percentatge molt
elevat de persones que fan de tècnics no sa-
ben música. Però també és cert que en el
món actual hi ha la tendència de fer pre-
valer els coneixements tècnics per damunt
dels artístics. 


–¿Escolten molta música, els futurs
sonòlegs?


–Més que escoltar-ne, n’haurien de to-


Pere 
Casulleras


car. Els músics no només han de consumir
música, sinó que fonamentalment n’han de
produir.


–I als alumnes de música antiga, ¿també
els cal “tocar” més?


–Les peticions que cal fer als alumnes
d’antiga són ben diferents: així com “arros-
sego” els sonòlegs a fer més música, a con-
siderar més i millor la música, també “arros-
sego” els de música antiga a utilitzar més
i millor les eines informàtiques. 


–Com poden facilitar la feina els in-
formàtics als intèrprets de música antiga?


–Per exemple, per mitjà de la recreació
de sistemes d’afinació històrics, per als quals
ja no queden instruments que puguin re-
produir el so de l’època. La informàtica es-
devé la solució millor i més econòmica.
També és útil per accedir en línia al mate-
rial que hi ha a les biblioteques. I princi-
palment potencia un aspecte bàsic que la
música antiga encara no ha incorporat del
tot: l’intercanvi d’opinions per mitjà de fò-
rums d’Internet; n’hi ha alguns, però som
a anys llum d’altres matèries universitàries.


–De fet, ¿ets l’únic professor que fa exà-
mens “virtuals”?


–Més o menys. Són exàmens fets a mi-
da per a la matèria i per a l’ESMUC: tinc
un servidor propi, em dedico a programar
–un hobby que m’és molt útil per a la fei-
na– i em connecto a Internet. Llavors els
alumnes es connecten amb la seva contra-
senya i interaccionen en el meu programa.
Fins i tot he arribat a examinar una classe
presencial, mentre jo era a centenars de
quilòmetres mitjançant un xat, examina-
va simultàniament alumnes que físicament
eren a l’ESMUC amb altres d’Erasmus es-
campats per diverses ciutats del món. 


–I què hi diuen, els alumnes?
–Ho troben fantàstic; en un primer mo-


ment gairebé no es creuen que podrem tre-
ballar utilitzant aquests recursos, però
després s’ho passen molt bé i aprenen el
valor i les possibilitats que els dóna Inter-
net.


–¿Tindrem bons músics que alhora si-
guin bons internautes?


–Crec que sí, perquè els músics són gent
que, contràriament a allò que pugui sem-
blar, tenen tendència a tancar-se dins una
bombolla. Per això els és bo tenir una con-
nexió directa cap a l’exterior sense haver
de deixar la seva pròpia bombolla.


Professor dels departaments 
de Música Antiga i Sonologia


“Els músics no només han de consumir música, 
sinó que n’han de produir”
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Productor musical, músic, empresari, afinador de pianos, professor, in-
formàtic... El cas de Pere Casulleras esdevé tant específic com paradigmà-
tic de la realitat, certament diversa, de l’ESMUC. Imparteix les assignatu-
res Cant d’orgue i Conjunt del segle XVI, adscrites al Departament de Mú-
sica Antiga; Tècniques d’enregistrament i postproducció I, de l’àmbit de
Sonologia, i igualment diversos seminaris, entre els quals destaca el de
Tremps històrics. Amb tot, Casulleras sosté que unes disciplines i altres no
estan tan allunyades com sembla. «Tenen molts punts de contacte. Dalí ja
ho deia: els extrems es toquen.»


Gent ESMUC





