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Dirigida pel mestre Salvador Mas, l’Orquestra va tocar
la sardana Empúries d’Eduard Toldrà i també va acom-
panyar la soprano Rosa Mateu, que va cantar dues


cançons emblemàtiques del mateix Toldrà (Festeig i Cançó
de grumet). Així mateix, l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC,
formada en aquesta ocasió per una seixantena de músics, tots
ells estudiants de l’Escola, va actuar en els moments solem-
nes d’interpretació de l’himne nacional, Els Segadors, i va
acompanyar El cant de la senyera, que va cantar el prestigiós
Cor Lieder Càmera de Sabadell que dirigeix Josep Vila i Ca-
sañas, també professor de l’ESMUC i recentment nomenat ti-
tular del cor de Ràdio Televisió Espanyola. Per últim, l’ES-
MUC va aportar un petit grup de cantants com a reforços del
cor –tots ells, estudiants de l’Escola.


Paral·lelament a la intervenció de l’Orquestra, la cantant
mallorquina Maria del Mar Bonet i el cantaor Miguel Pove-
da van sumar-se a l’acte cantant un fragment del seu darrer
espectacle “Els treballs i els dies”, presentat recentment a No-
va York i programat en el marc de la darrera edició del Fes-
tival d’Estiu de Barcelona. Amb tot, l’acte es va obrir amb
música del català Josep Serra i Bonal, concretament la seva
Marxa solemnial interpretada per la cobla Sant Jordi – Ciu-
tat de Barcelona. Aquesta formació va ser també l’encarre-
gada de rubricar la celebració de la Diada Nacional amb una
audició de sardanes.


Sobre l’Orquestra de l’ESMUC


Presentada oficialment a principis d’aquest 2007, l’Or-
questra Simfònica de l’ESMUC significa el compliment
del compromís assumit pel seu director, Salvador Mas,


en iniciar la seva etapa com a cap visible de la institució; com-
promís que arrela en els mateixos objectius fundacionals de
l’ESMUC. “Amb la creació dels grans conjunts –cobla, or-
questra simfònica, big band i ensemble de música antiga- hem
posat a disposició dels estudiants les eines imprescindibles
per a la seva formació integral com a músics”. En aquest sen-
tit, Mas afegeix que aquesta orquestra, tot i no comptar en-
cara amb una trajectòria “sí té un futur esperançador que es
fa palès en cada actuació”. La creació d’aquestes formacions
de caràcter estable, integrades per estudiants de Grau Supe-
rior de l’única institució pública d’ensenyament musical su-
perior de Catalunya, treballa en la línia marcada per forma-
cions homòlogues de gran prestigi, com les orquestres i grups
instrumentals d’estudiants i exestudiants d’Alemanya, Àus-
tria, Anglaterra i França, amb dècades de tradició. 
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Primera Diada Nacional


L’Orquestra Simfònica de l’Escola Superior de Música de Catalunya va participar en els
actes celebrats al Parc de la Ciutadella amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11
de setembre passat, responent a la invitació realitzada pel departament de la Presidèn-
cia de la Generalitat de Catalunya.


per a l’Orquestra de l’Escola


Els estudiants de l’ESMUC, felicitats pels expresidents 
Jordi Pujol i Pasqual Maragall, respectivament


La soprano Rosa Mateu va cantar cançons de Toldrà, 
acompanyada pels estudiants
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A C T U A L I T A T E S M U C


L’Escola organitza per segon any consecutiu una sèrie de concerts per donar a conèixer a la ciutat i al país allò que es fa
a l’ESMUC de portes endins. ELS CONCERTS DE L’ACADÈMIA volen ser la veu de l’Escola en allò que li és propi:
l’activitat acadèmica. Tots els estudiants es preparen per arribar a ser capaços de presentar-se en públic: sigui com a


instrumentistes, cantants, directors –corals o orquestrals–, compositors, docents, investigadors, sonòlegs, promotors... Tots
ells es professionalitzaran en un àmbit que els posa, certament com poques altres activitats, a l’aparador públic i els exposa a
la crítica immediata.


És sota aquest esperit, doncs, que l’ESMUC programa aquesta sèrie de concerts. Estudiants (actuals i antics), professors,
solistes i conjunts, entre ells, els grups ja estables de l’Escola (cobla, orquestra simfònica i big band), així com la presentació
del conjunt de música antiga. Tot seguit us avancem la programació per a la temporada 2007-2008 d’aquest cicle que s’inau-
gurarà el mes de novembre vinent.


Segona temporada del cicle 
“Els concerts de l’Acadèmia”


Tot i el seu breu currículum, l’Orquestra Simfònica de l’Es-
cola, amb una plantilla que oscil·la entre seixanta i vuitanta
músics (en funció del repertori que programa), ja ha tocat
obres clàssiques del gran repertori del segle XIX, així com
també composicions escrites per músics catalans. Al llarg del
curs acadèmic 2007-2008, l’Orquestra Simfònica de l’ES-
MUC ha programat el Concert per a clarinet de Mozart (amb
l’exalumna Ona Cardona com a solista), i de Xostakòvitx,
la Simfonia núm. 5, sota la batuta del seu director titular, Sal-
vador Mas. Ja al mes de juny de 2008, els estudiants treba-
llaran l’Obertura de Ruy Blas de Mendelssohn i la Simfonia
101, El rellotge, de Haydn, amb el prestigiós director Chris-
topher Hogwood.


6 de novembre de 2007: Leonid Sintsev, piano (P) 
13 de novembre de 2007: Mireia Pintó & Vladik Bronewetzky & Jaume Creus (P i C)
27 de novembre de 2007: Iñaki Alberdi & Íñigo Aixpiolea: duo d’acordions (P i C)
11 de desembre de 2007: Ferran Cullell, piano (PG) / Maria Hinojosa, cant (PG)
18 de desembre de 2007: Quintet Yberia (E)


28 de gener de 2008: Conjunt Música Antiga (GC) S. Oriol Martorell. Directora: Chiara Banchini.
29 de gener de 2008: Cobla (GC) Direcció: Edmond Colomer S. Oriol Martorell
30 de gener de 2008: Big band (GC) S. Oriol Martorell 
31 de gener de 2008: Orquestra Simfònica (GC)  Direcció: Salvador Mas S. Pau Casals


26 de febrer de 2008: Quartet Versus (E) + Quartet de Tubes “Too Bass” (E)


4 de març de 2008: Oriol Saña: Quartet2 (E i P)
11 de març de 2008: Cambra /Conjunts de Música de Cambra de l’ESMUC (E)


1 d’abril de 2008: Dani Carbonell & conjunt de música tradicional (E i P) / Manuel Alonso & Daniel
Silva, guitarra flamenca (E)
8 d’abril de 2008: Trio de clarinets: Joan Enric Lluna & Harry Sparnaay & Josep Fuster (P)
15 d’abril de 2008: Octet de trombons (E) & Conjunt de metalls (E)
22 d’abril de 2008: Conjunt de percussió (E)
29 d’abril de 2008: Conjunt de Noves Creacions (E)


18 de juny de 2008: Orquestra Simfònica (GC). Direcció: Christopher Hogwood. S. Oriol Martorell 
21 de juny de 2008: Cobla & Big band –Direcció: Joan Albert Amargós (GC). Festa de la Música


Dimarts, a les 19 hores, sala Tete Montoliu (3) de L’Auditori. Gratuït


* Aquest programa pot estar subjecte a canvis d’última hora.
Llegenda: E – estudiants / P – professors / C – convidats / PG – postgraduats / GC – grans conjunts


Avançament de la programació


Els joves músics preparen la seva intervenció


Oriol Saña


Leonid Sintsev i el seu 
deixeble Ferran Cullell


Mireia Pintó, amb Vladislav 
Bronewetsky
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M
esos enrere, la inclusió op-
cional d’una gralla i una te-
nora dins la formació d’un
conjunt instrumental des-


tinat a estrenar obres d’estudiants en el
si del nostre departament de composi-
ció, és a dir, obres contemporànies en
el sentit més estricte del terme, va sus-
citar, per sorpresa meva, un encès de-
bat sobre l’adequació i el sentit d’a-
quests instruments en aquest context. 


A banda de defenses aferrissades i
relativitzacions diverses, la polèmica va
agafar embranzida quan algú va titllar
les reivindicacions en pro de la incor-
poració d’aquests instruments en el con-
junt, de «nacionalismes, nostàlgies i par-
ticularismes».


Tot i que no crec que la persona en
qüestió en fos conscient, molts d’a-
quests adjectius ens van sonar excessi-
vament propers a un determinat tipus
de discurs que, malauradament, fa mas-
sa dècades que patim al nostre país en
un constant qüestionament del caràc-
ter universal (alguns en diuen cosmo-
polita) dels nostres trets culturals i iden-
titaris. 


Deixant de banda aquesta polèmica
concreta i els seus actors, vaig pensar
que el tema era prou interessant per
aprofundir-hi, ja que reflectia aspectes
que cal tenir en compte amb referència
a la música catalana actual, i també a
alguns dels seus instruments anome-
nats tradicionals.


Cal esmentar, per començar, que el
mot «universal» equival, per als de-
tractors de la cultura catalana, a allò
que té una validesa i interès cultural
que va més enllà de la satisfacció de les
necessitats primàries de vinculació tri-
bal que, segons ells, mouen els que en-
cara creuen que Catalunya és una rea-
litat nacional i cultural diferenciada. En
aquest context el mot «universal» es-
devé antònim de «folklòric», en el sen-
tit més restrictiu, empobridor i pejora-
tiu possible del terme, és a dir, entès
com un plec de costums autòctons, més
que com a veritable cultura.


Podríem constatar, d’entrada, les
mancances d’aquells que consideren el
folklore des d’aquesta perspectiva tan
limitada. Aquesta visió empobrida no
és sinó un reflex de la seva pròpia po-
bresa que els priva d’endinsar-se en la


sovint rica i matisada complexitat d’es-
tructures, significats i significants que
aglutinen les nombroses tradicions cul-
turals que anomenem folklore. 


És fàcil comprovar com en molts ca-
sos, i sota les etiquetes de «world mu-
sic», mestissatge o multiculturalitat, el
pas d’allò que és folklòric a allò que és
universal en música només ha neces-
sitat un cert esforç de propaganda o co-
mercialització (inversió) per aconseguir
que allò que a priori només se li atri-
buïa un interès local o restringit, i de
consum exclusiu per part de la matei-
xa cultura que n’era generadora, passés
de cop i volta a tenir-ne un de global i
culturalment exportable, assimilable i,
per tant, si més no parcialment, in-
tel·ligible per tot el món. 


La fragilitat de la separació entre
aquests dos àmbits d’allò que és «local»
i allò que és «universal» resulta del tot
evident quan constatem que la di-
ferència entre l’un i l’altre sovint se
sosté només en l’àmbit quantitatiu de
l’índex de consum (vendes), i no pas en
l’àmbit qualitatiu del llenguatge, la for-
ma i el contingut. Encara més quan ob-
servem que gran part d’allò que ac-
tualment considerem dins de l’àmbit
d’allò que és universal va pertànyer ori-
ginàriament a un àmbit estrictament lo-
cal i estretament localitzat.


Resulta pertinent esmentar el fet de
que per tal d’accentuar-ne una suposa-
da diferència de base, alguns autors re-
corren sovint a la seva «vocació uni-
versalista» per situar-se en una posició
privilegiada per damunt dels autors de
vena «localista», és a dir, aquells que
fan servir elements o llenguatges menys


multitudinaris, i que per tant ja no
apunten d’entrada a un mercat prou
gran que els permeti acollir-se a la pri-
mera definició. Així doncs, sovint el
que realment marca la diferència entre
els uns i els altres respon més a un
apriorisme —aquesta intenció inicial
de l’autor d’adreçar-se a un gran nom-
bre potencial de consumidors— que no
pas a l’abast real que finalment asso-
leix la proposta. Una intenció de caràc-
ter clarament mercantilista que es ca-
mufla darrere de conceptes com «uni-
versalitat», intentant introduir argu-
ments i associacions d’índole pretesa-
ment qualitativa allà on només hi ha
interessos de predomini de mercat. D’a-
questa manera, si un escriu en castellà
fa literatura universal malgrat que
només vengui dos exemplars de la se-
va obra, perquè aquest fet no contra-
diu la seva vocació universalista d’o-
rigen, però si ho fa en català ja no pot
aspirar a ser universal ja que el seu sos-
tre i la seva ambició inicial resten per
sota dels deu milions de lectors. Per
cert, que deu milions són força més que
la població castellanoparlant a l’època
de Cervantes, per no parlar de quants
entre aquesta població en podien ser
lectors potencials en aquell temps. Per
tant, seria lícit preguntar a alguns si
aquest fet contradiu, seguint el seu pro-
pi barem, el caràcter universalista d’a-
questa glòria nacional dels no nacio-
nalistes. Doncs si malgrat aquests con-
dicionants resulta que sí que és uni-
versal, serà perquè aquesta universali-
tat no pot ser mai un a priori depen-
dent de la llengua, del mercat, o de
qualsevol altre condició que ens pu-
guem inventar, sinó que a aquesta uni-
versalitat s’hi optaria i, potser arriba-
ria, en funció d’una qualitat o qualitats
especials en l’obra de l’autor que l’a-
cabarien consolidant com a tal.


É
s evident que estem emprant
dos mots etimològicament bes-
sons però semànticament dis-
tants. Una cosa és declarar-se


de vocació «universalista», és a dir, te-
nir la pretensió de copsar el mercat més
ampli possible tot transcendint fronte-
res i diferències culturals, i una altra
de ben diferent és esdevenir universal.
Això últim ja no depèn de la voluntat
de l’autor, ni tan sols de la seva llen-
gua, nació, tendència política, religio-
sa o sexual, ja sigui aquesta de caire


per EDUARD RESINA


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


És precisament
allò que 


és particular 
que obre 
el camí 


a allò que 
és universal.


De nacionalismes, nostàlgies i
particularismes musicals
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més o menys universalista, multitudi-
nari, públic o privat.   


Així doncs, l’autor que s’autoano-
mena «universalista» —diguem-ne, ja,
no nacionalista— seria aquell que mos-
tra la seva vocació universal mitjançant
la tria d’un llenguatge intel·ligible pel
màxim nombre de persones i cultures
diferents. Un llenguatge estàndard, o
estandaritzat, de signes i referències
universals potencialment compreses i
compartides per la globalitat del món. 


Tanmateix, i de forma paradoxal, es
dóna sovint, entre autors declaradament
cosmopolites o universalistes, la ne-
cessitat de contrarestar aquesta em-
premta una mica mercantilista cercant
un llenguatge més refinat, complex o
opac que permeti adreçar l’obra a una
minoria selecta. Com podem casar in-
gredients que vinculin allò que és uni-
versal i allò que és minoritari, és a dir,
que permetin a l’autor el prestigi de ser
selecte sense treure-li el tan desitjat plus
d’universalitat? És lícit definir mino-
ries universals, o potser universos mi-
noritaris, que s’adeqüin als nostres
propòsits?


Lògicament l’autor que vol compa-
ginar la seva universalitat amb una cer-
ta dignificació com a creador selecte,
no hauria d’aspirar a aquesta distin-
ció basant-se en la procedència o la per-
tinença a una determinada tradició de
cultura nacional, ja que això és el que
segons ells caracteritza els autors de vo-
cació localista, només en cas que aques-
ta tradició, donat el seu poder precisa-
ment nacional, s’hagi sabut vendre pri-
mer com una cultura universal per se
(Alemanya, el Regne Unit, França, els
Estats Units, etc.). 


C
al, doncs, trobar allò que és
minoritari dins d’allò que és
universal. Allò que estigui a
l’abast d’uns pocs però ben


distribuïts en termes fronterers. Aquí
cal fer notar com, de forma ben curio-
sa, als autors no nacionalistes el tema
de les fronteres els és cabdal per re-
fermar el seu no nacionalisme. Així, un
escriptor japonès pot fer art universal,
però un que escrigui en basc no. La di-
ferència essencial entre tots dos és que
un disposa d’unes fronteres pròpies que
traspassar, mentre que l’altre no pot
traspassar fronteres pel simple fet que
no li és permès de tenir-ne. 


Vet aquí com aquest concepte pom-
pós i grandiloqüent del caràcter «uni-
versalista» de les obres se’ns va des-
muntant pas a pas i ens va ensenyant
les seves vísceres buides de substància.
Però entrem encara més endins del con-
cepte i descobrim-ne el rerefons.  


Hem dit que per tal d’optar a fer una
obra amb vocació universalista a l’au-
tor li cal emprar un llenguatge de re-


ferències igualment universals i per-
fectament intel·ligibles més enllà d’u-
nes fronteres determinades. Segons
aquest paràmetre, l’Ulysses de Joyce se-
ria una obra de caràcter clarament uni-
versalista, donat que descansa sobre
nombroses referències a obres de la li-
teratura dita universal, mentre que una
altra obra seva com Dublinesos, ple-
na de referències locals, seria, més aviat,
una obra de caràcter localista. Ara bé,
l’acollida universal d’aquesta darrera
obra ens fa qüestionar la validesa d’a-
quest criteri per determinar l’orienta-
ció universal o local de les obres i els
seus autors. 


Per què, doncs, limitar l’obra a un
públic minoritari en base a la prepa-
ració necessària en el reconeixement de
determinades referències culturals és
digne i universal, mentre que si aques-
ta restricció de públic s’assoleix mit-
jançant el recurs de referències a la cul-
tura autòctona o a l’ús d’una llengua
minoritària, perd validesa i immedia-
tament s’intenta adscriure a una cate-
goria artística inferior? 


Diguem-ho ja d’una vegada, les obres
de caràcter universal no són aquelles
que descansen en referències ja de per
si universals, sinó aquelles que són ca-
paces de transformar el caràcter local
o particular de certes referències en uni-
versals. Els exemples d’obres farcides
de referències purament locals que han
esdevingut universals en el món de la
literatura i de l’art són multitud.  


Tanmateix cal preguntar-se què en-
tenem per obra de caràcter universal.
Quan en parlem ens referim sempre a
obres celebrades en el Primer Món.
Així, per exemple, hi ha moltes cultu-
res i tradicions a les quals Beethoven
els sonarà tan aliè i estrany com a no-
saltres la seva pròpia música. A Beet-
hoven el considerem universal perquè
ho ha esdevingut en el Primer Món, que
és finalment el que valida la «univer-
salitat» de les obres i els autors. Un uni-
vers força acotat, podríem dir. Fet que
ens dóna també una petita noció del
caràcter culturalment colonial que el


concepte d’universalitat que hem des-
plegat conté d’arrel.


Tornant als conceptes que apareixen
en el títol d’aquest escrit, cal deslligar-
ne primerament el que fa referència al
nacionalisme com un producte de la
nostàlgia. El concepte de cultura «na-
cionalista», des de la meva perspectiva
catalana, no tan sols té un valor clara-
ment positiu, sinó que a més té i manté,
al contrari del caràcter anacrònic que
alguns s’esforcen a denunciar, tota la
seva vigència i necessitat. No hi ha cap
relació entre els termes «nacionalisme»
i «nostàlgia», només en el cas que es
pretenguin vincular a través d’un en-
focament d’arrel imperialista, que no
és el cas, i el simple fet de voler-los re-
lacionar indica una proclivitat ideolò-
gica en una direcció que no trobarà mai
les meves simpaties. Fer referència als
nacionalismes com a estructures pen-
sades i desenvolupades a cavall dels se-
gles XVIII i XIX per, acte seguit, senten-
ciar que són formes caduques, simple-
ment no s’aguanta per enlloc. La cons-
tatació d’una data o època de naixement
no implica la mort, caducitat o invia-
bilitat d’una idea o projecte. A quin se-
gle va aparèixer la família com a es-
tructura social? Suposem que en deu
fer molts, de segles. I per aquest motiu
l’hauríem de considerar obsoleta? 


E
l sociòleg Salvador Cardús, en
un article publicat el passat 13
d’abril al diari Avui, titulat «El
món va cap a on som», ens do-


nava a conèixer un «informe del mi-
nisteri de Defensa britànic sobre ten-
dències estratègiques globals per als
propers trenta anys, elaborat pel De-
velopment, Concepts and Doctrine Cen-
tre». Aquest informe triava com un dels
quatre «temes clau», un que feia re-
ferència a «identitat i interès». Segons
Cardús «aquest document fa de la iden-
titat i la nació dimensions determinants
a l’hora d’explorar el futur i, cosa fran-
cament ben vista, les lliga estretament
a l’interès individual i col·lectiu. L’in-
forme, a més, suggereix que allò que es
debilitarà és la lleialtat a l’Estat i en can-
vi la condició identitària i nacional se-
guirà exercint una gran influència en el
comportament humà i les relacions in-
ternacionals. Segons els autors, l’ori-
gen cultural seguirà sent una dimensió
significativa de la identitat, però so-
bretot estarà vinculada a la seva utili-
tat per relacionar-se amb l’entorn i res-
pondre als interessos personals». Cer-
tament, està molt més propera
l’obsolescència de l’Estat, que no pas
la de les nacions i els nacionalismes, els
quals, precisament per la tendència uni-
versalitzadora i uniformitzadora de la
tan publicitada globalització, són ara,
més que mai, absolutament imprescin-


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


Sovint sembla 
que darrere 


de certes 
maneres 


predomina una 
immensa por 


a mostrar-se tal
com s'és.
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E S M U C A R T I C L E


dibles com a reducte identitari dels in-
dividus i les seves expressions particu-
lars i particularitzants. 


La revifalla del nacionalisme és, d’al-
tra banda, notòriament patent i cons-
tatable, no tant en aquells nacionalis-
mes purament supervivents com el ca-
talà o el basc, sinó sobretot en aquells
d’estatals i poderosos, i en les seves re-
accions innecessàriament bel·ligerants
i desproporcionades en contra dels pri-
mers. En un altre ordre de coses, al llarg
del segle XX, i a partir de les avant-
guardes històriques, el concepte d’uni-
versalitat acaba prenent un enfocament
d’allunyament deliberat d’allò que és
concret, recognoscible, identificable i
subjectiu. A partir d’un concepte de ta-
bula rasa que busca esborrar qualsevol
resta de la subjectivitat galopant del se-
gle XIX, alguns moviments fan de l’ob-
jectivitat més absoluta el seu cavall de
batalla provocant, en termes d’Ortega
i Gasset, una profunda deshumanitza-
ció en l’art. Sistemes matemàtics tan-
cats que impedeixen la intervenció en
un plànol estètic del compositor, justi-
ficats des d’una ingènua convicció en
la superioritat d’una racionalitat de cai-
re cientifista  pròpia del corrent positi-
vista d’aquells anys. O per contra, pro-
cediments exageradament oberts i ale-
atoris que exclouen la voluntat del
compositor com a estructuradora del
discurs i de l’organització del material.
Ambdues tendències estigmatitzen tot
allò que tingui una sonoritat identifi-
cable amb el passat: melodies, harmo-
nies tonals, ritmes regulars, repeticions,
patrons, cites, etc., queden prohibits en
nom d’una nova universalitat que es
mofa d’allò que és conegut i proper,
d’allò que és cantable i ballable, i fins
i tot memoritzable, fet que té, per ex-
tensió, l’efecte perniciós d’impossibili-
tar allò que és memorable. 


A
llò que sigui identificable
caurà en l’oblit de la música
contemporània. Curiosament,
però, la mateixa música con-


temporània no tarda gaire a desenvo-
lupar una sonoritat pròpia perfectament
recognoscible i repetida fins a la sacie-
tat. No cal dir que en aquest context,
la música de connotacions nacionalis-
tes va estar (encara està) molt mal vis-
ta pels universals capdavanters del pa-
norama internacional. Avui dia, aques-
ta mena de contemporaneïtat resulta
força irrisòria, fet que no priva que se
segueixi practicant amb les mateixes ín-
fules de superioritat i avançada estèti-
ca de cinquanta anys enrere. I és que
allò que és contemporani ha esdevin-
gut absolutament acadèmic i academi-
cista en molts llocs on certes escoles de
pensament van arrelar de forma espe-
cialment forta. La rigidesa estètica i
d’enfocament de determinades escoles
compositives a les darreres dècades, i


fins a l’actualitat, és prou coneguda.
La teòrica objectivitat de determi-


nats procediments no ha estat mai prou
argumentada. Així doncs, un no sap
veure perquè comptar els elements d’u-
na sèrie atorga més objectivitat que
comptar, per posar un exemple, els curts
i els llargs d’una sardana. O perquè re-
presentar orquestralment l’estructura
espectral d’un mi greu de contrabaix ha
de resultar més elevat i universal que
exposar el meravellós espectre d’una
nota de tenora mitjançant el menys en-
ginyós, però sempre eficaç, procediment
de fer-la tocar a un intèrpret. 


I sobretot, un no sap veure perquè la
música ho hauria de ser, d’objectiva.
Quan el valor i la força de l’expressió
de l’ésser humà resideix en bona part
en l’acumulació d’una experiència vital
que de mica en mica s’aprèn a exterio-
ritzar sublimada en el plànol artístic,
un no sap veure com deixar fora aques-
ta experiència, que és subjectivitat al
cent per cent, pot beneficiar l’obra d’art
i el seu interès discursiu i expressiu. So-
vint sembla que darrere de certes ma-
neres predomina una immensa por a
mostrar-se tal com s’és. El subjecte,
l’autor, s’amaga darrere de procedi-
ments apresos de constatada efectivi-
tat, complexitat i prestigi, prou ben vis-
tos en determinats cercles per saber que
un no s’exposa al rebuig de l’avançada
oficial.


C
onstatem també com algunes
d’aquestes escoles de pensa-
ment especialment rígides i
dogmàtiques han arrelat de


forma especial en aquells mateixos paï-
sos que políticament han exercit un na-
cionalisme d’Estat més implacable al
llarg del segle XX, és a dir, bel·ligerant
en l’intent de desarticulació dels na-
cionalismes petits. No és casual, a més,
que aquests països destaquin també per
haver tingut una destacada activitat co-
lonial al llarg de la seva història. Acti-
vitat que en l’època postmoderna s’ar-
ticula més en el camp de la colonitza-
ció econòmica i cultural que no pas de
la militar, tot i que sí de la policial i d’un
creixent control sobre la població, el
seu pensament i la seva opinió. 


Igual com passa amb els conceptes
de nacionalisme que utilitzen les forces
de l’Estat, hi ha qui només reconeix el
nacionalisme quan aquest no disposa
d’un Estat propi. Així, per exemple, hi
ha qui defensa que la cultura espa-
nyola, francesa, italiana o alemanya no
són nacionalistes, però que la basca o
la catalana sí que ho són.  


De la mateixa manera, en música ten-
dim a no reconèixer l’origen germànic
de l’orquestra moderna que a partir de
la de Mannheim es va desenvolupant i
engrandint en un procés paral·lel i re-
lacionable amb la consolidació, primer
de l’imperi austríac, i més tard de l’Es-
tat alemany. Podem qüestionar els lli-
gams entre nacionalisme alemany i la
gran orquestra wagneriana? O entre
Debussy i el nacionalisme francès?


De la mateixa manera obviem la cla-
ra vinculació de l’escola espectral amb
França i un cert esperit francès que ens
permetria situar una línia de continuï-
tat des de les sonoritats d’un Debussy,
passant pel descobriment de les estruc-
tures tímbriques en la música concreta
i el tractat fenomenològic dels objectes
musicals de Schaeffer, acabant en l’es-
cola espectral i la seva traducció en
l’àmbit de l’estructura musical de fenò-
mens acústics. També ens resistim a
veure el caràcter nacionalista i germà-
nic darrere de l’origen del pensament
dodecafònic i, per tant, del serial. El
mateix Schönberg deia que el seu sis-
tema havia d’assegurar la supremacia
de la música alemanya durant cent
anys! No és això nacionalisme en el més
pur estat? I no va ser l’aparició del do-
decafonisme un dels casos més flagrants
de «particularisme» de tota la història
de la música? 


P
assa que el mot nacionalista,
usat en un sentit clarament con-
descendent, quan no directa-
ment despectiu, se sol fer servir


en contraposició amb el caràcter «uni-
versal» d’altres llenguatges, instruments
o cultures. Cultures que en general te-
nen el suport inequívocament generós
d’un Estat que les promou i les defen-
sa en un pla d’universalitat el qual, pa-
radoxalment, lluny del caràcter ampli i
obert que suggereix la mateixa parau-
la «universal», resta sovint tancat a to-
ta manifestació que no disposi d’uns
determinats mecanismes de poder al
darrere. 


On resideix doncs aquest caràcter
universal intrínsec a determinades pro-
duccions culturals? Encara no és prou
clar que allò que ha esdevingut uni-
versal no és més que un element par-
ticular que ha aconseguit triomfar en
el seu afany d’estendre’s i colonitzar el
món? Hi ha res més universal que un
McDonald’s o uns texans? La mateixa
paraula «texans» no fa referència a un
Estat? 


Hi ha un caràcter
culturalment 
colonial que 
el concepte 


d'universalitat que
hem desplegat
conté d'arrel.







Eduard Resina és compositor i cap del Departament de Teoria i Composició de
l’ESMUC. eduard.resina@esmuc.net
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Podeu consultar les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


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


B R E U S E S M U C


Més notícies


Tanmateix, m’estimo molt més el
«particularisme» d’una tenora que molts
universalismes de pa sucat amb oli que
floreixen en altres indrets. Sovint no te-
nim cap inconvenient a incorporar un
instrument o una font sonora poc ha-
bitual en els ensembles, i fins i tot ho
valorem com un signe d’innovació i ori-
ginalitat. Però ai!, si aquesta font so-
nora es pot relacionar amb una deter-
minada procedència o idea de nacio-
nalisme o de cultura autòctona, ales-
hores ja ens vénen tots els mals. 


É
s precisament allò que és par-
ticular que obre el camí a allò
que és universal. Webern, Li-
geti, Lachenmann o Grisey, per


posar alguns exemples, són magnífics
en ells mateixos, en la seva particular
manera de fer que ha transcendit d’allò
que és particular a allò que és univer-
sal. Altres, aquells que volen accedir di-
rectament a allò que és universal ne-
gant el valor d’allò que és particular no
van mai més enllà de repetir esquemes
i escoles, i esdevenen meres còpies me-
diocres i empobrides d’allò que va fer
a alguns universals. I és que aquesta
universalitat no es pot copiar com es
poden copiar els procediments i les tèc-
niques, ni s’hi pot accedir per voluntat,
ni per vocació, ni per la tria d’uns in-
gredients o llenguatges determinats, ni,
encara menys, defugint i estigmatitzant
elements i llenguatges pertanyents a una
cultura i identitat nacional determina-
des. 


«Universal», d’altra banda, no ne-
cessàriament vol dir gran cosa. Desmi-
tifiquem-ne el concepte i la paraula. Hi
ha quelcom més universal que els de-
tritus? Aquests els coneixem i reconei-
xem a tot arreu siguin quins siguin els
seus orígens.  


Allò que és universal no és més que
allò que és particular que s’ha pogut


obrir camí més enllà de l’àmbit privat,
que és precisament d’on surt tot allò
que té valor com a pensament i crea-
ció. I en allò que té a veure amb la dis-
seminació cultural, obrir-se camí sig-
nifica sovint tenir un Estat que pro-
mogui la cultura pròpia d’un país fins
a fer-la universal, en comptes d’aixafar-
la i suprimir-la, com passa per exemple
amb la catalana tant a Espanya com a
França. 


No és en absolut el propòsit d’aquest
escrit defensar que s’hagi d’escriure per
a gralla o per a tenora, ni que s’hagi de
fer música d’arrel explícitament nacio-
nalista. Es tracta, més aviat, de defen-
sar-ne la possibilitat i deixar clar que
els atacs a aquesta mena d’iniciatives
tan legítimes i interessants com qual-
sevol altra, no ens han de fer dubtar.
Els instruments tradicionals catalans
tenen una sonoritat i un potencial tím-
bric i expressiu que les fa enormement
interessants per a la composició actual.
Cada cop són més els compositors
atrets a escriure per a aquests instru-
ments. Però això no vol dir que aques-
ta sigui l’única manera de fer música


catalana. El caràcter sonor d’un país es
troba en la sonoritat de la seva llengua.
En aquest sentit Beethoven és un com-
positor que només es pot concebre
germànic, de la mateixa manera que
Mompou, malgrat les importants in-
fluències que rebé de la música fran-
cesa, només es pot concebre català. Per
compondre cal saber escoltar els sons,
i el so més proper i natural que conei-
xem des de petits és el de la nostra prò-
pia llengua materna. És aquí on el com-
positor amb sensibilitat es troba que no
pot defugir les seves arrels amb inde-
pendència que les faci més o menys
explícites en la seva obra. Això ja és una
qüestió estètica i estilística personal.
Però mai, aquest compositor sensible,
no trobarà absurd o desfasat que un au-
tor sigui receptiu a les sonoritats de la
seva infantesa, de la seva cultura i de
la seva memòria. Ben al contrari, sabrà
que això el reforça i li atorga expressi-
vitat i originalitat. 


El que és clar és que si els mateixos
creadors catalans s’apunten a tesis i dis-
cursos universalistes d’aquells que mai
no seran capaços de gaudir i valorar la
pròpia tradició musical de Catalunya, i
no són els primers a defensar la cultu-
ra pròpia, ningú no ho farà per ells.  


Cal aprendre i ensenyar a defugir
certs espècimens discursius que darre-
re de sarcasmes i atacs a les expressions
artístiques que fan servir elements au-
tòctons, no persegueixen més que l’es-
tabliment de falses categories i aprio-
rismes que reafirmin les seves pròpies
tendències, la superioritat de les seves
referències culturals i, de passada, aju-
din a consolidar el seu mercat i la se-
va ideologia.


En música, com en literatura, cal es-
tar a l’aguait.


Als autors no 
nacionalistes 
el tema de les 


fronteres els és
cabdal per 


refermar el seu 
no nacionalisme.


En el marc del 7è Festival Internacional de Literatura de Berlín, i en col·la-
boració amb l’Institut Ramon Llull de Projecció Exterior de la Cultura Ca-
talana, l’estudiant de l’ESMUC Adrià Baiges (guitarra clàssica) va participar


com a músic en diverses de les lectures i presentacions celebrades a la ciutat ale-
manya del 4 al 16 de setembre passat.


D’entre els participants catalans a la mostra hi figuren el poeta i escriptor Mi-
quel de Palol, així com els també escriptors Quim Monzó, Empar Moliner i la
poeta Anna Aguilar-Amat. 


Adrià Baiges, alumne d’Àlex Garrobé, va tocar des de peces de repertori fins a
diverses improvisacions en les performances realitzades en el marc d’aquest pres-
tigiós certamen –de 3 a 5 actuacions diàries en diversos espais d’un Festival que
ha convidat fins a 130 autors d’arreu del món.


L’estudiant
Adrià Baiges 


(guitarra 
clàssica), 


al Festival de 
Literatura 
de Berlín
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D
avant una sala de cambra
(sala Oriol Martorell) pràc-
ticament plena, l’Escola Su-
perior de Música de Cata-


lunya va donar oficialment el tret de
sortida a l’activitat acadèmica del curs
2006-2007 articulant per primera ve-
gada un acte d’inauguració que va in-
cloure la lectura d’una lliçó magistral.
L’herència neoplatònica i el progrés
científic en el Barroc musical és el tí-
tol de la lliçó impartida per l’escriptor
Miquel de Palol, el qual va resseguir
de manera exhaustiva els orígens i in-
fluències dels grans noms de la músi-
ca del XVII. Afirma Palol: “Bach ra-
cionalitza en termes objectius l’herèn-
cia de Muffat, Pachelbel, Fischer i en
general dels sincretistes de la kabala,
l’alquímia i l’astrologia. Les sèries de


L’ESMUC estrena Orquestra Simfònica 
en el marc de l’acte inaugural del curs acadèmic


ACTUALITAT


peces ordenades tonalment, des de les
suites fins al mateix Clave Ben Tem-
prat, què són sinó seriacions astrals en
la línia de l’Hexachordum Apollinis,
de l’Apparatus Musico-Organisticus,
del Musicalischer Parnasus, del Blu-
men-Strauss, de l’Ars Magna Consoni
et Dissoni?”. Davant un públic atent,
el polèmic escriptor (autor, entre al-
tres, de la novel·la Un home vulgar,
protagonitzada per un afinador d’or-
gues i recentment guardonada amb el
Premi Joanot Martorell) va plantejar
diverses preguntes recollides amb in-
terès pels assistents. Entre ells, el di-
rector de l’ESMUC, Salvador Mas, que
va ser l’encarregat, juntament el coor-
dinador general de l’Escola i sots-di-
rector general d’Ensenyaments Artís-
tics, Josep Roda, de lliurar els diplo-
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mes acreditatius de la titulació als
primers estudiants llicenciats de l’ES-
MUC. Una desena de representants
dels estudiants, en nom de tots els lli-
cenciats, van recollir el seu títol.
Per cloure l’acte, va tenir lloc el pre-
ludi de la presentació oficial de l’Or-
questra Simfònica de l’ESMUC: una
vuitantena de joves, dirigits pel direc-
tor de l’Escola, Salvador Mas, van in-
terpretar la sardana lliure per a
orquestra Empúries, d’Eduard Tol-
drà; així com la cèlebre Obertura fes-
tiva acadèmica, op. 80 de Johannes
Brahms, on els músics van poder de
mostrar part del treball que es traduirà
en la presentació oficial de l’Orques-
tra, prevista per al proper 30 de gener
de 2007, a la mateixa sala de cambra
de L’Auditori.


D’esquerra a dreta: Josep Roda,
Salvador Mas i Miquel de Palol


Un moment de 
l’entrega de diplomes


als alumnes llicenciats
de l’ESMUC


Salvador Mas dirigeix la nova Orquestra Simfònica de l’ESMUC en el seu debut
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L’ESMUC va rebre, el mes de no-
vembre passat, el Premi a Ini-
ciatives Renovadores que ator-


ga l’Obra del Ballet Popular, entitat de-
gana en la promoció de la música i la
dansa tradicionals catalanes. El premi
respon al reconeixement per haver in-
corporat la titulació superior de fiscorn


El 30 de novembre passat, l’Escola va ser reconeguda
com a una de les empreses pioneres en integració la-
boral de persones amb discapacitats per la Federació


ECOM. En aquest cas, la tasca d’integració s’ha coordinat
a través del Servei d’Integració Laboral de L’Hos- pitalet. Des
de l’any 1972, la Federació ECOM recull i potencia els pas-
sos de les Associacions que la formen. L’objectiu és aconse-
guir que les persones afectades per qualsevol tipus de dis-
capacitat física puguin participar, lliurement, en totes les ac-
tivitats socials.


Reconeixement per l’oficialitat del fiscorn


El 28 i 29 de novembre passats, el fortepiano de l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya, còpia d’un ins-
trument original de Johann Fritz (Viena 1813), loca-


litzat a Ginebra en una col·lecció privada, va protagonitzar
algunes de les escenes de la darrera pel·lícula del director Pe-
re Portabella, titulada Variacions. El pianista Daniel Ligorio
va ser l’encarregat de tocar el fortepiano de l’ESMUC, men-
tre que el tècnic del Parc d’Instruments de l’Escola, Robert
Jaumandreu, es va desplaçar a la població de Cardedeu per
realitzar el seguiment i posada a punt de l’instrument.


L’ESMUC, premiada


a les que ja es poden cursar a l’Escola
Superior de Música de Catalunya, as-
sumint així una antiga reivindicació d’a-
quests instrumentistes. A partir, doncs,
d’aquest curs acadèmic 2006-2007, els
estudiants que ho desitgin poden ob-
tenir el títol superior d’aquest instru-
ment, així com també el de cornamusa


i acordió diatònic, instruments també
incorporats a l’oferta docent de l’ES-
MUC. Segons el cap del Departament
de Música Tradicional de l’ESMUC, Pep
Moliner –també instrumentista de fis-
corn–, es tanca així “un greuge histò-
ric, perquè tots els instruments de la
cobla ja gaudien d’aquesta oficialitat”.


L’estudiant de primer curs de fiscorn Eduard Prats ha obtingut
la beca Josep Maria Bernat per a joves instrumentistes de co-
bla. L’ajut, que atorga l’associació Amics de Josep Maria Ber-


nat (en record del reconegut compositor de sardanes i música de co-
bla), té una dotació de 2.500 euros.


Els sotsdirector de l’ESMUC, Oriol Ponsa, i el cap del Departament de Música Tradicional, Pep Moliner, 
recullen el premi de mans del president de l’Obra del Ballet Popular, Joan Vidal i Gayolà


Apunt cinematogràfic


Més premis


El 24 de novembre passat es van presentar a l’aula de
cor de l’Escola dues noves propostes discogràfiques so-
bre dos compositors catalans: Joaquín Nin-Culmell


(1908-2004) i Francesc Valls (ca. 1671-1747). Totes dues
iniciatives han comptat amb la participació de professors i
estudiants de l’Escola.


La presentació de la primera proposta, editada per Co-
lumna Música, va anar a càrrec d’Àlex Susanna, Jorge de Per-
sia, Eduard Resina i Montserrat Bonet, els quals van donar
diferents visions sobre la personalitat i l’obra de Nin-Culmell.
L’acte va concloure amb la interpretació d’alguns fragments
de la Missa Brevis per a cor i orgue, interpretada pel cor de
cambra Diapasón i Pau Casan al piano, sota la direcció de
Montserrat Bonet.


La presentació del CD sobre Francesc Valls va anar a càr-
rec de Joan Grimalt, Montserrat Urpí i Josep Borràs, els quals
van analitzar tant les obres contingudes en l’enregistrament
com la presència de Valls en l’actual producció editorial i dis-
cogràfica, a més de la creixent tendència d’iniciar la inves-
tigació musical des d’un punt de vista performatiu. Com a
cloenda de l’acte es van escoltar fragments de l’enregistra-
ment de la Missa quarti toni, interpretats pel grup Exaudi
Nos sota la direcció de Joan Grimalt.


Presentació 


compositors catalans


per complir els criteris 
d’integració laboral


de dues propostes 
discogràfiques sobre
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Introducció


La quantitat de material sonor a la
nostra disposició a través de xar-
xes informàtiques o de sistemes


d’emmagatzematge personal s’ha mul-
tiplicat enormement els últims anys.
Tan sols en un dispositiu portàtil es po-
den guardar fins a 15.000 cançons, i
aquesta quantitat augmenta significa-
tivament si considerem un espai d’em-
magatzematge més gran (per exemple,
un disc dur) o la música disponible a
través d’Internet. Aquesta prolifera-
ció de col·leccions digitals de músi-
ca demana el desenvolupament de tec-
nologies capaces de proporcionar a
l’usuari eines que hi permetin una in-
teracció fàcil i significativa. Cal esmen-
tar que una gran quantitat d’aquestes
músiques no està transcrita (música mo-
derna, improvisacions, músiques tra-
dicionals, etc.) i, per tant, no és possi-
ble l’aproximació analítica a partir
d’una partitura. Una gran part de la
recerca desenvolupada els últims anys
està relacionada amb aquest tema, i
la quantitat de treballs publicats re-
flecteix l’interès creixent i la necessitat
de fer cerques dins d’aquest contingut
de manera eficient i efectiva. 


En aquest context, la descripció au-
tomàtica de la música digitalitzada és,
si no el més important, un dels elements
clau per poder enriquir i millorar la in-
teracció amb  grans arxius de material
sonor. El funcionament és el següent:
l’ordinador executa un programari que
analitza cada arxiu sonor i n’elabora
automàticament una descripció que in-
clou els aspectes musicals més relle-
vants: ritme, harmonia, melodia, tim-
bre (instrumentació), etc. Aquests re-
sultats es guarden a l’ordinador en una
base de dades i es poden fer servir a
posteriori com a criteris de cerca. Per
exemple, un usuari pot buscar una peça
lenta, en tonalitat Sol major, i per a
quartet de corda. El fet de poder inter-
actuar directament amb aquests termes
musicals és precisament el que confe-
reix un valor afegit al sistema. A més,
aquesta descripció automàtica també
es pot fer servir per comparar peces mu-
sicals diferents, de manera que un usua-
ri pot buscar una peça similar a una al-
tra segons criteris musicals diferents.
Finalment, amb aquesta tecnologia, l’or-
dinador pot fins i tot analitzar la col·lec-


ció musical d’un individu determinat i
proposar-li música que desconeix; és a
dir, actuar com un “recomanador mu-
sical”. Un exemple n’és el MusicSur-
fer,1 un sistema de recomanació musi-
cal automàtic basat en aquest principi
i que treballa amb una col·lecció d’un
milió de cançons. (Vegeu la figura 1).


La tonalitat és un dels aspectes mu-
sicals que han estat menys trac-
tats en la literatura de computa-


ció musical, i és precisament l’objecte
d’aquest article. Hi ha una infinitat de
problemes que sorgeixen quan inten-
tem extreure automàticament una des-
cripció tonal mitjançant l’anàlisi d’un
enregistrament sonor fent servir pro-
grames informàtics. Durant els últims
anys hem intentat proposar solucions
a aquests problemes per mitjà d’un
enfocament computacional per a la
descripció automàtica dels aspectes
tonals de la música, a partir de l’anà-
lisi de senyals d’àudio polifònics, és a
dir, enregistraments que contenen més
d’una veu musical alhora.


Utilitzarem la definició de tonalitat
com a sistema de relacions entre una
sèrie de notes (que formen melodies i
harmonies) que tenen una tònica (o no-
ta principal) com a element més im-
portant. Una nota es defineix per la se-
va altura i durada, i de la mateixa ma-
nera, l’altura d’una nota es pot ex-
pressar com el conjunt de dos elements:
el croma (o pitch class, per exemple,


la) i l’octava (per exemple, 4). A més
de la tònica, els elements més impor-
tants d’una tonalitat són la dominant
(5è grau) i la subdominant (4t grau),
que estan relacionades amb la tònica
per intervals de quinta justa ascendent
i descendent, respectivament. Podríem
dir que hi ha dos modes principals, ma-
jor i menor, i que per a una afinació en
temperament igual es defineixen un to-
tal de 24 tonalitats (12 majors i 12 me-
nors) que es representen en el cercle
de quintes, il·lustrat en la figura 2. 


Una gran part de la recerca du-
rant la història recent s’ha
adreçat a definir mètodes d’anà-


lisi automàtica de partitures, que es co-
difiquen generalment en format MIDI.
Però de la major part de la música que
existeix actualment no en tenim (mú-


per EMILIA GÓMEZ GUTIÉRREZ


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


¿Ordinadors amb oïda absoluta?
La informàtica al servei de la descripció 


tonal d’enregistraments musicals


1. http://musicsurfer.iua.upf.edu/


Figura 1: sistema MusicSurfer de recomanació musical basada en descripció automàtica


Figura 2: Cercle de quintes
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sica moderna, improvisacions, músi-
ques tradicionals, etc.). Com podem,
llavors, analitzar aquests enregistra-
ments automàticament? ¿Hi ha alguna
manera d’aplicar a enregistraments so-
nors els mètodes que s’han desenvo-
lupat per descriure partitures?


Primer pas: 
determinar les notes


El primer que hem de fer és deter-
minar quines notes estan sonant.
La transcripció automàtica, con-


sistent en el disseny de sistemes que pu-
guin extreure una partitura a partir d’un
fitxer de so, és una de les tasques més
complicades amb les quals els investi-
gadors de tecnologia musical s’han tro-
bat mai. Encara que pugui semblar re-
lativament fàcil per a un humà, no hi
ha cap sistema automàtic actualment
(KLAPURI 2005 fa una revisió exhaus-
tiva de les diverses tècniques) que pu-
gui fer una bona transcripció a partir
d’un enregistrament sonor, sobretot
quan tenim un gran nombre de notes
sonant al mateix temps (com en una or-
questra), instruments de percussió (que
“embruten” el so en introduir-hi com-
ponents que no deixen distingir bé les
altures), distorsió o efectes de post-
producció. 


Una alternativa a la transcripció au-
tomàtica és l’ús de perfils descriptors
de distribució de croma (que anome-
narem perfils de croma). En comptes


d’obtenir totes les notes que s’estan to-
cant, aquests descriptors representen
la presència (o intensitat) relativa de
cadascun dels 12 semitons de l’escala
cromàtica, tal com mostra la figura 3.
Aquesta figura representa els descrip-
tors de croma per a un fragment de
la cançó Imagine de John Lennon.
Aquests descriptors mostren clarament
la melodia de la veu (les notes estan in-
dicades manualment), com també de-
talls més precisos, com ara els canvis
d’afinació, vibratos i glissandi.


Els descriptors han de complir una
sèrie de requisits: representar la
distribució de notes tant de se-


nyals monofònics com polifònics, con-
siderar la presència dels harmònics d’un
so (de manera que no apareguin com a
notes), no estar influïts per la presèn-
cia de soroll (soroll d’ambient, sons de
percussió, etc.), i ser independents de
l’instrument, la dinàmica, la freqüèn-
cia que es fa servir per afinar (respec-
te de 440 Hz) i altres factors externs
a l’altura tonal. Aquests requisits, els
hem avaluat quantitativament, per as-
segurar-nos que funcionen. 


Els passos per calcular aquests des-
criptors es resumeixen en la figura 4.


Aquests descriptors es poden calcu-
lar amb diferent resolució temporal i
intervàlica, tot proporcionant més o
menys detalls del canvi temporal i de
freqüència. La figura 5 mostra un exem-
ple de descriptors de croma calculats


amb tres resolucions intervàliques di-
ferents: 1 semitò (esquerra), 1/3 de se-
mitò (centre) i 1/10 de semitò (dreta).
A mesura que augmenta la resolució,
es defineixen millor l’afinació de notes
dins de cada semitò, com també les pe-
tites variacions de freqüències ocasio-
nades per vibratos o transicions entre
notes.


Segon pas: 
valorar els acords o la tonalitat


Podem aplicar als descriptors un
model basat en perfils tonals (de
tonalitat major i menor) que ens


permetran valorar de quins acords i de
quina tonalitat es tracta, tal com mos-
tra la figura 6. 


Aquests perfils tonals representen la
rellevància de cadascun dels 12 semi-
tons d’una escala cromàtica major o
menor. Carol Krumhansl i els seus col-
laboradors van definir aquests perfils a
partir de dades provinents d’experi-
ments perceptius (KRUMAHSL, 1990).
El procediment va ser el següent: van
demanar a un conjunt de persones de
puntuar com cadascun dels 12 semi-
tons de l’escala cromàtica “sonava bé”
després de sentir un fragment en una
determinada tonalitat major o menor, i
van obtenir els perfils representats en
la figura 7. 


Podem observar com la tònica és,
tant en tonalitats majors com menors,
el grau més rellevant, seguit dels graus


Figura 3: 
evolució dels 
descriptors de 
croma per a un 
fragment de la 
cançó Imagine
de John Lennon. 
Fragment sonor 
(finestra superior) 
i descriptors amb 
les notes de la 
melodia escrites 
(finestra inferior)


Figura 5: descriptors de croma calculats amb diverses resolucions intervàliques. 
1 semitò (esquerra), 1/3 de semitò (centre) i 1/10 de semitò (dreta)


Figura 4: procés per calcular els descriptors 
de croma a partir d’un enregistrament


Figura 6: esquema d’anàlisi tonal amb 
descriptors de croma
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dominant i 3r grau, la qual cosa con-
corda amb la teoria musical. Si com-
parem aquests perfils amb els descrip-
tors de croma, que es calculen au-
tomàticament, podem fer una estimació
de la tonalitat de la peça. N’apareix un
exemple en la figura 8. A dalt podem
veure els descriptors de croma globals
del fragment, en què predominen el fa#,
el do# i el si. Al mig veiem la similitud
d’aquests descriptors amb les tonali-
tats majors, i a baix, amb les menors.
El sistema valora que la tonalitat és de
fa# menor, la qual cosa és correcta. 


Aquest mètode s’ha avaluat quanti-
tativament, i ha obtingut un percentat-
ge d’encerts proper al 80 %. En un pri-
mer pas es van fer proves amb un re-
pertori reduït que s’ha anat ampliant
fins a arribar a una col·lecció musical
d’unes 1.400 peces de característiques
i estils diferents (clàssic, pop, etc.), amb
la finalitat de millorar el sistema i abas-
tar un repertori més diversificat. S’ha
estudiat la influència de certs aspectes,
com el model tonal utilitzat, l’avantat-
ge de fer servir un model basat en cog-
nició musical respecte de mètodes
d’aprenentatge automàtic, la localitza-
ció temporal de la tonalitat dins d’una
peça musical i la influència de l’estil
musical en el model tonal.


Tercer pas:
trobar les modulacions


Ja sabem que donar un sol valor de
tonalitat per a tota una peça o cançó
és una descripció pobra, ja que ra-


rament una peça manté el mateix cen-
tre tonal durant tota la durada. El mè-
tode que hem vist anteriorment es pot
fer servir en petits segments musicals,
tot realitzant una anàlisi de la variació
de la tonalitat en el transcurs del temps.
Si la durada del segment és petita, ob-
tindrem una estimació de l’acord, i si
inclou tota la peça, la tonalitat global.
Si el segment és intermedi, trobarem
l’evolució de la tonalitat en el decurs
de la peça. La figura 9 presenta un pro-
grama que mostra en temps real l’evo-
lució dels acords i de la tonalitat d’una
peça mitjançant l’anàlisi del so d’en-
trada (ja sigui amb un micròfon, ja si-
gui amb la reproducció d’un determi-
nat fitxer de so). Les tonalitats es re-
presenten en l’espai gràfic i conceptual
anomenat Harmonic Network. Es trac-
ta d’un torus (un cos o figura amb for-
ma de “Donuts”) desplegat i represen-
tat en dues dimensions, que fa que la
part inferior connecti amb la superior.
En aquesta representació, les tonalitats
majors es representen amb lletres
majúscules (des d’A fins a G) i les me-
nors amb lletres minúscules (des d’a
fins a g), i les tonalitats veïnes (relati-
ves majors i menors, amb relació de
quinta i tonalitats paral·leles) es troben
a prop, com podem observar en la fi-


gura 9. Aquest programa s’ha fet ser-
vir en directe, en l’àmbit de concerts
corals, la qual cosa ens ha permès ve-
rificar que el sistema funciona correc-
tament. 


Quart pas: 
comparar dues peces musicals


Ja hem vist com descriure una sola
peça musical, però ¿es pot fer servir
aquest sistema per comparar peces


i trobar-hi similituds tonals? La figura
10 mostra el resultat de l’anàlisi (evo-
lució dels acords) per a dues versions
de la cançó Imagine de John Lennon. 


Podem observar que les característi-
ques harmòniques (representades per
la forma de la corba) no varien; només
ha canviat la tonalitat (posició dins de


l’Harmonic Network), que s’ha adap-
tat a la tessitura del cantant. Això fa
que aquest sistema sigui interessant per
detectar i analitzar diverses interpreta-
cions de la mateixa obra, i fins i tot com
a eina de detecció de plagis. En aquest
context, s’ha avaluat recentment la
validesa dels descriptors tonals defi-
nits anteriorment per trobar versions
d’una mateixa obra musical, i s’ha
obtingut un percentatge d’encerts del
55% en una petita col·lecció musical
(GÓMEZ I HERRERA, 2006).


Conclusions


En aquest article hem presentat un
mètode computacional que aju-
da a fer una anàlisi tonal d’enre-


gistraments musicals. Aquest mètode


Figura 7: perfils de tonalitat 
major (esquema superior) i 
menor (esquema inferior) 
obtinguts a partir d’experiments 
perceptius per Carol Krumhansl
i col·laboradors 
(KRUMHANSL, 1990)


Figura 8: 
exemple de 
descripció tonal 
automàtica per 
a un fragment 
de les Danses 
hongareses
per a piano de 
Johannes Brahms, 
en fa# menor


Figura 9: aplicació de visualització de l’evolució de la tonalitat en directe, que mostra en
temps reals els descriptors de croma (a dalt, on veiem més intensitat en 


el do, mi i la) i la tonalitat estimada (la menor) dins de l’Harmonic Network (a baix)







combina mètodes d’anàlisi de so amb
models tonals obtinguts a partir d’ex-
periments perceptius en què s’incor-


Emilia Gómez és doctora especialitzada en tecnologia musical per la Uni-
versitat Pompeu Fabra, professora del Departament de Sonologia de l’ES-
MUC i investigadora del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la
UPF. emilia.gomez@esmuc.net.
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Tel.: (+34) 933 523 011
Fax: (+34) 933 497 108
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Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala Oriol Martorell. Lepant, 150. Barcelona)


Concert de presentació de la Cobla de l’ESMUC Dilluns 29, 19 h
Cobla de l’ESMUC
Manel Camp, piano
Quartet de jazz de l’ESMUC
Marcel Sabaté, director
(Departament de Música Tradicional)


Concert de presentació de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC Dimarts 30, 19 h
Orquestra Simfònica de l’ESMUC
Salvador Mas, director
(Departament de Música Clàssica i Contemporània)


Concert de presentació de la Big Band de l’ESMUC Dimecres 31, 19 h
Big Band de l’ESMUC
Lluís Vidal, director
(Departament de Jazz i Música Moderna)


ARNAL BALLESTER
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Figura 10: visualització de l’evolució de la
tonalitat de dues versions de la cançó 
Imagine de John Lennon. Senyals sonors 
(a dalt de tot), estimació en un determinat
moment de l’acord (al mig) i evolució de 
l’acord (a baix). El color vermell correspon
a l’acord més recent. Com hem vist abans,
en la figura de sota, la part inferior 
connecta amb la part superior, ja que es
tracta d’una representació toroïdal
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pora coneixement musical. Aquesta tec-
nologia facilita l’anàlisi i la visualitza-
ció de les característiques musicals de


peces de les quals no tenim la partitu-
ra, i per tant, pot ser molt útil en el tre-
ball musicològic, ja que proporciona
una transcripció ajustada de músiques
de transmissió oral, improvisacions, etc.
Una altra utilitat d’aquest mètode està
relacionada amb l’estudi comparatiu de
peces diferents, ja que permet trobar
automàticament similituds musicals, i
fa possible la detecció de diferents in-
terpretacions d’una mateixa obra i, fins
i tot, de plagis.


Una línia futura de recerca força pro-
metedora és estendre la descripció de
croma a múltiples octaves, i així poder
representar altures i apropar-se encara
més a una partitura tradicional.







–Quina és, en síntesi, la tesi que
amaga la teva lliçó magistral?


–En primer lloc, he volgut reivindi-
car una tradició i assenyalar un feno-
men que, tot i no ser exclusiu de la mú-
sica, apel·la al paper del pas del temps,
al rol de la història, i que es basa en
el fet que el pas dels anys evidencien
que moltes transicions que fins a cert
moment ens semblaven que inaugura-
ven tendències, també en tancaven d’al-
tres. D’aquí que la tesi implícita de la
meva intervenció sigui que aquest món
neoplatònic i, en el fons, hermètic que
s’acaba amb la imposició del cienti-
fisme aristotèlic, potser té ara més pos-
sibilitats i més sentit de pervivència i
supervivència del que tenia l’any 1750
gràcies a les possibilitats actuals de la
tecnologia. Amb això vull dir, per tant,
que els mitjans actuals, la tecnologia,
fan vàlida aquesta tesi que, sense ànim
de messianisme, apunta la possibili-
tat d’un nou renaixement, en el sentit
original del terme bastit al segle XV.


–I està preparada, la nostra socie-
tat, per articular aquest nou renaixe-
ment?


–A diferència del que havia succeït
als segles XIX i XX, vivim en uns temps
en què no hi ha una guia disciplinar en
cap ordre de coses. No hi ha un tronc
central de la filosofia, de l’economia,
de la psicoanàlisi, del marxisme... I, per
tant, en aquest moment de gran eclec-
ticisme podríem dir que tot és possi-
ble. El Renaixement, en el segle XV, es


produeix perquè les condicions socials
ho fan possible; és en aquest sentit que
considero que els condicionants actuals
podrien afavorir a un segon renaixe-
ment. 


–Una tesi força optimista...
–Sí, però un posicionament que no


contrasta amb el sentiment general,
sinó que en forma part. Jo no em sen-
to optimista, sinó possibilista. També
hem de contemplar, però, que en una
generació i mitja tot això se n’hagi anat
en orris...  


–Què és, per a Miquel de Palol, la
música?


–Com ja he escrit altres vegades, per
a mi la música és la primera de les arts,
la més abstracta, la més general. La
música és, de les disciplines artístiques,
la que depèn de menys condicionants
particulars i això la converteix en més
capaç de produir grans sensacions en
un nombre més ampli d’éssers humans.


–Sorprès per l’encàrrec d’aquesta
primera lliçó magistral de l’Escola?


–Sorprès, sí, però principalment il·lu-
sionat per adreçar-me als practicants
de l’art que jo aprecio més però que no
practico, i parlar-los d’una cosa que ells
coneixen millor que jo. Diguem que
vaig sentir cert horror sagrat i vaig in-
tentar donar el millor de mi mateix.


–Amb tot, la música és molt present
a la teva obra (més enllà, fins i tot, de
les referències explícites, com les de
la teva darrera novel·la, Un home vul-
gar)...


–La música és la meva gran passió,
però no només això, sinó que molt so-
vint, o gairebé sempre, es converteix


Miquel 
de Palol


en el meu model formal: les meves
construccions, les estructures formals,
els plans de viatge per gairebé tot el
que escric arrelen, en una gran part, en
la música i, en el especial, en la músi-
ca barroca. Per ser una mica més con-
crets, en la música instrumental, en el
contrapunt, en Bach i els seus antece-
dents i conseqüents immediats. Bach
és el centre d’una galàxia on també hi
podríem posar Dietrich Buxtehude,
Muffat, Pachelbel, Fischer, Froberger,
Carl Philipp Emanuel, Krebs, etc.


–Quan i quina música escoltes?
–N’escolto sempre que puc, de mú-


sica. Estilísticament, gairebé només es-
colto aquesta música (barroca) però
també la música lleugera actual té un
significat molt lligat a l’experiència i la
vida. En aquest sentit puc escoltar sen-
se problemes ni prejudicis –vull dir que
no sento cap contradicció– els Beatles,
Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Re-
ed, etc. 


–Segueixes l’actualitat musical del
país? Consideres que es viu un bon
moment creatiu, artístic?


–Hi ha un fenomen general en el
món de la cultura que és el desinterès
de les institucions, tant en l’àmbit pú-
blic com en el privat. En aquest sentit,
estem molt lluny de l’Europa culta. Ara
bé, hi ha diversos factors, des d’indi-
vidualitats (casos com el de Jordi Sa-
vall o Pere Ros) fins a instàncies pú-
bliques (penso en la mateixa visita a
l’ESMUC), que inesperadament fan
pensar que no està tot perdut i que es
pot mirar al futur amb un optimisme
moderat.8
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per RUT MARTÍNEZ


Melòman reconegut, tenaç i, sobretot, expert. Excel·lent poeta, novel·lista i polemista. L’escriptor Mi-
quel de Palol ha impartit la primera lliçó magistral encarregada per l’ESMUC en el marc de la cele-
bració de l’acte d’obertura del curs acadèmic. De format i concepte similar a l’utilitzat pels centres
homòlegs de l’Escola, les universitats, la inauguració del curs de l’ESMUC va servir per posar sobre
la taula les reflexions de Palol a l’entorn de l’herència neoplatònica i el progrés científic i la seva in-
fluència en el Barroc musical; reflexions que, per ben articulades, concises i arriscades, no van deixar
indiferent ningú.


Gent ESMUC


“La música és, per a mi, la primera de les arts”


Autor de la lliçó magistral d’obertura del curs acadèmic 2006-2007


Escriptor
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ReactableReactable
El professor de l’ESMUC 


i la UPF, Sergi Jordà, 
n’esbossa les claus


El professor de l’ESMUC 
i la UPF, Sergi Jordà, 


n’esbossa les claus


Entrevista al guanyador del premi Joan MassiàEntrevista al guanyador del premi Joan Massià
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–Què és la Reactable?
–És un instrument musical electrònic que permet que vàries per-


sones el toquin alhora. És també un sintetitzador, és a dir, parteix
dels sintetitzadors modulars dels anys seixanta, el que vol dir que
la música es fa connectant mòduls entre si. En aquest sentit, igual
que els sintetitzadors originals, que no tenien teclat, aquest no és
un instrument en el qual predomina el control melòdic o harmò-
nic. El que té de peculiar és el control directe de tots els paràme-
tres de la síntesi. Parlem, per tant, d’un control directíssim de cen-
tenars de paràmetres que no tan sols controlen el so sinó que també
permeten controlar l’estructura del què s’està tocant. 


–Certament complex...
–Complicat, sí. És un sintetitzador modular. Això vol dir que hi


ha elements que generen so, com poden haver-n’hi en un ordina-
dor, des dels més simples com una ona quadrada o sinusoidal, fins
a qualsevol so enregistrat i guardat prèviament. Tothom sap que
això, els ordinadors ho poden fer sense problemes. Hi ha altres ele-
ments que no generen pròpiament el so sinó que el modifiquen. És
a dir, són elements que no fan res per ells mateixos però que quan
entren en contacte, en relació, amb elements anteriors, modifiquen
el so. En aquest sentit és una mica com una gramàtica on tindríem
subjectes... i on les afinitats dels diversos tipus d’objectes perme-
trien construir frases. Fins aquí la Reactable s’assembla a un sin-
tetitzador modular; en els anys 60 i 70 aquests sintetitzadors es
controlaven amb panells, tipus “telefonista”, on hi havia una es-
tructura de molts foradets i endolls que el músic anava connectant
entre sí. Ara, el que hem fet és dinamitzar-ho i propiciar que aquest
mecanisme s’activi acostant objectes entre sí. D’aquí que hàgim
aconseguit que el que un sintetitzador modular aconseguia en deu
minuts aquí es pugui fer en pocs segons. També hi ha, a més dels
generadors i dels filtres, un tercer tipus d’objectes, els controla-
dors, que modifiquen els paràmetres dels altres i que actuen a es-
cales temporals més llargues: oscil·lacions de varis segons o crea-
cions de patrons rítmics de varis compassos. Parlem d’elements
que no muten només el so sinó també la forma.


–Això representa un concepte musical més ampli del que a prio-
ri es podria associar a un instrument electrònic. 


–Tots els instruments basats en ordinadors sempre han tingut
aquesta possibilitat d’atacar el so però també d’incidir en la for-
ma, és a dir, tenir una mica els dos extrems, els dos pols, i en aquest
sentit ho hem intentat fer de la manera més natural possible. Par-
lem de mantenir la idea dels instruments tradicionals que, quan


Entrevista a Sergi Jordà, professor de sonologia de l’ESMUC 
i membre del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la UPF. 
Inventor de la Reactable.
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“Quan vaig veure el primer ordinador 
va ser com un enamorament”


Per Rut Martínez


Esgarrapem uns minuts de conversa fluïda, concreta, interessant. Ser-
gi Jordà ens rep a la seu del Grup de Recerca en Tecnologia Musical,
a l’edifici que la Universitat Pompeu Fabra té a l’Estació de França. Ens
ensenya el seu nou instrument: la Reactable. Pàgines i pàgines publi-
cades sobre aquest nou invent. En bona part, gràcies a l’impuls me-
diàtic derivat del fet que la cantant islandesa Björk l’hagi incorporat en
la seva darrera gira mundial. Sigui com sigui, la Reactable és el fruit,
gens casual, d’anys de treball i investigació. Aquestes pàgines no podran
acostar-vos el seu so però sí, esperem, resseguir-ne l’origen.


algú els domina, es toquen sense pensar. Un músic que sap tocar
el seu instrument no pensa tota l’estona el que està fent, senzilla-
ment ho fa, mentre que algú que treballa a partir d’un ordinador
és molt difícil que no pensi què està fent. Quan treballes amb un
ordinador, mirant una pantalla, s’imposa una actitud més analíti-
ca. El que volíem era recuperar o mantenir la gestualitat dels ins-
truments tradicionals -gestualitat vol dir l’acció directe d’utilitzar
les dues mans, tots els dits, i al mateix temps poder dir les coses
sense pensar, guiats per la casualitat, intuïció, pel que sigui... Això,
depenent del coneixement que un tingui, tindrà un resultat o un
altre. Si no se sap res, la Reactable començarà a sonar i, en tant
que parlem d’una acció determinista, que no intenta sonar bé a
priori, el músic anirà analitzant el resultat alhora que creixerà el
seu domini de l’instrument.


–És, per tant, una manera de tocar força intuïtiva...
–Sí però el que vull dir és que no està pensat perquè soni bé a


qualsevol preu. Ho dic perquè hi ha joguines que sí sonen agra-
dables sempre. Aquí no, la idea és que soni com el que un està fent:
això és el que et permet aprendre. Si fas alguna cosa i no t’agrada,
has d’anar buscant, pensant per què no t’agrada. El resultat del que
toques et fa pensar: és un instrument que t’ajuda a aprendre per sí
mateix.


–Quan de temps has necessitat per crear aquest instrument?
–Ens hi posem al 2003: jo portava vint anys fent música amb


ordinadors. De fet vaig deixar la música instrumental l’any 1983...
–Què tocaves?
–Jo tocava el saxo. Quan vaig veure el primer ordinador va ser


com un enamorament. En aquell moment, veure ordinadors era
complicat, no n’hi havia a tot arreu, no en tenia pràcticament ningú.
Jo estudiava física i música. En aquella època hi havia l’Aula, el Ta-
ller i l’Escola de Zeleste. Jo estudiava en aquesta última jazz i sa-
xo, tot i que a mi no m’agradava el hard bop que s’ensenyava i
tocava free jazz: volia ser com Coltrane. Quan vaig veure els or-
dinadors vaig pensar que seria el que faria. Vaig decidir deixar la
música tradicional i estudiar programació per arribar a ser un
improvisador amb ordinadors. Vaig tocar en viu amb ordinadors
per primera vegada a finals dels anys 80. He anat fent moltes co-
ses. L’any 1997 vaig fer un programa de creació musical, FMOL,
per a la Fura que es va utilitzar perquè gent d’arreu del món fes
bandes sonores. Em refereixo a un instrument amb ratolí que te-
nia particularitats com veure el so i tocar-lo directament. I això ho
vaig fer pensant que era una cosa senzilla; em va agradar i ho vaig
continuar utilitzant uns quants anys. Després vaig pensar que ca-
lia fer alguna cosa més, alliberar-se del ratolí, continuar treballant
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Amb motiu de la primera conferència de l’anomenada “So-
ciety of Mathematics and Computation in Music” (18-20
de maig 2007, www.mcm2007.info), es va celebrar a Berlín


un workshop interdisciplinari amb sota el títol “Klang und Ton:
Fortschritte in der Erfüllung von Helmholtzens Vermächtnis?” (“So
i To: Progressos en l’acompliment del llegat de Helmholtz?”. Or-
ganitzat pel “Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtech-
nik”, aquest workshop es va desenvolupar a la Humboldt Uni-
versität zu Berlín, els dies 12 i 13 de maig.


El repte de la trobada va ser establir connexions teòriques i pràc-
tiques, tot i la seva separació ontològica, entre els conceptes de so
i to. El workshop va servir per exposar temes nous i prometedors.
En aquest sentit, cinc participants de Barcelona van contribuir a
donar relleu científic a l’esdeveniment. D’una banda, Thomas Noll,
Daniel Fígols Cuevas i Roger Costa Vendrell (tot tres, de l’Escola
Superior de Música de Catalunya) van debatre sobre teories ma-
temàtiques d’escales musicals, mentre que Xavier Serra i Àlex Los-


L’ESMUC, ponent en un congrés de
matemàtica i computació musicals


el so. El pas següent vas ser definir com fer l’instrument. Vaig
convèncer unes quantes persones de què calia fer aquest instru-
ment: parlo dels austríacs Günter Geiger i Martin Kaltenbrunner,
als quals es va afegir al cap d’un temps Marcos Alonso i a partir
d’aquesta idea i aquesta descripció bastant precisa de com volíem
l’instrument ens hi vam posar. La veritat és que vam començar de
zero: mirant tècniques que no coneixíem, tot el tema de les cà-
meres, etc., però en tant que teníem una idea molt clara d’on volíem
arribar el procés va resultar molt fructífer. Ens han calgut quatre
anys de treball. De fet, diria que fa un any que vam donar la Re-
actable per pràcticament acabada, tot i que després l’hem anat po-
lint. Això és propi dels instruments digitals: sempre van canviant. 


–Un cop teniu aquest instrument pràcticament llest, què feu?
Com el doneu a conèixer?


–Vam fer una primera presentació al congrés de l’ICMC, cele-
brat a la SGAE i l’ESMUC, amb un concert a dues bandes, és a
dir, amb dues persones tocant a Àustria i dues a Barcelona. De fet,
per això està pensat: perquè més d’una persona toquin alhora.
És molt més que un piano a quatre mans: tot està més relacio-
nat. En un piano a quatre mans, les mans 3 i 4 toquen el que no
toquen la 1 i la 2. Aquí quan dos toquen junts és com si un toqués
des de les tecles i l’altre des de les cordes, poden lluitar, multipli-
car-se, sumar... És un concepte més de diàleg. El que un fa pot ser
modificat, fins i tot anul·lat per un altre, i per tant obliga a una
compenetració més gran. Una altra particularitat de l’instrument
és com està dissenyat. Es poden connectar diverses taules i quan
això succeeix el que es veu és comú a totes elles. Hi ha, però, àu-
ries sense objecte perquè remeten a objectes que estan en altres
taules. 


–????? Tipus espai aeri...
–... Potser sí. Et donen tota la informació sobre els objectes en-


cara que no els vegis. 
–I sonen diferent en funció de...
–Les formes. Tenim centenars d’objectes: hi ha una càmera a


sota de cada element que reconeix els objectes. Aquests objectes
estan agrupats en famílies (és el que et comentava abans de pre-
dicats i subjectes). I aquestes famílies es determinen segons les for-
mes: els quadrats són els elements que emeten so; els quadrats arro-
donits, el modifiquen; els rodons modifiquen el comportament de
tots ells i les estrelles modifiquen tots els elements de la taula. Però
dins de cada família, pot haver-hi variants. Ara tenim uns seixan-
ta elements per a cada taula però en podríem anar afegint. 


–Sempre heu treballat amb dues taules...
–Home, habitualment treballem amb una perquè ja ens dóna


prou complicació. A més la infrastructura ja és prou complexa; de
fet, anem de bolos amb la maleta i muntem la taula allà on hem de
tocar.


–Presenteu la taula el setembre de 2005... Fins al juny de 2006
aneu fent presentacions... I?


–Toquem a IRCAM, a París, al Sónar, i anem tocant a Amster-
dam, etc. Al novembre posem uns vídeos al Youtube i a partir d’a-
quell moment, tot es dispara. Passem de ser coneguts en àmbits
especialitzats, científics, etc., a rebre correus i peticions d’arreu.
Se’ns adrecen molts músics, alguns més importants que altres, i
hem d’explicar que no ens podem posar a fabricar taules de ma-
nera massiva. Al febrer ens escriu la Björk i pensem que és una bo-
na oportunitat per saltar a la fase següent: durant els darrers anys
hi ha hagut centenars d’instruments nous i ningú ho ha sabut. Des
dels anys 80, cap instrument nou havia arribat als macroescenaris.
Per això vam pensar que calia dir que sí a la Björk. Quedem a París,
li portem una taula, la prova i ens posem d’acord. N’hi fabriquem
una, la hi portem a Reikiavik, ensenyem a muntar-la i desmun-
tar-la, al músic, com tocar-la, i al cap de dos dies... l’estrenen. Pocs
dies després ja eren a Califòrnia, tocant amb la Reactable. I de mo-
ment, funciona! La idea és que es pugui tocar des del primer mi-
nut, tot i que impliqui un aprenentatge. És un desig molt clar que
crec que sí hem potenciat. Crec que els nostres temps ja no do-
naran més instruments com els que hem tingut, que requereixen
un pensament molt cristià: en un nen, li dónes un violí i li dius
“D’aquí a deu anys tindràs una recompensa”. Avui aquesta idea ja
no funciona amb els nous instruments perquè la moral s’entén d’u-
na altra manera; tothom sap que les coses canvien cada dia i ningú
voldrà invertir anys en un futur incert. Per tant, no es poden cre-
ar nous instruments que prometin el paradís a llarg termini. En
aquest sentit penso que el darrer instrument que ha sortit és, com
a tal, el toca-discos en tant que ha provocat que hi hagi gent que
hi dedica hores per saber-lo utilitzar. Des de llavors, diria que no
hi ha hagut res: centenars d’invents però cap d’ells ha tingut la més
mínima acollida. La Reactable no té res a veure amb fer joguines.
Si bé hem vist que és un invent atractiu, creiem que dóna per molt.
Només portem un any tocant i no hem arribat de cap manera al
seu límit. Toquem millor que el primer dia i descobrim noves co-
ses cada dia. És tan complex el que fem que cada dia coneixem
nous recursos, gestos, combinacions... Potser no arribarà a la com-
plexitat d’un violí o d’un piano però hi ha molt camí a recórrer.


cos (Grup de
Recerca en Tec-
nologia Musical
de la UPF) van
parlar sobre tèc-
niques espec-
trals en l’anàlisi
i la manipulació
del so, especial-
ment del so vin-
culat a la veu
humana. 


Els materials del congrés es publicaran a la “Zeitschrift der
GMTH, http://www.gmth.de”. Tot i això, ja es pot consultar tant
el programa de la jornada com un vídeo sobre la improvisació a
la doble sirena original de Helmholtz a la pàgina web següent:
http://www.medienwissenschaft.hu-berlin.de/helmholtz.
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E
ls coneixements i eines que dó-
na la Tècnica Alexander es po-
den aplicar a tots els aspectes
de l’activitat del músic: la in-


terpretació, la producció de so, la tèc-
nica, la capacitat d’atenció i escolta,
l’actuació a l’escenari, l’expressió i co-
municació, la pedagogia, la pràctica dià-
ria i la prevenció i recuperació de le-
sions.


La meva intenció en aquest article és
exposar un d’aquests aspectes que, crec
jo, és el que arriba més enllà en el de-
sig d’un músic, ja sigui instrumentista,
cantant, o bé director d’orquestra o de
cor. Es tracta de ser capaç d’expressar
en forma de so la música que l’intèrpret
sent interiorment i que vol comunicar.


El pianista rus Arcadi Volodos, en
una recent entrevista comentava: “Els
músics vivim la música quan la sentim
dins la nostra ànima, els dits només la
transmeten.”1 Per al músic, els dits,
braços, esquena, coll, cames, aparell
respiratori... són el mitjà a través del
qual crea la música. Podríem dir que
un músic que aprèn a tocar un instru-
ment, en realitat, n’ha de dominar dos:
l’instrument musical i ell mateix.


El cantant que tensa el coll quan can-
ta una nota aguda, probablement es tro-
barà amb dificultats per a què el so si-
gui lliure i ple. Un flautista que encon-
geixi i tensi excessivament el tors, pot
tenir dificultats per respirar profun-
dament. Si un director d’orquestra ten-
sa la zona lumbar i les cames quan di-
rigeix, en comptes de
moure els braços lliure-
ment, mou tot el cos i el
cap amunt i avall, distor-
sionant la comunicació
amb l’orquestra.


La manera en què el
músic s’usa a si mateix
corporalment i mental
quan està en activitat, re-
percuteix directament en
el seu funcionament i in-
directament en la creació
del so. En aquest sentit, la


Tècnica Alexander aporta coneixements
per a què el músic sàpiga cuidar i cre-
ar les millors condicions psicofísiques
per a una execució musical satisfactò-
ria.2 El Dr. Frank Pierce Jones, director
de l’Institute for Psychological Rese-
arch (Institut de recerca psicològica)
de la Universitat de Tufts, comenta:
“Com a complement als estudis pro-
fessionals, el músic trobarà en la Tèc-
nica Alexander un coneixement que no
té preu. L’ús de la mà o de qualsevol al-
tra part del cos està lligat totalment a
la manera en què el cos és usat com un
tot, globalment. Si a una persona se la
pot fer conscient dels seus moviments
com un tot integrat, i aprèn a distin-
gir el seu patró general i global, pot fer
correccions i canvis constructius basats


en el coneixement. Armat amb aquests
coneixements, un músic pot convertir-
se, de fet, en el seu propi «expert».”3


Durant anys he observat el progrés
de diferents músics que han utilitzat
aquest nou enfocament per gestionar
les dificultats. He comprovat els guanys
que els ha aportat en la tècnica, la in-
terpretació, la recuperació de lesions,
la presència a l’escenari i el gaudi de la
seva activitat com a músics i com a per-
sones.


Percepció sensorial 
i ús d’un mateix


E
l músic percep el que està fent
a través dels sentits de l’oïda,
el tacte, la vista... i també a
través del sentit de la cinestè-


sia o percepció del propi cos, és a dir,
“el sentit pel qual hom percep el mo-
viment muscular, el pes, la posició, etc.,
dels propis membres.”5


Una alumna guitarrista em comen-
tava, en els seus apunts sobre com prac-
tica, que quan centra tota l’atenció en
l’execució tècnica de la música, perd
totalment la percepció del propi cos.
Aquesta és una realitat freqüent en els
músics; queden tan absorbits amb la
part de l’activitat involucrada directa-
ment amb l’instrument –els dits i les
mans, en aquest exemple– que exclouen
qualsevol percepció de la resta del cos,
fins i tot la de la respiració. El músic
perd llavors una informació molt va-
luosa per a tenir un control conscient
i constructiu de sí mateix i del propi


funcionament.
F.M. Alexander va fer


una observació molt útil
en relació a la cinestèsia:
els hàbits psicofísics in-
flueixen en la precisió de
com percebem el propi
cos. Dit amb altres parau-
les, segons quins són els
patrons de tensió que el
músic usa, la seva percep-
ció sensorial pot ser errò-
nia. El gran pedagog i filò-
sof Dr. John Dewey, escriu


per MIREIA MORA i GRISO


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


La Tècnica Alexander és un mètode pràctic de
reeducació psicocorporal desenvolupat per F.M.
Alexander (1869-1955), que ajuda a millorar la


coordinació, la fluïdesa del moviment, 
l’equilibri, la respiració, la percepció i 


consciència del propi cos, l’atenció i l’eficàcia en
les activitats que fem, tot recobrant un ús 


corporal i mental més lliure i efectiu.


La Tècnica Alexander


La seva aplicació en l’expressió musical
i la llibertat artística del músic


per a músics


Mireia Mora i Griso 
dirigint una coral i aplicant 


la Tècnica Alexander a la veu cantada
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en la introducció del llibre d’Alexander,
Constructive Conscious Control of the
Individual, “la Tècnica Alexander està
basada en la comprensió que la per-
cepció sensorial no fiable de l’èsser
humà condueix a experiències senso-
rials incorrectes i això té com a resul-
tat activitats dirigides de forma errò-
nia.”6


La Tècnica Alexander ajuda a ree-
ducar la cinestèsia, amb l’objectiu de
percebre el propi cos en relació a la re-
alitat. Una percepció sensorial fiable
permet tenir una informació del propi
cos precisa, la qual permet poder ava-
luar de manera objectiva els hàbits i l’ús
d’un mateix estant en activitat i, en con-
seqüència, permet establir estratègies
de canvi d’hàbits i de millora.


L’anatomista i fisiòleg George E.
Coghill comenta: “el mètode Alexan-
der, recondiciona i reeduca els movi-
ments reflexes i posa els seus hàbits en
relació normal amb el funcionament ge-
neral de l’organisme concebut com un
tot. Considero que aquest mètode és
plenament científic i pedagògicament
sòlid.”7


Comunicació musical


S
i observem Arthur Rubinstein
tocant el piano, Victòria dels Àn-
gels cantant o Sergiu Celibida-
che dirigint, un dels aspectes que


tenen tots ells en comú, a més de la se-
va qualitat musical, és que el que fan
sembla que sigui molt fàcil. En ells hi
podem observar l’economia de l’esforç
i la claredat en el moviment. Aquest
bon ús psicofísic del cos es reflecteix
també en la seva capaci-
tat d’atenció i escolta, i en
la capacitat de comunicar-
se i expressar-se musical-
ment.


El fet que un músic es
mogui molt quan està in-
terpretant, no implica ne-
cessàriament que aquest
moviment estigui propi-
ciant la creació del so que
desitja. L’economia de
tensió i d’esforç corporal,
sumada a la claredat d’in-


tenció musical del que vol interpretar,
aporta que el moviment corporal sigui
lliure i estigui en consonància amb la
música.


El procés d’aprenentatge


L
a Tècnica Alexander és un mè-
tode que ensenya a aprendre.
L’alumne aprèn un mètode per
a fer aflorar el seu propi talent.


El músic intèrpret –segons la meva
experiència com a música i professora–
aprèn a assolir les següents destreses:
el coneixement de la partitura i la cla-
redat en la intenció de com la vol tocar,
la gestió de l’ús del cos i ment en acti-
vitat, la tècnica i coneixement de l’ins-
trument, la comunicació i escolta dels
altres músics (en cas de tocar en grup)
i la projecció del so a la sala i al públic.
La Tècnica Alexander aporta eines per
a l’aprenentatge de cadascuna d’a-
questes destreses, treballant-les indivi-
dualment i globalment.


Per practicar generalment s’entén tre-
ballar amb l’instrument. Ara bé, el prac-
ticar sense l’instrument també té as-
pectes molt valuosos, com ara conèixer
la partitura, i aclarir-se com es vol to-
car (dígits i altres aspectes) i com es vol
que soni (pulsació, musicalitat...). El
pianista A. Volodos comenta: “Jo aprenc
molt sense el piano. Faig molta feina
mental; les millors idees m’han vingut
sense el piano”. En el desenvolupament
d’una tècnica instrumental constructi-
va a llarg termini, el fet de ser capaç
d’escoltar la música interiorment, fa
que la intenció sigui clara i el cos (dits,
mans, respiració...) sàpiga com activar-
se per a crear el so desitjat. D’aquesta
manera es prevenen reflexos de por i
tensió que es podrien transformar en
hàbits en tocar la peça.


Aquí entraríem en el segon punt: ges-
tionar l’ús del cos i ment en
activitat, tant amb l’instru-
ment com sense. “Bon ús
implica una percepció sen-
sorial fiable, l’habilitat d’es-
coltar-te acuradament a tu
mateix i      l’habilitat de
mesurar tensió, esforç i mo-
viment”, comenta el vio-
loncel·lista i professor de
Tècnica Alexander, Pedro
de Alcántara9. Si s’aprèn a
deixar de fer la tensió mus-
cular que interfereix en el


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


“La Tècnica Alexander és una forma de 
rehabilitació i reorganització de tot l’equip 


muscular. Cada sessió d’aquesta tècnica demos-
tra clarament que els innumerables músculs
del cos estan contínuament operant com una


xarxa intrínsecament connectada.”
Nikolaas Timbergen, premi Nobel de Fisiologia


y Medicina, 1973.4


F.M. Alexander donant classe a John Dewey


Arthur Rubinstein. Economia d’esforç corporal
i capacitat d’escolta i expressió musical


Sergiu Celibidache. Claredat d’intenció i gest. Capacitat d’escoltar i comunicació
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bon funcionament del cos, el músic té
més capacitat per aconseguir que la pos-
tura i el moviment sigui lliure i natural.


Practicar moltes hores no significa
necessariament practicar eficientment.
Volodos afegeix: “moltes hores treba-
llant al piano espatllen l’espontaneïtat,
pots acabar semblant una màquina” 10.


Repetir sense escoltar, automatitza mo-
viments i crea tensions que es van con-
vertint en hàbits. Tocar de forma mecà-
nica manlleva la capacitat de tocar de
forma espontània, musical i creativa.
Leschetitzky, un gran professor de pia-
no del segle XIX deia: “Ningú no pot
practicar moltes hores sense tornar-se
mecànic i això és precisament en el que
no estic interessat. Tres hores com a
màxim, seria tot el que un requereix
si escolta el que està tocant i critica ca-
da nota.” 11


La capacitat d’escoltar de qualsevol
músic, encara que sigui molt brillant,
és limitada en el temps, així com també
ho és el fet de mantenir un ús corporal
despert i atent. En aquest sentit, fer
pauses durant la pràctica afavoreix el
procés d’aprenentatge. Jascha Heifetz,
un gran violinista deia “No te n’oblidis:
quan durant la pràctica realitzes una
certa quantitat d’esforç, després has de
relaxar-te... Jo practico amb intervals
freqüents per a relaxació entremig”12.


Salut i prevenció de lesions


E
l 1988, durant el Congrés In-
ternacional per Músics d’Or-
questres Simfòniques i d’Òpe-
ra, es van estudiar músics d’or-


questra i es va trobar que el 76% dels
2.212 músics d’orquestra entrevistats,
tenien un problema mèdic significa-
tiu que afectava la seva habilitat per
tocar.13


Els músics són un col·lectiu de pro-
fessionals que fan moviments físics molt
complexos i exigents, molts ells de for-
ma repetitiva. La Tècnica Alexander
compta amb una llarga trajectòria aju-
dant a instrumentalistes, cantants i di-
rectors a actuar amb menys estrès i amb
menys possibilitats de lesions.


Estudis superiors de música


P
atrick Maddams, director de la
Royal Academy of Music de
Londres, comentava en el dis-
curs que va fer al Congrés de


Medicina per a les Arts Escèniques el
següent:


“La Tècnica Alexander et dóna con-
fiança i presència davant del públic, (...)
el 99% dels casos de joves músics pro-
fessionals amb problemes tant físics
com psíquics, poden ser reestablerts
gràcies a la Tècnica Alexander. És per
això que considerem crucial el seu en-
senyament a l’Academy. Els hi dóna una
eina de per vida.”14


L’ensenyament d’aquesta tècnica s’in-
clou en els programes docents de la Jui-


“El procediments i 
conclusions de la Tècnica
Alexander reuneixen tots


els requisits del més 
estricte mètode científic.”
Dr. John Dewey, pedagog


i filòsof 8


lliard School of Performing Arts de No-
va York, la Guildhall School of Music
and Drama de Londres, el Royal Co-
llege of Music de Londres, el Royal
Conservatory of Music de Manchester,
el Royal Conservatory of Music de To-
ronto, el Sweeelinck Conservatorium
d’Amsterdam, el Conservatorio de La
Haya, l’acadèmia de música del Teatro
alla Scala de Milà, l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC), el Re-
al Conservatorio Superior de Música
de Madrid, el Centre Superior de Mú-
sica del País Basc (Musikene), etc.


Com s’aprèn la 
Tècnica Alexander


L
a Tècnica s’aprèn en classes in-
dividuals pràctiques impartides
per un professor titulat (el pro-
fessor titulat haurà rebut una


formació de 3 anys en una escola de for-
mació de professors de Tècnica Ale-
xander homologada per la STAT15). Les
classes tenen una durada de trenta mi-
nuts i l’APTAE16 recomana cursar un
mínim de vint sessions per aprendre


aquesta tècnica i poder-la aplicar sen-
se l’ajut del professor. A les classes, el
professor fa servir les mans per guiar
el moviment i donar l’experiència d’u-
na cinestèsia fiable i d’un nou ús cor-
poral.


El director d’orquestra Sir Collin Da-
vis diu: “Vaig començar a rebre classes
de Tècnica Alexander fa uns quaranta


anys i per a mi la importància d’aques-
ta tècnica és molt clara. Ens ajuda a ser
conscients dels hàbits inútils (...) i a ac-
ceptar la possibilitat de canviar-los.”17


Classe individual de 
Tècnica Alexander a instrumentista


Classe magistral de Tècnica 
Alexander per a músics a l’escola 


municipal de música de Flix, 
a càrrec de Mireia Mora i Griso
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Més notícies


nica Alexander homologada.
16. APTAE és la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de


Espanya. Va ser fundada i afiliada a la STAT l’any 1999. El seus mem-
bres treballen a l’Estat espanyol i s’adhereixen al seu codi ètic. La se-
va funció és promocionar i controlar l’ensenyament de la Tècnica.


17. Alcántara, Pedro de (1997) Indirect Procedures. A Musician’s
Guide to the Alexander Technique. Pròleg de Sir Collin Davis. New
York: Oxford University Press Inc.


*Totes les traduccions de l’anglès o castellà al català són fetes per
Mireia Mora i Griso.


NOTES.


Les acaballes del curs acadèmic 2006-2007 han servit per
materialitzar la primera trobada entre els estudiants de
composició de l’ESMUC i els alumnes de l’ESCAC, l’Es-


cola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya, amb qui
l’ESMUC acaba de signar un conveni de col·laboració. Aques-
ta primera presa de contacte, coordinada pel departament
de Teoria i Composició de l’Escola, ha aconseguit un gran èxit
de participació, alhora que ha permès consolidar bona part
dels objectius marcats: s’enceta un període de treball conjunt
entre ambdós centres que facilitarà els canals de comunica-
ció entre estudiants i professors, i que a més, ajudarà a la re-


alització dels seus projectes finals. Per una part facilitarà l’ob-
tenció d’imatges perquè els estudiants de composició puguin
composar a partir d’elles, i per altra banda, possibilitarà la uti-
lització de música original als curts que realitzin els directors.


Aquest treball conjunt, a part del benefici pedagògic que im-
plica, cal entendre’s també com un factor dinamitzador de
les futures relacions professionals entre creadors, en la línia de
facilitar la inserció dels compositors en el mercat laboral de
l’audiovisual. Aquesta col·laboració, a més, també es vincu-
larà al futur postgrau de bandes sonores que ofertarà l’ESMUC
a partir del curs vinent.


Primera trobada d’estudiants de composició 
de l’ESMUC i alumnes l’ESCAC







–En primer lloc, felicitats pel Premi Joan
Massià. Quin repertori vas escollir per par-
ticipar en aquest concurs?


–Vaig presentar, en la primera fase, dues
obres: de Joan Massià, Amoroso, i el Largo
i Allegro de la Sonata en Do major de J. S.
Bach. Ja a la fase final vaig tocar l’Allegro Spi-
ritoso, també de Massià, la Sonata número 3
de Beethoven i la Segona Rapsòdia de Bartók.


–Per què et vas plantejar presentar-te en
un certamen d’aquestes característiques?


–En un primer moment, per iniciativa de
la meva professora, Eva Graubin. De segui-
da, però, vaig veure en el fet de presentar-me
al concurs una manera efectiva de preparar
nou repertori en base a un objectiu prou clar.
Em motiva marcar-me petits reptes; em per-
met treballar més ràpid i crec que, fins i tot,
em fa obtenir millors resultats. 


–No sé fins a quin punt vas tenir temps
de preparar aquest repertori...


–Aproximadament vaig comptar amb dos
mesos per treballar-lo però, això sí, l’estudi
va ser força intensiu, sobretot si pensem que
no havia d’interferir en la resta de programa
que tenia prèviament marcat per al curs.


–Per què vas voler estudiar a l’ESMUC?
–Com a centre?
–Sí, d’una banda, però també per què cur-


sar els estudis superiors?
–La veritat és que vaig escollir l’ESMUC


perquè tenia molt clar que volia treballar l’ins-
trument amb qui ja llavors era professora me-
va, Eva Graubin. Sobre la necessitat de tenir
el títol superior, la veritat és que, tot i que no
sempre garanteixi l’obtenció de resultats òp-
tims, sí sé que es necessita, sobretot si, com
jo, tens molt clar que et vols dedicar pro-
fessionalment a la música.


–Com a solista?
–La veritat és que escollir se’m fa difícil.


M’agrada molt tot. Sí crec que fins fa relati-
vament poc temps, sobretot a Espanya, hi ha-
via aquest prejudici: o solista o res. Però
també és cert que gràcies a figures emergents


d’altres àmbits com és el cas, en música de
cambra, del mateix Quartet Casals, aquesta
visió està canviant. També és molt important,
a nivell d’obrir nous camins per als músics
joves, la tasca que estan realitzant orquestres
com la JONC o la JONDE. Molts dels seus
projectes fan que la gent vagi deixant de ban-
da els apriorismes i vegi que, al marge de l’ac-
tivitat solística, hi ha altres camins igualment
vàlids.


–Ara, en quins projectes estàs treballant?
–A nivell d’orquestra, sóc membre de la


JONDE, amb qui fem quatre encontres re-
partits al llarg de l’any; en cambra, formo part
de diversos grups i quartets amb els quals
fins i tot ens hem presentat en algun concurs;
i, és clar, m’estic preparant aquí a l’ESMUC.
De fet, tinc en projecte alguns recitals de ca-
ra a l’any vinent; entre ells, el que propicia
haver guanyat el Concurs Massià i que se ce-
lebra cada any a l’Ateneu Barcelonès.


–Pocs companys teus deuen tenir una
família amb tanta tradició musical...


–És ben cert (riu)... La veritat és que de
petit ja m’agradava molt la música, tota, no
només el violí. Recordo estar malalt, no anar
a l’Escola i pràcticament aixecar-me del llit
per anar a música. De fet, també m’agrada
l’ambient musical, les experiències que pots
viure com a músic.


–I amb què et sents més còmode, quin
període t’interessa més... 


–M’agrada treballar-ho tot. Hi ha reperto-
ris que se’t donen més bé però el més impor-
tant és treballar i conèixer-ho tot i després, un
cop saps què se’t dóna millor, explotar-ho. 


–I tu ja ho deus saber...
–Em sento molt còmode amb Beethoven;


és una música que crec entendre bastant bé,
tot i que encara sóc molt jove. Però, insistei-
xo, és important per a un músic tocar-ho tot
i després m’atreviria a dir que acaben sent
els altres els qui et diuen què has de fer.


–De moment, el que ja has fet és de con-
certino amb l’Orquestra Simfònica de l’ES-
MUC, en el seu concert inaugural.


–I tant! Va estar molt bé. Vam fer una pe-
tita tria amb Isabel Vilà, la coordinadora de


Joel


l’Orquestra, i em va tocar fer de concertino.
–Còmode?
–Estava una mica nerviós, tot i que ja ho


havia fet altres vegades amb altres orques-
tres. Em va agradar molt perquè vaig apren-
dre coses del paper de concertino que no sa-
bia. L’experiència va ser molt maca, es va
preparar de manera totalment professional i
ens ho vam passar molt bé. Ara repetiré al
juny, amb el segon encontre. 


–Com equilibrar el treball aquí, full time,
amb l’estudi de l’instrument?


–La veritat és que és prou difícil, sobretot
mentalment, perquè has d’estar molt con-
centrat. Has de combinar-t’ho com pots, ca-
dascú té el seu mètode. Jo intento separar
molt bé el que són les classes teòriques de
l’estudi de l’instrument, per donar el millor
de mi mateix en l’estudi individual. Es trac-
ta d’aprofitar al màxim el temps, no només
el nombre d’hores sinó la qualitat de l’estu-
di, la concentració que hi poses. Ara per ara
estudio més a Vic, a casa meva, que no pas
a l’ESMUC tot i que aprofito sempre que puc
per posar-me en una cabina i treballar les
obres.


–Com veus les sortides professionals per
als músics de la teva generació?


–Jo sóc optimista. Ara hi comença a haver
força oferta de concerts. El que està clar és
que és molt difícil sortir de l’ESMUC i po-
sar-te a tocar ja de manera professional. Hem
de continuar estudiant, buscant incentius com
poden ser els concursos; coses que t’ajudin
a projectar-te. De fet, ara hi ha més oferta
perquè està pujant gent més preparada. I
també cal marxar, tot i que no ara –aquí dins
s’hi està molt bé (riu). No penso en cap lloc
en concret: és més buscar un professor que
t’agradi i et permeti créixer com a músic.


–Bons professors i bons consells... Com
els que et dóna la teva germana Judit, violi-
nista com tu...


–És clar. La veritat és que tinc sort perquè
ella fa el seu camí i m’ajuda molt. El fet que
sigui més gran propicia que ella obri vies i jo
vingui després. Per a mi és fantàstic: menys
pressió.8
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“Fins fa relativament poc temps, 
sobretot a Espanya, hi havia aquest prejudici: 


o solista o res”


Violinista. Estudiant de l’ESMUC


guanyador de la darrera edició, la número vint-i-vuit, del Concurs Joan Massià, un dels certàmens de
major tradició a Catalunya. A aquesta fita, però, cal sumar-n’hi d’altres: membre de la JONDE, con-


certino en el concert de presentació de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC i un dels pocs estudiants
de l’Escola que ha superat les primeres audicions realitzades pel mestre Oue, amb la voluntat de cre-
ar una borsa de reforços per a l’OBC. De so bonic i gest precís, enèrgic, Bardolet representa una nova
generació de músics joves, sí, però d’excel·lent preparació i ambició ben entesa.


Bardolet


La seva conversa amaga timidesa, fins a cert nerviosisme,
però ambdós desapareixen quan agafa l’instrument. Joel Bar-
dolet (Vic, 1987), estudiant de violí de l’ESMUC, ha resultat
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La desena Fira “Mediterrània” d’Es-
pectacles d’Arrel Tradicional, que
es va celebrar de l’1 al 4 de no-


vembre passats a Manresa (Bages), va
comptar un any més amb la participació
activa de l’ESMUC, a través del Depar-
tament de Música Tradicional de l’Esco-
la. Enguany, a més de comptar amb un
estand informatiu destinat a donar a
conèixer l’oferta docent per al curs 2007-
2008, ja sigui vinculada als estudis de
grau (titulació oficial) com també a la for-
mació continuada; l’ESMUC també va
organitzar diverses audicions que van
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punt de trobada i balanç en el


desè aniversari de ‘Mediterrània’


Manresa


comptar amb la participació tant d’estu-
diants com també de professors de l’Es-
cola.


En paraules del cap del Departament
de Música Tradicional de l’ESMUC, Jo-
sep Moliner, la Fira representa “una opor-
tunitat per donar-nos a conèixer com a
Escola i com a músics; en aquests deu
anys Manresa s’ha erigit com un autèntic
punt de trobada ineludible per als músics,
els programadors, els constructors, els
mitjans de comunicació...”. En aquest sen-
tit, Moliner també va destacar el caràcter
interdisciplinari de la Fira, en tant que


aposta per tot tipus de vessants derivats
del fet tradicional i popular: música, dan-
sa, teatre, arts de carrer... És en relació
a la programació de la Fira que Moliner
va fer una petició explícita als responsa-
bles de la mostra: “De cara a futures edi-
cions, seria bo que la cobla hi tingués un
paper més destacat, a Mediterrània. És
una pena que, com a formació, sempre
quedi relegada a un segon terme quan en
realitat té moltes possibilitats des del punt
de vista artístic”, va afirmar. Aquest és el
tercer any consecutiu de participació de
l’ESMUC en la Fira de Manresa.


Diverses imatges corresponents 
als quatre dies de durada 


de la mostra. Els professors 
Cati Plana i Marcel Casellas, 


van fer diversos concerts 
al mateix estand de l’ESMUC 


i van convidar la gent 
a conèixer l’oferta 


educativa de l’Escola
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A C T U A L I T A T E S M U C


Aquest músic reconegut, de famí-
lia de Taiwan i nascut a Suïssa,
va impartir diverses classes ma-


gistrals als estudiants de l’ESMUC els
dies 5 i 6 de novembre passats. Durant
la seva estada a l’Escola, Wen-Sinn
Yang va treballar individualment amb
dotze estudiants seleccionats de mane-
ra prèvia entre tots els alumnes de vio-


Classes magistrals i concert 
de luxe amb el violoncel·lista


loncel de l’ESMUC. Per últim, el mú-
sic taiwanès va oferir un recital de vio-
loncel sol on va tocar obres de Bach,
Crumb i Cassadó. Tant els estudiants
com els professors de l’Escola define-
ixen les classes de Yang com a “pro-
fundament competents tant des del
punt de vista tècnic com també musi-
cal”. En paraules del professor de l’ES-
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Wen-Sinn Yang


MUC i violoncel·lista Cristoforo Pesta-
lozzi, també cal remarcar “les seves ex-
plicacions, extremadament clares, així
com un tracte humà molt respectuós i
agradable, sense renunciar en cap mo-
ment a una exigència màxima”.  


Wen-Sinn Yang va començar a tocar
el violoncel als quatre anys d’edat i es
va formar amb Claude Starck a Zuric i


Wolfgang Boettcher
a Berlín. Posterior-
ment va seguir les
classes magistrals
impartides per Janos
Starker i David Ge-
ringas. L’any1989 es
va convertir en vio-
loncel solista de
l’Orquestra de la
Ràdio de Munic i
l’any 1991 va gua-
nyar el Primer Pre-
mi al Concurs Inter-
nacional de Gine-
bra. Des de l’any
2004 és professor al
Conservatori Supe-
rior de Munic i ac-
tua com a solista en
les sales més cone-
gudes del món. Ha
col·laborat, entre al-
tres, amb els direc-
tors Lorin Maazel i
Mariss Jansons.







Piano solo. Aquest és el títol del
concert inaugural de la segona
edició del cicle “Els concerts de


l’Acadèmia de l’ESMUC”, que va om-
plir la sala Tete Montoliu de L’Audi-
tori el 6 de novembre passat. El pia-
nista rus Leonid Sintsev va tocarà la
Sonata op. 101, en La major, de Lud-
wig van Beethoven i la Sonata núm. 7,
op. 83, de Sergej Prokof’ev, així com
nombrosos –i generosos- bisos desti-
nats a mostrar el seu clar domini de
l’instrument. De manera prèvia al con-
cert, va tenir lloc la lectura d’un frag-


Tret de sortida a la segona edició del cicle


Els estudiants de final de carrera de viola Manuel Esteban, Sixto Franco, Lander Molinos, Carlos Vallés i Laura Resina, tots ells alumnes del 
professor Ashan Pillai, van realitzar un concert –audició el dia 5 de novembre passat, a la sala de Cor, oberta al públic. Bona part d’aquests 
estudiants realitzaran al llarg del curs acadèmic 2007-2008 el seu projecte final de carrera, imprescindible per finalitzar la seva titulació 


oficial a l’ESMUC. En la imatge, un dels músics que van participar a l’audició


ment dels “Diàlegs de l’Acadèmia de
Sòcrates (Llibre III) / La música en La
República” de Plató, en una adaptació
del poeta i traductor Manuel Forcano.
La lectura va anar a càrrec de l’actriu,
professora de l’Institut del Teatre i di-
rectora del Festival Shakespeare, Mont-
serrat Vellvehí. 


Aquest cicle, que enguany integren
un total de vint actuacions de caràcter
gratuït (excepte el concert que s’inclou
dins el Festival de Música Antiga de
Barcelona), tindrà lloc a les sales de
L’Auditori. En paraules del director de


Audició d’estudiants de final de carrera de viola


E S M U C A C T U A L I T A T
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“Els concerts de l’Acadèmia”


Podeu consultar la programació sencera del cicle a: www.esmuc.cat.


l’ESMUC, Salvador Mas, “Els concerts
de l’Acadèmia” volen ser “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 cicle inclou també
les actuacions dels grans conjunts de
l’ESMUC que durant el curs acadèmic
2007-2008 s’ampliaran amb la incor-
poració del conjunt de Música Antiga
(que se suma, així, a la Cobla, l’Or-
questra Simfònica i la Big band de l’Es-
cola, formacions presentades el mes de
gener passat).


Leonid Sintev va ser especialment 
generós en la realització dels bisos


Montserrat Vellvehí va recitar el text de Plató 
adaptat pel poeta Manuel Forcano
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L
a cita del tubista nord-americà
Roger Bobo sintetitza el que
podríem dir que és la història
de la tuba dels darrers vint-i-


cinc anys a Espanya. L’interès vers
aquest instrument s’ha expandit i ha
creat un moviment molt esperançador
pel seu futur. Algunes de les manifes-
tacions que constaten aquest moviment
són evidents: l’aparició d’una literatu-
ra especialitzada, la proliferació d’un
repertori específic, la programació de
recitals i un llarg etcètera que demos-
tren que és un instrument amb projec-
ció de futur. Malgrat que l’existència de
la tuba és relativament curta, –el di-
rector de banda prussià Wilhelm Wie-
precht i el constructor berlinès Johann
C. Moritz patentaren la tuba l’any
18351–, aquest instrument ha patit una
acceptació i una introducció per part
de la societat musical com cap altre
membre de l’orquestra. En poc més de
segle i mig d’història, la tuba ràpida-
ment desplaça de l’orquestra els que
havien intentat ser els greus de la sec-
ció de vent: el serpentó i principalment
l’oficleide.


Durant tota la història de la tuba, els
intèrprets d’aquest instrument han ha-
gut d’estudiar amb professors no tu-
bistes: trompetistes i principalment
trombonistes, per proximitat, han estat
els principals pedagogs dels tubistes i
bombardinistes espanyols fins fa es-
cassament vint-i-cinc anys. Aquest fet
ha produït una desconeixença del re-
pertori específic de l’instrument i una
falta d’interès generalitzada per l’evo-
lució del món de la tuba. No obstant
això, aquesta situació es va començar
a resoldre amb la creació de la que va
ser la primera plaça de professor de tu-
ba de conservatori superior. L’any 1985
el tubista valencià Miguel Moreno va
guanyar una plaça a Madrid. A partir
d’aquesta data trobem tot un seguit de
professors als principals conservatoris
superiors. 


La creació de cursos d’especialitza-
ció2 ha facilitat que els intèrprets es pu-
guin trobar amb nous professors, apro-


fundir en la tècnica de l’instrument i ha
estat determinant per a alguns dels pri-
mers tubistes, que van decidir sortir a
estudiar a l’estranger arran de l’expe-


riència. I és que cap a la dècada dels
80, el retard tècnic i interpretatiu dels
tubistes espanyols en relació amb els
d’altres països europeus i dels Estats
Units era una realitat, però no man-
cava la inquietud d’alguns per posar-
se al mateix nivell; el sorgiment d’a-
quests cursos ho constata.


La mancança de mètodes específics
espanyols per a tuba, ha fet que als con-
servatoris i escoles de música s’utilit-
zessin principalment mètodes d’altres
instruments i països; en el cas dels me-
talls greus, provenien principalment de
l’escola francesa. Així i tot, hi ha uns
pocs mètodes escrits per espanyols com
el conegut mètode de Francisco Funoll
y Alpuente, que possiblement siga el
primer de les seues característiques que
trobem a l’Estat durant el segle XIX, i
concretament va ser editat el 1862 i pu-
blicat per l’editorial A. Romero3. El tí-
tol d’aquest mètode és Método com-
pleto de bombardino bajo, de bom-
bardino barítono y de trombón tenor,
en Do o en Sib, con tres o cuatro pis-
tones o cilindros.


U
n dels primers mètodes de tu-
ba que trobem a Espanya és
el de José María Beltrán
Fernández (València, 1827-


1907), compositor, director i docent.
Músic major del regiment d’infante-
ria de Zamora núm. 8 l’any 1860. Co-
neixem que fou publicat a Madrid l’any
1866. El pròleg d’aquest mètode co-
mença amb el text següent: “Método
de bajo profundo aplicable a todos los
instrumentos graves conocidos con el
nombre de saxhorn, bombardón, con-
trabajo, helicón, bastuba, pellitón, etc.,
bien sea que estén construidos en tono
de Do, de Sib, de Mib, o de Fa y que
tengan tres o cuatro pistones o cilin-


per CARLES LORENTE


“L’interès vers 
aquest instrument 


s’ha expandit i 
ha creat un 


moviment molt 
esperançador 
pel seu futur.”


Història en


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


clau de tuba
“Mai abans en la història de la música no havia succeït res


com açò; un instrument relativament nou entra en escena,


en un increïble curt espai de temps sofreix un desenvolu-


pament a aquest nivell... amb artistes virtuosos, un reper-


tori massiu i una espantosa energia col·lectiva entre els seus


aficionats”.


Pérez Casas i Vega
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E S M U C A R T I C L E


“Fins fa 
aproximadament 
vint-i-cinc anys, 


era un instrument 
pràcticament 
discriminat 


pels compositors.”


dros a rotación”.
Un altre testimoni és el Método Com-


pleto para trombón de pistones, bom-
bardino, tuba y demás saxhorns bajos
de Miguel Badia, antic professor del
Conservatori Municipal de Barcelona,
que va publicar un dels primers mèto-
des espanyols. Actualment la tuba ja
compta amb un molt variat i complet
programa d’estudis adaptats a l’instru-
ment o de nova producció.


La mancança d’un repertori especí-
fic en què la tuba tingués un paper so-
lista ha propiciat multitud de trans-
cripcions i ha estat sempre un dels fac-
tors més preocupants de l’instrument.
Fins fa aproximadament vint-i-cinc
anys, era un instrument pràcticament
discriminat pels compositors.


El referent quan es parla de repertori
per a tuba solista és el primer concert
per a tuba i orquestra del compositor
anglès Ralph Vaughan Williams que da-
ta de l’any 19454. A més d’aquesta obra
hi ha el Tuba Concerto d’Edward Greg-
son, la Sonata per a tuba i piano de
Paul Hindemith, el Concert del rus Le-
bedev, el Concert de John Williams, i
les obres per a tuba d’Alec Wilder.


L
a producció d’obres per a tuba
solista de compositors espan-
yols, ha estat pràcticament
nul·la durant tot el segle XX. A


Espanya trobem poques composicions
que calgui destacar: els concerts o obres
obligades que es demanaven per a ac-
cedir a les bandes militars. Per als exèr-
cits de terra i aire, el Concert del mur-
cià Bartolomé Pérez Casas, i com a obra
obligada per a l’exèrcit de terra, el Con-
cert per a tuba d’Emilio Vega. 


Gran part dels primers materials es-
pecífics de la tuba com a solista van ser
importats per músics que viatjaven a


l’estranger amb la banda o quan ana-
ven per Europa a rebre classes d’altres
tubistes i intentaven portar el màxim
material possible de les cases de parti-
tures franceses, alemanyes o nord-ame-
ricanes principalment. Donada la poca
informació i material de què es dispo-
sava, va aparèixer una iniciativa con-
junta de diversos tubistes espanyols du-
rant la dècada dels vuitanta. Es creà l’A-
sociación Amigos de la Tuba, que va
ser una peça clau per a la introducció
d’un nou i extens material per a l’ins-
trument, i va promoure l’organització
de diversos cursos. Aquesta associació
va agrupar gran part dels tubistes i
bombardinistes professionals o no pro-
fessionals de l’escena espanyola.


Avui dia pots trobar amb certa fa-
cilitat mètodes i concerts de tota mena,
enregistraments de solistes de tot el
món, informació dels diferents conser-
vatoris i professors de tuba de tot arreu,
així com pàgines web i publicacions es-
pecialitzades en el camp de la tuba. Així
és que aquest instrument no resta im-
mune a l’era mediàtica que s’obre pas
en l’actualitat.


Carles Lorente és titulat en l’especialitat de
tuba per l’Esmuc. Actualment és professor
de bombardí i tuba a l’EM de la Banda
d’Ulldecona i de Llenguatge Musical a
l’AMTP de Vila-seca i a l’EMM de Tarra-
gona. Membre de Toobass Quartet, del Hi-
plips Quintet de Metall i de la JONC. Re-
centment ha realitzat el projecte final de car-
rera entuba’t! del qual s’extrau part de la
informació d’aquest article. 
carlsolorente@hotmail.com


NOTES


1. La tuba és l’únic instrument orquestral
del qual es coneix la data exacta de la pa-
tent, que va ser el 12 de setembre de 1835.


2. L’any 1981 va nàixer a la localitat de
Torrent (València) el Curs Mariano Puig.
Aquest curs és pioner entre els cursos d’es-
tiu de la seua categoria a tot Espanya. Des
dels seus inicis, el solista de l’Orquestra Na-
cional d’Espanya, Miguel Navarro Carbo-
nell, imparteix la classe de tuba.


3. Anys més tard el va tornar a publicar
la Unión Musical Española.


4. Estrenat per Philip Catelinet amb la
London Symphony Orchestra.


5. Lorca (Múrcia, 24 de gener de 1873-
Madrid, 15 de gener de 1956). Director de
l’antiga Banda del Real Cuerpo de Alabar-
deros de Madrid des del 1897 fins al 1911.
És la banda actual de la Guardia Real.


6. Emilio Vega (Madrid, 1877-1943) va
succeir Pérez Casas en la direcció de la Ban-
da de Alabarderos. Destaquen les seues
obres per a instruments solistes acompan-
yades de piano.
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Banda de València
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Podeu consultar les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


A G E N D A E S M U C


desembre 2007


Activitats


Els concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)
Entrada gratuïta


A les 19 hores


Dia 11: Concert de postgraduats. 


1a Part: Tribut a Rakhmàninov.
Músics: Ferran Cullell, piano. 
Obres de Sergej Rakhmàninov.


2a Part
Músics: Maria Hinojosa, soprano. Francisco Poyato, piano. 
Eduard Toldrà: Canciones sobre textos de poetas clásicos castellanos.
Manuel de Falla: Canciones populares españolas.


Dia 18: Quintet Yberia 


Antón García Abril: Alba de los caminos.
Johannes Brahms: Quintet op. 34, en Fa menor.


Aquest programa pot estar subjecte a canvis d’última hora.


Concert de cloenda del 39è Festival Internacional
de Jazz de Barcelona 
Dia 1, 21 h / Palau de la Música 


El festival clausurarà l’edició d’enguany amb un concert
homenatge a Tete Montoliu, i comptarà amb la participa-
ció d’una big band formada per membres de l’ESMUC i del
Taller de Músics, dirigida per Zé Eduardo.


Teoria i Composició i Direcció
Classes magistrals 4x4
Dia 11, a les 16 h. Aula 356


A càrrec de Ramon Humet.


Música Clàssica i Contemporània (Música de Cambra)
Marató de Música de Cambra
Dia 14 al 16 de desembre - Matí i tarda
Actuacions gratuïtes durant tot el cap de setmana


Horaris: 


Divendres, 14 de desembre, de 16 h a 21 h, a la Sala 
d’Oquestra


Dissabte, 15 de desembre, de 10 h a 14 h / de 16 h a 21 h,
a les Sales de Cor, Orquestra i Tete Montoliu (L’Auditori)


Diumenge, 16 de desembre, d’11 h a 14 h / de 16 h a 
20 h, a les Sales de Cor i Orquestra







–Per contextualitzar una mica...
Quan entres a l’ESMUC?


–Després d’estudiar durant anys el que
coneixem com a “música clàssica”; és a
dir, partint de la formació clàssica tot i
que ja des d’un bon començament vaig
tenir interès per la música més “moder-
na”. A més, feia força “bolos” de músi-
ca moderna, jazz, funky... Més que no
pas de clàssic. D’aquí que em plantegés
per què no centrar-me en estudiar es-
trictament el llenguatge associat a la mú-
sica moderna. Em vaig presentar a les
proves de l’ESMUC i vaig tenir la sort
d’entrar a la primera. 


–I ara?
–Sóc alumne de tercer, de Matthew


Simon. La veritat és que el fet de venir
de formació més clàssica ha fet que em
sigui relativament fàcil adaptar-me a la
disciplina de l’ESMUC; tot això de com-
binar les classes teòriques i pràctiques.
A més, la clàssica és una base bona, molt
sòlida, sobretot en aspectes especialment
delicats, com l’afinació en el cas de la
trompeta. El món del Jazz també m’era
familiar perquè des de ben jove vaig co-
mençar a anar a concerts de manera re-
gular, tot i que encara no en coneixia la
tècnica, si més no des del punt de vista
pràctic. Però és com tot: per aprendre’n
cal treballar molt. En el cas del músic,
tocar, tocar i tocar... 


–Per què, la trompeta?
–La veritat és que vaig començar to-


cant la guitarra però, casualitats de la vi-
da, un cosí del meu pare ja em va ad-
vertir que amb la guitarra em moriria de
gana! (riu) Potser tenia raó... El cas és
que, com a instrument, la guitarra no em


transmetia molta energia, no m’hi aca-
bava de sentir còmode. D’aquí que optés
pel metall i després de dubtar entre el
trombó i la trompeta, em decidís per
aquesta última.  


–Com arribes al TNC i, més concre-
tament, a un muntatge de les dimen-
sions d’aquesta Plaça del Diamant?


–A més de la convocatòria difosa a
través de l’ESMUC, tenia amistat amb
una de les protagonistes d’aquest mun-
tatge. D’aquí que m’assabentés que es
feien unes proves per escollir els músics
de la producció. Em vaig presentar i em
van agafar. Vist així sembla fàcil però les
coses, en realitat, sempre són una mica
més complexes i la sort acaba conver-
tint-se en un factor decisiu.


–Havies participat abans en muntat-
ges teatrals?


–Fa molts d’anys recordo haver col·la-
borat, com a músic, en un muntatge ti-
tulat “Potser aquesta nit”, un musical
que es va fer a Badalona però poca cosa
més... En cap cas, res semblant a una
producció com aquesta. 


–El mateix Toni Casares, director d’a-
questa versió de “La plaça del Diamant”
afirma que la partitura original d’Òscar
Roig té una importància destacada en
el muntatge. És així?


–Tota la música de l’obra va directa-
ment relacionada amb l’època –en es-
pecial, en el període comprès entre 1925
i 1945-; de fet, podem fins i tot resseguir
el moment històric en què ens trobem a
través de les músiques que sonen en ca-
da moment. D’aquí que durant la pri-
mera part de l’espectacle, toquem un ti-
pus de música molt fresca, associada al
ball d’envelat, a la Festa Major, mentre
que a mida que evoluciona el text també
varia la música. Dels valsos i passos do-


Leandre


López


bles inicials passem a uns ritmes finals
molt més elaborats, amb harmonitza-
cions més complexes.


–A ningú se li escapa la complexitat
de treballar en la Sala Gran del Nacio-
nal... Un espai amb una acústica molt
particular...


–Tens raó, la sala és difícil i aparent-
ment molt seca; tens la sensació que el
so s’escapa.... I més tenint present la for-
mació que som –violí, clarinet, trompe-
ta, acordió/piano i contrabaix- i que to-
quem sense cap tipus d’amplificació
(acústic, per tant). Però amb l’expe-
riència dels assaigs generals i de les in-
dicacions tècniques del personal del Te-
atre, sembla que s’han resolt els possi-
bles entrebancs sonors i que la gent
sentirà l’orquestrina perfectament. 


–A dos dies de l’estrena, i havent fet
ja els primers assaigs generals amb pú-
blic, com valores l’experiència? 


–La veritat és que és impressionant.
La manera de treballar, l’estructura del
mateix TNC, la complexitat de la pro-
ducció, els actors... Han estat moltes ho-
res de treball i d’assaigs –pensa que l’o-
bra dura quatre hores!- i hem passat
molts nervis però ha estat una expe-
riència magnífica. Ens ho hem passat
molt bé i hem après molt pel fet de par-
ticipar en un muntatge absolutament
professional. 


–És, per tant, el teatre musical o si
més no aquell que inclou música ori-
ginal una possible sortida per als ins-
trumentistes i compositors?


–Pot ser-ho, per què no? S’han d’anar
descobrint noves coses, malgrat que en
alguns casos et pugui trencar el ritme que
portaves –en el meu cas, el de les classes
diàries a l’ESMUC. Si més no com a ex-
periència ha estat molt interessant.
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“Participar en una producció com aquesta t’ensenya 
les moltes hores de treball que hi ha en tot muntatge”


Estudiant de trompeta de l’ESMUC (Jazz i Música Moderna)


El trobem entre canvi i canvi d’escenari, al “camí tècnic” del Teatre Nacional de Catalunya, tot
just un parell de dies abans d’estrenar la producció que donarà el tret de sortida a la celebració
de l’Any Rodoreda. A més de Leandre López, el també estudiant de l’ESMUC Blai Navarro (acor-
dió i piano) formen part de l’orquestrina d’aquest ambiciós muntatge. Tota una experiència
que aquest trompetista de Molins de Rei (1977) no ha volgut desaprofitar.


Participa com a músic en la producció 
“La plaça del Diamant” del TNC
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Mirades atentes entre el públic. Nervis i il·lusió entre els
nombrosos músics, en total prop de cent trenta estu-
diants de l’Escola. I nombroses autoritats de l’àmbit cul-


tural i polític, encapçalades pel conseller d’Educació, Ernest Ma-
ragall. En aquest context van debutar les tres primeres forma-
cions instrumentals estables de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), la cobla, l’orquestra simfònica i la big band,
en el marc de tres concerts celebrats els dies 29, 30 i 31 de ge-
ner, a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori.


Prèviament, el mateix dilluns, dia 29 de gener, els nous con-
junts es van presentar en roda de premsa a la Sala de Cor de l’ES-
MUC. A l’acte, presidit pel conseller Maragall i pel director de
l’Escola i director de l’orquestra simfònica, Salvador Mas, també
hi van assistir el director general de Formació Professional i Edu-
cació Permanent, Josep Francí; la subdirectora general d’En-
senyaments Artístics, Eulàlia Tatché; el director de la cobla de
l’ESMUC, Marcel Sabaté; i el de la big band, Lluís Vidal. S’hi van
sumar els músics Manel Camp (que va tocar la seva Suite de pri-
mavera en el concert de presentació de la cobla i és, a més, cap
del Departament de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC) i Joan
Albert Amargós (autor de l’obra Variants de colors, programa-
da també en el concert de la cobla), entre d’altres.


La presentació d’aquestes tres noves formacions significa el
compliment del compromís assumit pel director de l’ESMUC, Sal-
vador Mas, en iniciar la seva etapa com a cap visible de la insti-
tució. «Els músics que surtin de l’ESMUC han d’estar altament


Tret de sortida als primers 
grans conjunts de l’ESMUC


ACTUALITAT


qualificats per fer música i, en aquest sentit, els grans conjunts
que ara presentem són les eines idònies i imprescindibles per ga-
rantir aquesta pràctica.» Mas va afegir que «la música s’aprèn
fent-la», i és per aquest motiu que va defensar la necessitat que
aquests nous conjunts tinguin caràcter estable. El director de l’Es-
cola va explicar que, aquest primer any, els integrants dels grans
conjunts han estat escollits en funció del seu expedient acadè-
mic, tot i que a partir de l’any vinent l’Escola preveu fer audi-
cions per valorar les aptituds dels músics que han de nodrir aques-
tes formacions. Per a Salvador Mas, l’ESMUC ha d’apostar per
l’excel·lència: «En música, els millors són els que manen i una
Escola com la nostra ha de donar-los sortida.»


Per la seva banda, el conseller Maragall, després d’enumerar
breument algunes dades referides a l’Escola (prop de 650 estu-
diants, 220 docents, primera promoció de llicenciats ja plena-
ment integrats al mercat professional, etc.), va afirmar que aques-
ta situació «ja comença a ser la que toca per a un país com el nos-
tre». El conseller d’Educació va assegurar que la presentació
d’aquests tres conjunts no és res més que «l’evidència d’uns re-
sultats» i que aquest fet «demostra la plenitud del que ha de ser
la funció integradora de l’ESMUC». «El que fem ara és resultat de
l’autoexigència», va afirmar Maragall, que va concloure recor-
dant que «hem de celebrar que puguem començar a escoltar els
tres conjunts i que, a més de l’orquestra simfònica, hi hagi també
la cobla i la big band. Aquest és un magnífic missatge: no re-
nunciem a res del que som».
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Joan Albert Amargós


Manel Camp


El conseller d’Educació, 
Ernest Maragall, en primer terme


La Cobla


L’Orquestra Simfònica La Big Band


El conseller d’Educació, Ernest Maragall, avala la iniciativa


Neixen la cobla, l’orquestra simfònica 
i la big band de l’Escola, amb caràcter estable
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FOTOS: ARXIU PARC D’INSTRUMENTS


El Parc d’Instruments de l’Escola presenta el seu nou equip tècnic, destinat a garantir el manteniment dels instruments mu-
sicals de l’Escola Superior de Música de Catalunya i que iniciarà un projecte vinculat amb la formació tècnica. Amb aques-


ta proposta, el Parc d’Instruments contribuirà en bona part a la conservació d’aquest equipament, tot proporcionant les ei-
nes adequades per a la millora i la investigació en aquest àmbit. 


Els membres del nou equip són:


Cap tècnic del Taller de Jorquera Pianos, amb
setze anys d’experiència com  a afinador i un
dels col·laboradors més vinculats amb l’ES-
MUC.


Carles Hortvath
Tècnic en pianos


Professor superior en clarinet, saxo i xeremia.
Taller propi especialitzat en manteniment i
reajustament d’instruments nous, tot perso-
nalitzant-ne la digitació.


Cèsar Serra
Tècnic en instruments de vent


Formació amb el mestre Gerhard Grenzing.
Seminaris ISO (Associació Internacional d’Or-
gueners). Formació musical al Conservatori
Antonio de Cabezón (Burgos).


Oscar Laguna 
Tècnic en orgues


Estudis d’enginyeria, seminaris especialitzats
amb diversos fabricants. Més de vint anys en
la direcció de SETEM, empresa especialitza-
da en reparació d’àudio professional i ins-
truments musicals.


Joan Maria Caldés 
Tècnic en instruments musicals electrònics


Marc Morera
Tècnic assegurances d’instruments musicals


Col·labora amb l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya des dels seus inicis i ha par-
ticipat en diverses restauracions en el Mu-
seu de la Música.


Robert Jaumandreu
Tècnic en clavicèmbals, clavicordi 


i fortepiano


Grau mitjà de música moderna, en l’espe-
cialitat de bateria i percussió. Experiència
com a tècnic de percussió en els últims anys
arran del mestratge exercit pel percussio-
nista i pedagog Ernest Martínez.


Eduard Cervera
Tècnic en instruments de percussió


Luthier diplomada a l’IPIALL A. Stradiva-
ri de Cremona, Itàlia. Ha completat la seva
formació en diversos tallers de Catalunya i
Itàlia.


Anna Andreu
Tècnic en instruments de corda


Nou equip tècnic del Parc d’Instruments de l’ESMUC


Corredor d’assegurances. A començament
dels anys 90, s’especialitza en el sector de les
assegurances vinculades a la música i per a
instruments musicals d’orquestres, conser-
vatoris, col·lectius de músics i/o estudiants.


COBLA


El primer dels concerts el va protagonitzar la Cobla de l’ES-
MUC, que va dirigir el també professor de l’Escola i titu-
lar, entre d’altres, de formacions com la Ciutat de Girona,


Marcel Sabaté, amb un programa dividit en dues parts. La pri-
mera va recordar la figura d’un dels compositors més destacats
de la música de cobla, Joaquim Serra (1907-1957), de qui en-
guany se celebra el centenari del naixement. La Cobla de l’ESMUC


va tocar tant sardanes com obres lliures (des de la cèlebre A Guis-
sona fins al poema simfònic Puigsoliu), seguits de manera aten-
ta per la filla del compositor, Joaquima Serra, i va donar pas a
una segona part marcadament contrastada, amb obres del com-
positor i pianista Manel Camp (al piano també en aquesta oca-
sió) i Joan Albert Amargós (Variants de colors, novament un ho-
menatge a Joaquim Serra creat a petició de l’Agrupació Cultu-
ral Folklòrica Barcelona). En aquesta segona part, la Cobla va
comptar amb l’acompanyament d’un quartet de jazz també for-
mat per estudiants de l’Escola.


ORQUESTRA SIMFÒNICA


El segon dels concerts de presentació, celebrat l’endemà di-
marts, 30 de gener, va servir per donar a conèixer la nova
Orquestra Simfònica de l’ESMUC (Salvador Mas, director),


després de la seva prometedora intervenció en el marc de l’acte
d’inauguració del curs acadèmic 2006-07 el mes de novembre
passat, en què la formació ja va interpretar Toldrà i Brahms (la
cèlebre Obertura acadèmica). Formada per prop de vuitanta mú-
sics, l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC esdevé la culminació d’un
procés «pràcticament titànic, organitzativament parlant, però for-
mativament necessari», segons el que va explicar el mateix di-
rector de la formació i també de l’ESMUC. Per a la seva presen-


tació al públic, l’Orquestra va tocar obres clàssiques del gran re-
pertori del segle XIX, amb la inclusió també d’una composició
escrita pel músic català Ferran Sor (Alphonse et Léonore ou
L’amant peintre: obertura en Re major). Per completar el con-
cert, els estudiants van tocar, sempre amb Mas a la batuta, dues
obres cabdals de la gran tradició simfònica centreuropea: de
Joseph Haydn la Simfonia núm. 100 en Sol major, Hob. I: 100,
“Militar”; i de Johannes Brahms la Simfonia núm. 2 en Re
major, op. 73.


BIG BAND


Per cloure aquesta primera sèrie de presentacions, el dime-
cres, 31 de gener, va ser el torn de la Big Band de l’ESMUC


que, sota la direcció de Lluís Vidal, va homenatjar els grans
noms del que s’ha anomenat tradicionalment com a jazz modern:
Miles Davis i Wynton Marsalis. Si bé ens referim a dos trom-
petistes, ambdós músics presenten concepcions antagòniques pel
que fa a la seva proposta musical: Davis es va erigir en un cons-
tant innovador i generador de tendències, mentre que Wynton
Marsalis és un dels músics més destacats del corrent neoclàssic,
un virtuós precoç de la trompeta amb una concepció musical que
beu de la tradició per revisar-la i reformular-la d’una manera
conscient i crítica. La particular versió d’aquest repertori, que
Vidal domina a bastament, es va veure recompensada amb nom-
brosos aplaudiments del públic que assistia al concert, que va
omplir la platea de la Sala de Cambra.


En la celebració d’aquests tres concerts, també hi van parti-
cipar els estudiants i professors de disciplines no instrumentals
de l’Escola: musicòlegs i sonòlegs es van encarregar, respectiva-
ment, de fer els comentaris als programes de mà i d’enregistrar
els concerts que, posteriorment, s’emetran per l’emissora Cata-
lunya Música, mitjançant una sèrie pròpia.
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L’
Exposició Universal de Bar-
celona el 1888 va obrir les
portes de Catalunya a Eu-
ropa. Molts eren els passat-


gers i les maletes plenes de partitures
que transportava el ferrocarril cap a la
capital catalana. Una gran quantitat
d’aquestes partitures eren les dels dra-
mes wagnerians.1 Wagner entrava a Ca-
talunya i hi entrava per la porta gran.2


I la grand opéra, la producció de Me-
yerbeer i la tradició rossiniana, anava
plegant veles a mesura que el fervor
modernista avançava i envaïa la cultu-
ra.


Davant les consolidacions estètiques
de les exposicions de París el 1889 i el
1900, no es podia donar l’esquena al
ferm propòsit innovador que es vivia,
des de feia un temps, fora de les fron-
teres catalanes. Així doncs, malgrat que
pels volts dels anys noranta hi havia
dos corrents que pugnaven pel regne
de la cultura musical catalana, els re-
sultats que s’albiraren, amb vista a la
introducció dels nous moviments, eren
bons i prometien ser fructífers.


Els més conservadors veien en l’ad-
veniment d’aires artístics renovadors
una palesa amenaça als polifonistes del
passat (Brudieu, Vila, Victòria, Pales-
trina), als simfonistes, representats bà-
sicament per les obres de Beethoven, a
la tradició operística italiana, que tan
fortament havia arrelat, i al gènere sar-
suelístic –tan característicament es-
panyol–, però no es mostraren reticents
a l’empremta wagneriana. Aquest grup
estava dirigit pel mestratge de Felip Pe-
drell, principalment, i també compta-
va amb els noms de Nicolau i Millet.


Els més renovadors, els que porta-
ven per estendard el modernisme amb
totes les seves conseqüències, eren els


que traduïen el romanticisme a Cata-
lunya. Veien en la presència musical eu-
ropea dels últims anys una invitació a
l’obertura artística i a una aferrissada
i destacable recerca creativa que els per-
metés compondre obres pròpiament ca-
talanes, refusant tot manlleu extern, es-
pecialment espanyol. Aquest grup es
coneixia amb diversos sobrenoms, com
per exemple, el grup dels «trenta» o els
«paqueñus».3 Els prohoms més repre-
sentatius dels quals eren Morera, Mas,
Cortada, Fabra, de Ferran i, també, en
certa manera, Albéniz i Granados.


Un dels paradigmes de l’esperit dels
modernistes era el de fer prevaler l’au-
tenticitat en la música per damunt de
la bellesa i també la identificació mu-
sical del poble amb el retrobament de
les seves arrels constitutives. Tot això
trobava el seu model en Wagner i en
els drames wagnerians. En la recupe-
ració de la llegenda germànica i en els
ciments nacionalistes que s’hi traslluïen
es dibuixava la pàtria ideal que pro-
mulgaven les Bases de Manresa de
1892. I Sígfrid representava el seu mà-
xim heroi.


El Wagner que prenia cos en la so-
cietat catalana era un Wagner «revolu-
cionari»4 però eminentment idealista.
No ens ha d’estranyar, doncs, que pa-


ral·lelament a això, el romanticisme i
l’idealisme alemanys s’anessin intro-
duint a Catalunya. La presència de les
obres de Goethe, Schiller, els germans
Schlegel, Novalis, Fichte, Schopen-
hauer i Nietzsche de la mà de traduc-
tors com Joan Maragall i Josep Lleo-
nart (que també va traduir Wagner)
possibilitaren la recepció d’una estèti-
ca de tradició i encuny fortament ale-
many.


A
ixí doncs, la concepció de
l’art com quelcom extrema-
ment viu i orgànic, tanma-
teix com la vida, trencava la


barrera classicista de la dicotomia irre-
nunciable art-vida.5 Per a ells, la vida
era l’art i l’art la vida. Era l’art el que
podia canviar la realitat, una realitat
amenaçada per la industrialització i pel
positivisme mal entès. Segons les pa-
raules de Joan Maragall: 


«Y ésta es la única manera como no-
sotros sabemos entender el wagneria-
nismo: como compenetración del ar-
te y de la vida de cada pueblo...»6


La forma viva schilleriana, lebende
Gestalt, i la paraula viva goethiana, le-
bendiges Wort, afavorien la fusió de les
arts tan típicament romàntica i apos-
taven per la reforma, tan viva i efecti-
va en l’àmbit de transformació de la re-
alitat, de l’òpera wagneriana. La poe-
sia s’albirava com la gran redemptora
i la música acompanyava (i guiava) la
poesia en la unció d’aquesta redemp-
ció. L’estètica de Houston Stewart
Chamberlain7 –principal responsable
de la recepció catalana de Wagner– es
pronunciava clarament en aquesta èpo-
ca de fervent admiració pel mestre de
Bayreuth:


«El poeta es el que inventa, el que
relata, el que contempla; es “el que tie-
ne conciencia de lo inconsciente”, co-
mo dijo Wagner; el que conoce adón-


per Dra. MAGDA POLO


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


La recepció a Catalunya de


En la recuperació de la 


llegenda germànica i en


els ciments nacionalistes


que s’hi traslluïen es 


dibuixava la pàtria ideal


que promulgaven les 


Bases de Manresa de 1892.


I Sígfrid representava el


seu màxim heroi.


wagneriana
L’estètica musical
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Totes les esperances estaven
dipositades en la nova 


concepció artística del músic
de Leipzig: la recuperació de


l’autèntic esperit de la 
tragèdia grega, la concepció


de l’obra d’art total i la 
redempció per mitjà d’allò
estètic i l’«art del futur», el
gran art de la humanitat.


de le conducirá su esfuerzo; en una pa-
labra, es el artista que toma por punto
de partida el mundo visible e inteligi-
ble, y que consigue evadirse de las le-
yes de ese mundo elevándose, gracias
a la potencia de la imaginación, a las
más altas regiones. ¿Y cuáles son esas
regiones? Son las del mundo del senti-
miento: “sólo por medio de la imagi-
nación pueden comunicarse la razón y
el sentimiento”.


La música, por el contrario, no po-
see ningún punto de contacto con el
mundo visible e inteligible: “es la re-
velación de otro mundo”.»8


Totes les esperances estaven diposi-
tades en la nova concepció artística del
músic de Leipzig: la recuperació de
l’autèntic esperit de la tragèdia grega,
la concepció de l’obra d’art total i la re-
dempció per mitjà d’allò estètic i l’«art
del futur», el gran art de la humanitat.


L’any 1868 Felip Pedrell escrivia un
article que prenia per nom «La música
del pervindre» en La España musical.
La música del «pervindre» era la gran


promesa que considerava Wagner com
la música del futur. Però, malgrat l’ex-
pressió «la música del futur» tingui
una connotació molt estreta amb la
«filosofia del futur» de Feuerbach
(Grundsätze der Philosophie der Zu-
kunft, 1843) i sigui una expressió emi-
nentment revolucionària (i materialis-
ta), en rebutjaren el profund significat
per l’amenaça política que suposava,
però n’aprofitaren un missatge: veure


la filosofia com un culte a la Humani-
tat, i per tant, que, tant la filosofia com
la teologia derivessin en una antropo-
logia. Calia humanitzar la música, fer-
la més humana. L’art era l’art de la hu-
manitat, aquell que buscava la infini-
tud en allò finit, en l’home. Malgrat
la dimensió de «pervindre» fos forta-
ment feuerbachiana, mai no es donà ín-
tegrament tota la seva dimensió fi-
losòfica, ja que suposava un perill en
l’àmbit religiós per a una societat con-
servadora com la d’aleshores. Així
doncs, Wagner s’interpretà bàsicament
en les línies estètiques que propugna-
va Schopenhauer en El món com a vo-
luntat i representació. I aquest to ca-
racteritzà la primera recepció del mes-
tre a Barcelona i va marcar les pautes
a seguir: anar acostumant el públic a
les noves melodies i harmonies wag-
nerianes –al pes de l’orquestra– fent-
ho compatible amb tot el simfonisme i
la tradició operística italiana que tan-
ta vigència tenia aleshores.


L
a revolució, terme que tan lli-
gat estava a les revolucions eu-
ropees fracassades dels anys
quaranta, es transmutava i


amb Schopenhauer9 es bescanviava
amb un concepte tan oposat com el de
«contemplació», la qual cosa implica-
va seguir els paràmetres estètics i ide-
ològics d’un Wagner que intentava re-
dimir la humanitat amb el seu art i que
concebia el fenomen estètic com aquell
estat d’èxtasi que revelava l’essència
més íntima del món, la voluntat, i que
transformava la vida en «contemplació
de la vida» i en «renúncia de l’home
com a individu». Totes les esperances
estaven dipositades en l’art i per això
els modernistes n’exploraren totes les
possibilitats expressives. El modernis-
me se’n feia absolut responsable:


«El modernismo había venido pre-
parado por raros movimientos de la cul-
tura decimonónica salidos de un idea-
lismo que buscaba una solución a su
disconformidad con el ambiente aspi-
rando a otros mundos situados en el
pasado... El fascinante poder que tuvo
Wagner se apoyó sin duda en el aspec-
to psicológico de las formas musicales
y de la temática de sus obras, pero es-
ta acción no había tenido el gran efec-
to colectivo que tuvo si no hubiese te-
nido el valor de constituir para todos
una especie de liturgia que hacía re-
presentable, sensible, lo que sin ella no
serían más que ideales abstractos. Wag-
ner monumentalizaba todos los ideales
de la protesta y de su transformación
activa.»10


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


Richard Wagner







6


ESMUC


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


La fada, del compositor Enric Mo-
rera i el text de Jaume Massó i Torrents,
era la manifestació més fidel d’aquest
modernisme musical. Aquesta òpera
tan emblemàtica s’estrenà en la Quar-
ta Festa Modernista de Sitges el 1897
i representà la primera gran lectura
wagneriana en tots els seus vessants
estètics. Una òpera que trobà en els
Croquis pirinencs de Massó i Torrents
el retorn a una llegenda medieval ca-
talana, i en la música de Morera una
manifestació de les idees wagnerianes
i de l’escola francobelga.


U
na de les empremtes, però,
més importants de la recep-
ció de Wagner a Catalunya
fou la protagonitzada per


l’Associació Wagneriana, fundada el
1901 per Joaquim Pena, un «wagnerià
seriós, químicament pur i monolític»
–si se’ns permet utilitzar una expressió
de Josep Pla. L’estètica wagneriana amb
què es bastia era la de Houston Stewart
Chamberlain, com hem esmentat an-
teriorment. Wagner represen-
tava el model perfecte de
l’estètica que es reclamava.


«Així, doncs, podem per-
fectament acordar que l’obra
de Wagner és una forma de
drama plenament adaptable a
la nostra tendència estetica y
que es un dever en tots aquells
qui en la seva mà estigui, fer-
la asequible al poble.»11


El que pretenia l’Associa-
ció era traduir les obres wag-
nerianes, que fins aleshores
s’havien representat sempre
en italià, fer uns detallats i mi-
nuciosos estudis dels drames,
fer conferències..., és a dir,


donar a conèixer Wagner i tot el que
s’experimentava al gran santuari de
Bayreuth.


Les crítiques més considerables a la
tasca d’aquests wagnerians foren les
traduccions grolleres i l’allunyament
total del text original mal interpretant
i vulgaritzant, moltes vegades, la cà-
rrega metafísica i transcendental de
Wagner tot transformant-la, a causa del
corrent europeu tan fortament psico-
logista, en un desmesurat immanentis-
me. Podem entendre això si analitzem
l’extrema anàlisi dels leitmotiven wag-
nerians i l’excessiva voluntat psicolo-
gitzadora i descriptivista de qualsevol
estat anímic i de qualsevol manifesta-
ció mimètica. El fantasma Wagner, cre-
at per l’Associació, ennuvolava aquell
Wagner autèntic que molts coetanis de-
sitjaven i esperaven. Les paraules de
Josep Maria de Sagarra en són aclari-
dores:


«Sobre Wagner es comencen a de-
sinflar, potser s’han desinflat del tot,
les boires del wagnerianisme. Avui dia


el geni de Wagner es pot apreciar net i
pelat sense la confusió dels adoradors
i dels wagnerians i els fanàtics. Durant
la febre wagneriana, aquell home era
considerat com una mena de Crist... Els
bons moments de Wagner, que són in-
finits, a mesura que el fantasma Wag-
ner ha anat passant de moda, s’han tor-
nat cada dia més sòlids, més olorosos,
més complexos i més actuals, per la
senzilla raó que Wagner fou un Pro-
meteu veritable i el foc que va anar a
robar era un foc autèntic que encara
crema, i no fou un fals Prometeu, d’a-
quests que se n’erigeixen cada dia i que
es desinflen amb mitja hora de voci-
ferar.»12


L
a tasca de l’Associació Wag-
neriana fou ingent i important
i es prolongà fins al 1936, i va
quedar erma la seva activitat


el 1942. Hi hagué una línia estètica pa-
lesament marcada per una revifalla he-
geliana, malgrat que Schopenhauer
continuava essent-hi present. Les teo-


ries de l’expressió suplien les
teories de la imitació i es pro-
nunciava cada vegada amb
més força el vitalisme i el tren-
cament de l’antítesi art-vida.
Es potencià la concepció ro-
màntica de la llengua com a
posseïdora de quelcom trans-
cendental13 i com a element
bàsic per a la lluita cultural i
nacional de Catalunya.


L’escomesa i l’empremta
més pregones de la recepció
de l’estètica musical wagne-
riana a Catalunya es visqué des
del modernisme fins al nou-
centisme. Aquests moviments
dotaren l’estètica musical d’a-


Joaquim Pena (esquerra) 
fundà l’any 1901 l’Associació 


Wagneriana. 
Felip Pedrell (dreta), que encapçalà 
un grup musical més conservador 


respecte les innovacions 
artístiques de l’època, 
no es mostrà aliè a la 
influència wagneriana


La tasca de l’Associació Wagneriana 


fou ingent i important i es prolongà fins 


al 1936, tot quedant erma la seva activitat


el 1942. Hi hagué una línia estètica 


palesament marcada per una revifalla


hegeliana, malgrat que Schopenhauer


continuava essent-hi present. Les teories


de l’expressió suplien les teories de la 


imitació i es pronunciava cada vegada


amb més força el vitalisme i el 


trencament de l’antítesi art-vida.







NOTES


1. Altres compositors que figuraven en
el repertori musical de l’Exposició de Bar-
celona eren Beethoven i Mendelssohn.


2. La Revista Musical Catalana, el 1913,
destaca dos períodes importants del movi-
ment wagnerià a Barcelona: «El moviment
wagnerià a Barcelona podríem dividir-lo en
dos períodes: un de propaganda i un altre
d’acció. El primer comprèn des de l’any
1868 fins al 1890; el segon des de la da-
rrera data fins al present.» Revista Musi-
cal Catalana, any X, núm. 114, juny de
1913, pàg. 145.


Per a una actualització de tot el movi-
ment wagnerià a Barcelona des del seu ori-
gen fins als nostres dies, cal tenir present
el treball d’Alfonsina Janés i Nadal: L’obra
de Richard Wagner a Barcelona. Barcelo-
na: Ed. Rafael Dalmau, 1983.


3. Per a un millor detall de totes les re-
percussions estètiques i musicals en el mo-
dernisme, remetem al llibre de Xosé
Aviñoa: La música i el modernisme. Bar-
celona: Curial, 1985.


4. La paraula «revolució» era la possi-
bilitadora de poder assolir un nacionalis-
me capaç de crear un substrat profunda-
ment autòcton i impertorbable.


Magda Polo Pujadas és doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d’estè-
tica i de projectes finals del departament de Musicologia de l’ESMUC, i professora de Filo-
sofia de la Música de doctorat del departament d’Història de l’Art de la UB. 
magda.polo@esmuc.net
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Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala 3, Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)


Dos són multitud 
Una combinació d’obres pròpies amb diverses recreacions de temes estàndards. Dimarts 6, 19 h
Músics: David Xirgu, bateria; Lluís Vidal, piano.


Piano expandit
Mutza, obra per a piano i dispositius electrònics.                                                                           Dimarts 13, 19 h
Músics: Agustí Fernández, piano i estris. Improvisació. 
Ferran Conangla, microamplificació.*
*Entenem per microamplificació la magnificació sonora d’esdeveniments minúsculs.


El trio romàntic
Músics: Yuri Volguin, violí; Cristoforo Pestalozzi, violoncel;                                                      Dimarts 20, 19 h
Pierre Réach, piano. Obres de F. Mendelssohn i S. Brotons.


La poesia russa en la música
Músics: Mireia Pintó, mezzosoprano; Vladislav Bronewetzky, piano.                                        Dimarts 27, 19 h
Amb recitador. Programa basat en el lied rus.
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març 2007Activitats


Per una visió més detallada de tot el
procés del nacionalisme cultural cal tenir
present el llibre antològic Els modernistes
i el nacionalisme cultural. Barcelona: Edi-
cions de la Magrana-Diputació de Barce-
lona, 1984. 


5. Per a un aprofundiment de la qüestió
estètica d’aquesta època amb totes les im-
plicacions filosòfiques que hi estan vincu-
lades, és destacable l’estudi de Norbert Bil-
beny: Entre Renaixença i Noucentisme.
Barcelona: Edicions la Magrana, 1984.


6. Maragall, J.: Artículos (1893-1903).
Barcelona: Fidel Giró, 1904, pàg. 103.


7. L’Associació Wagneriana de Barce-
lona traduí la seva obra fonamental per
l’estètica wagneriana intitulada El drama
wagnerià, potenciada especialment pel wag-
nerià Joan Marsillach.


8. Houston Stewart Chamberlain: El dra-
ma wagneriano. Barcelona: Ediciones de
nuevo arte Thor, 1980, pàg. 41


9. Recomanem l’article d’Antoni Marí:


«Richard Wagner i la ideologia alemanya»,
Revista de Catalunya, núm. 4. Barcelona,
gener de 1987.


10. Cirici Pellicer, A.: «Wagnerismo y
modernismo», Revista de Actualidades, Ar-
te y Letras, any IV, núm. 155, març 1955,
pàg. 11.


11. Gual, A.: «L’art escència i del dra-
ma wagnerià», conferència pronunciada
l’11 de març de 1904. XXV Conferències,
Associació Wagneriana, Barcelona, 1908,
citat en Wagner i Catalunya, op. cit., pàg.
89.


12. Sagarra, J. M. de: Obres completes,
vol. 22, Editorial Selecta, Barcelona, 1967,
pàg. 573.


13. La qual cosa rebrotava clarament de
les tradicions dels estudis lingüístics que
tanta importància havien tingut a Aleman-
ya, com els de Herder, Fichte, Goethe, Von
Humboldt i que a Catalunya tingueren el
mirall en Maragall, Llorens i Barba, Duran
i Bas, Torras i Bages i Prat de la Riba.


A R T I C L E 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.cat
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Escola Superior de Música de CatalunyaDissabte, 10 de març, a partir de les 17.00 hores.
Jornada de portes obertes a l’ESMUC, amb motiu de la inauguració 
del Museu de la Música. Visites guiades, projeccions i actuacions musicals.


Dijous, 1 de març, a les 17.30 hores, a la Sala de Cor de l’ESMUC


Anne-Sophie Mutter, violí. Trobada amb estudiants. 


La prestigiosa violinista intervé el mateix dia en el cicle de concerts organitzats 
per Ibercamera (per a més informació: <www.ibercamera.es>).


Dilluns, 5 de març, a les 20.00 hores, a l’aula 111 de l’ESMUC, Alícia de Larrocha


Taula rodona: El reconeixement del compositor de cinema i el tracte dels mitjans de 
comunicació envers el compositor. Coordinada per Josep Lluís Falcó, professor d’Història del 
cinema i llenguatges audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Amb Arnau Bataller, professor 
de composició en l’especialitat de música per a la imatge de l’ESMUC. En el marc del Barcelona 
Visual Sound.


leshores d’un contingut ric que malda-
va per trobar l’art genuïnament català i
per trobar arreu, en totes les manifes-
tacions artístiques, Catalunya; el primer


amb un esperit clarament romàntic i, el
segon amb la inclusió d’allò clàssic com
a garant artístic. Wagner i l’estètica que
aquest traslluïa fou el model perfecte


que els serví de paradigma per a la in-
gent tasca de revifar la creativitat artís-
tica en totes les seves manifestacions i
especialment en la musical.







–El teu taller no és per a gent ver-
gonyosa...


–És clar que no! S’ha de gesticu-
lar. Així... [braços amunt, boques
obertes]. Amb ampul·lositat. I, so-
bretot, cantar. Intento sempre con-
vidar els alumnes a cantar. Per conèi-
xer les característiques de la nostra
tradició polifònica s’ha de cantar i
experimentar, així el resultat sonor
que propicia la combinació de mo-
dalitats diferents, de coloraturas poc
habituals, d’intervals distints...


–Una vegada finalitzat el taller so-
bre polifonia finesa: quina valoració
en fas?


–Ha estat especialment interessant
en molts sentits. El més destacat, la
possibilitat de treballar de manera con-
junta amb alumnes que provenen de
l’àmbit de la música clàssica, del jazz,
de la música tradicional... Aquesta di-
versitat ha estat molt enriquidora. Però
també, i sobretot, valoro l’interès mos-
trat pels estudiants, en total prop d’u-
na vintena. La seva voluntat de treball
i experimentació amb la veu i el cos
hi han estat clau. La veritat és que
l’aprenentatge ha estat molt ràpid
perquè l’actitud dels alumnes ha estat
molt oberta, receptiva en tot moment.
Ens ho hem passat molt bé.


–¿Ha estat fàcil, per als estu-
diants, conèixer la base de la poli-
fonia finesa?


–La veritat és que he descobert
músics amb una mentalitat molt
oberta. No sé si ens seria igual de fà-
cil i, sobretot, de ràpid fer aquest tre-
ball a la inversa. Cal felicitar-los per
això. En tot cas, crec que conèixer
tradicions tan llunyanes com la fine-
sa, molt influenciada per les aporta-
cions hongareses, russes o d’Estònia,
pot servir als estudiants com a estí-
mul per enriquir les seves pròpies tra-
dicions socioculturals.


–Quins mecanismes s’han utilit-
zat per conservar la tradició polifò-
nica finesa?


–El cert és que l’estudi més o
menys reglat, oficial, de la nostra tra-
dició, sigui polifònica o no, és rela-
tivament recent en la mesura que es
basa, sobretot, en el material que ens
arriba gràcies a la transmissió oral o
a l’audició de cançons i melodies en-
registrades en suports que difícilment
aguanten el pas del temps –sobretot,
discos vells i cassets. El material
escrit és encara escàs i poc estudiat,
tot i que intentem recopilar tota
la informació associada a les tra-
dicions pròpies de les noces, les fes-
tes i altres manifestacions populars
destinades a perpetuar la polifonia
finesa.


Veera
Voima


–Els professionals de l’àmbit d’es-
tudi pròxim a la cultura popular es
queixen sovint de la manca de mit-
jans i ajuts institucionals. ¿És el cas
de Finlàndia?


–Pel que he pogut parlar amb
els professors i alumnes de l’ESMUC,
sí. Caldria un major suport institu-
cional, sobretot dels governs, per
donar a conèixer el que, en definiti-
va, és la nostra pròpia tradició cul-
tural. En aquest sentit, és bàsic el
treball de les institucions educatives:
la Sibelius, val a dir que ens atorga
per mitjà de l’àrea de música tradi-
cional, el paraigua necessari per a
la investigació i divulgació d’un pa-
trimoni encara molt desconegut en-
tre la gent jove.


–Aquests dies has tingut l’opor-
tunitat de conèixer una de les ma-
nifestacions més significatives de la
música tradicional catalana:la sar-
dana i, per extensió, la cobla, arran
de la presentació de la cobla de l’ES-
MUC. Què t’ha semblat?


–Espectacular. I molt diferent! Un
so potentíssim i una manera de fer
música molt elaborada, amb uns cos-
tums i una “posada en escena” no
gens improvisades. Un àmbit, en de-
finitiva, molt proper a la música cul-
ta. I sobre la sardana..., una música
amb una força molt gran i molt sem-
blant a la música clàssica.8
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per RUT MARTÍNEZ


en el millor dels pretextos per acostar-nos al testimoni de Veera Voima, una jove intèrpret que
ha impartit un taller de polifonia finesa adreçat també als estudiants de l’Aula de Música Tra-
dicional de la Generalitat de Catalunya.


Gent ESMUC


“La sardana és com... 
la música clàssica!”


de la Sibelius Academy (Hèlsinki)


Professora de cant folklòric


La visita recent d’aquesta cantant i professora del De-
partament de Música Tradicional de la prestigiosa Acadè-
mia Sibelius, homòloga finesa de l’ESMUC, es converteix 
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ESMUC


Amb motiu de la celebració de les
festes de Nadal 2006, el Depar-
tament de Música Clàssica i


Contemporània de l’ESMUC va orga-
nitzar una autèntica marató de música
de cambra, celebrada el 20 de desem-
bre passat, a l’aula d’orquestra de l’Es-
cola. Un total de divuit formacions van
participar al llarg de tota la jornada
en les audicions obertes al públic, que
van incloure la interpretació d’obres


Marató de música de cambra, 
coincidint amb les festes de Nadal


ACTUALITAT


de compositors tan emblemàtics i
estilísticament diversos com Mozart,
Brahms, Hindemith, Ligeti, Poulenc,
Beethoven, Stravinsky, Schubert, Pe-
zel, Horowitz, Mendelssohn, Bach
i Haydn, entre altres. El coordinador
de la jornada, el pianista i cap de de-
partament de l’ESMUC, Jordi Camell,
va valorar de manera “molt positiva
la celebració d’aquesta diada musical,
malgrat l’esforç d’organització que
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significa programar una activitat
d’aquesta tipologia a tocar de les fes-
tes”. La marató de música de cambra
es va iniciar a les 9.00 hores del matí
i es va cloure pràcticament a les 20.00
hores, amb una única pausa al migdia
que va servir per donar pas a la inter-
pretació d’un recull de nadales har-
monitzades pel grup d’estudiants de
composició de l’ESMUC que integren
el conjunt Noves Creacions.


Un any més, les diputades i diputats del Parlament de Catalunya van
donar el tret de sortida a les festes de Nadal amb una distesa can-
tada de Nadales celebrada al Saló Rosa de Passos Perduts del Par-


lament de Catalunya. Enguany, l’Escola va ser invitada a participar en aques-
ta vetllada, invitació a la qual va respondre amb la col·laboració del pro-
fessor de direcció de cor de l’ESMUC i director de l’Orfeó Català, Josep
Vila i Casañas, encarregat de dirigir el cor de parlamentaris. Vila va comp-
tar amb l’acompanyament musical de l’estudiant Carles Marigó (piano),
així com amb la col·laboració del quartet d’estudiants format per Ana
Fernández (veu), Tània Mesa (violí), María José López (viola) i Esperança
Rotger (piano).


Nadales al Parlament 
de Catalunya, amb 


la presència de 
professors i estudiants 


de l’ESMUC
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Els professors del Departament de Jazz i Música Moderna de l’ESMUC, Joan Díaz
(Músic de l’Any/Piano-teclats); Joan Monné (Joan Monné Nou Nonet-Grup de
l’Any); Dani Pérez (Músic de l’Any/Guitarra); David Xirgu (Músic de l’Any/Ba-


teria-percussió); Carme Canela (Veu de l’Any); i Giulia Valle (Compositor de l’Any),
van ser guardonats en el marc dels Premis 2006 que atorga l’Associació de Músics de
Jazz i Música Moderna de Catalunya. 


L’acte de lliurament dels guardons va tenir lloc el dilluns, 18 de desembre de 2006,
a la sala El Monasterio de Barcelona, i va incloure una jam session a càrrec de la ma-
teixa Giulia Valle (contrabaix), Joan Díaz (piano) i Marc Ayza (bateria). Va presentar
l’acte Josep Maria Adell.


Sis professors de l’Escola, entre els premiats de 
l’Associació de Jazz i Música Moderna de Catalunya


A dalt, 
d’esquerra a dreta: 
Carme Canela i Dani Pérez.
A baix, 
d’esquerra a dreta: 
Giulia Valle i Joan Díaz


Joan Monné


El compositor argentí Lucas Fagin,
va guanyar la cinquena edició del
Premi Internacional Joan Guin-


joan per a joves compositors, que con-
voca l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) a través del De-
partament de Teoria i Composició. El
tribunal, reunit el 8 de gener passat, a
la seu de l’Escola (edifici L’Auditori),
va acordar reconèixer per unanimitat
l’obra d’aquest jove compositor titula-
da Galàxia espiral. El premi té una do-
tació 3.000 euros.


L’obra guanyadora, escrita per a una
formació integrada per flauta, clarinet,
fagot, trompa, trompeta, trombó, per-
cussió, dos violins, dues violes, dos vio-
loncels i un contrabaix; té una durada
aproximada de dotze minuts. Galàxia
espiral s’estrenarà al llarg del curs 2007-
2008 per un grup instrumental de mú-
sica contemporània de l’ESMUC.


Actualment, Lucas Fagin (Buenos


L’argentí Lucas Fagin guanya la cinquena edició 
del Premi Internacional Joan Guinjoan per a joves compositors


Aires, 1980) estudia composició al Con-
servatoire National Supérieur de París,
tutelat en l’àmbit instrumental per Mar-
co Stroppa, i en electroacústica per Luís
Naon, Tom Mays i Yann Geslin. Prè-


viament, Fagin va estudiar amb Daniel
Montes fins l’any 2003. Becat per
la Foundation Internationale Nadia
et Lili Boulanger (el curs 2005-2006),
les obres de Fagin han obtingut ja
diversos premis –entre els quals, des-
taca el que atorga la institució CEAMC-
British Council, amb l’obra Triángulos
y Espacio (2002), o el mateix premi
Guinjoan, amb la composició Cometas
(2004).


Els membres del jurat encarregat
de decidir el guanyador de la cinque-
na edició del Premi Joan Guinjoan
van ser el mateix Joan Guinjoan (com-
positor), Josep Maria Mestres-Qua-
dreny (compositor), Xavier Benguerel
(compositor), Feliu Gasull (compo-
sitor) i Eduard Resina (cap del Depar-
tament de Teoria i Composició); així
com Salvador Mas (director de l’ES-
MUC i director d’orquestra), qui va
actuar com a president del jurat.
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A
l Museu d’Història d’Hamburg
hi ha un quadre molt sugge-
rent de Johannes Voorhout
que representa una escena mu-


sical cortesana –“casolana” segons el tí-
tol– on s’han identificat tres personat-
ges coneguts. La figura central, tocant
el cembalo, és un jove i sensual Johann
Adam Reincken, el compositor que va
morir a noranta-nou anys, guarnit amb
quimono segons la moda dels artistes de
l’època –també el pare de Bach en por-
ta en una pintura de la mateixa època:
l’últim terç del XVII–; al seu darrere,
manté conversa amb fembra atenta
Johann Theile, autor i empresari de
l’Òpera d’Hamburg, i entremig Dietrich
Buxtehude es recolza en la partitura d’un
cànon amb dedicatòria a Reincken, en
melancòlica contemplació de l’exube-
rant theorbista. Hi ha una pulsió deli-
cadament establerta en la germandat ex-
clusiva al voltant de la música, i el con-
templador, fins i tot el no iniciat, percep
la profunditat i l’antigor dels elements
simbòlics i els referents tradicionals que
omplen la imatge.


Podria ser un espina dorsal de la histò-
ria de l’art de quin lloc i en virtut de quin
mecanisme cada civilització sent que
prové l’energia creadora, des de les for-
ces més o menys tel·lúriques fins a l’ob-
jecte d’un pla estructurat per la matei-
xa raó divina, o fins als atzars materia-
litzadors dels elements de la natura. Vet
aquí una discussió de fons. Des de la ma-
joria dels indicadors estructurals, en la
modernitat l’aristotelisme sembla haver
guanyat definitivament la partida al pla-
tonisme. La fragmentació en especiali-
tats i en escales conceptuals, la falta de
vertebració simbòlica i iconogràfica dels
sistemes socials, científics, artístics, la
mateixa falta de centralitat estructural
dels elements cognitius, de les consecu-
cions de la tecnologia, producte de la
necessitat, i aquesta de la pràctica, la
falta d’un sistema capaç d’aglutinar
totes les jerarquies del coneixement,
ho mostren en primera instància. Però
és possible que es tracti tan sols d’un
canvi d’escala, d’una pèrdua transitòria
d’imatge, i la consecució d’eines d’anà-
lisi i de gestió del coneixement adequa-


des a les noves exigències, més àmplies
i profundes, sembla albirar en una di-
mensió inauditament més àmplia i con-
ceptualment més sorprenent el desco-
briment d’un nou, insospitat, prodigiós
model platònic.


En la protohistòria d’aquest context,
l’aposta filosòfica de Bach no és tant en
la perfecció de cada peça sinó la co-
herència estructural, o argumental si se’n
vol dir així, dels grans cicles, que no in-
venta ell, perquè no inventa res ningú,
sinó que n’hi ha que fan fonaments,
n’hi ha que eleven columnes, i al final
apareixen privilegiats pel temps que els
ha tocat de viure i clouen la cúpula, o
enlairen la torre. Bach, segons això, se-
ria, més que un reducte dels vells temps,
una guia dels nous.


Recordem breument que el coneixe-
ment màgic està basat en l’analogia
sincrònica, i que en totes les escales d’e-
lements de tots els gèneres s’estableix
una relació de correspondències, i en el
punt extrem de tal règim de corres-
pondències hi ha els cossos astrals –pla-
netes i constel·lacions, les zodiacals en
primer lloc– i encara més a l’extrem els
déus mateixos, que representen i domi-
nen les forces de la natura. Entre aques-
tes escales d’elements –les muses, les
joies, els dies de la setmana, les estacions
de l’any, les parts del cos, els humors,
els colors, els animals, els arbres, etcè-
tera– hi ha des dels temps dels pitagò-
rics les escales modals –basades, com sa-
ben, en un determinat acord cada una–,
modificades més tard en els temps gre-
gorians, convertits així en els modes ecle-
siàstics. A les vuit esferes celestes, des
de les estrelles fixes fins a la lluna, cor-


responen els modes hipermixolidi, mi-
xolidi, lidi, frigi, dòric, hipolidi, hipo-
frigi i hipodòric en la nomenclatura ne-
oplatònica.


L
a teoria i la pràctica eren una
mateixa operació, fins aquell
moment, i l’art en general al fi-
nal del XVII era deutor de la ico-


nografia basada en la causalitat neo-
platònica que encara mira a l’explicació
astrològica del món. En música, a aques-
ta visió correspon l’univers modal. L’in-
cipient cientifisme substitueix la mà-
gia sincrònica per la causalitat, empíri-
ca en primer terme, basada com a
matèria primera instrumental i concep-
tual en les matemàtiques. Li correspon
per tant l’univers tonal, el que ja no té
déus ni planetes com a sistema referent,
sinó les combinacions numèriques abs-
tractes i objectives resultants d’una es-
cala musical basada en xifres, o sigui en
la física, i no en ens d’una realitat su-
perior. Quan amb El clave ben temprat
Bach completa i posa a punt el terreny
tot just acabat d’explorar per Fischer, i
demostra així la viabilitat pràctica de la
sistematització numèrica de Werck-
meister –la divisió de l’octava en inter-
vals iguals, cosa que permet una major
facilitat d’interpretació del conjunt de
peces tonals–, es converteix en el pri-
mer músic modern, referència obligada
de la immediata evolució al marge de
les passatgeres, anecdòtiques conside-
raccions sobre un estil pretesament an-
tiquat que fins fa poc han confós els his-
toriadors.


Però aquesta realitat no evoluciona
de manera innocent, sinó que va lliga-
da a qüestions de fons de conseqüències
molt àmplies, les referents a la religió
cristiana en primer lloc, en pugna amb
el neoplatonisme quan els dos corrents
de pensament són a punt de ser liqui-
dats pel “cientifisme”, concepte que cal
no confondre amb el de “materialisme”.
La culminació es produeix en el Barroc.
En el cas de Bach perquè considera que
en la mesura que el seu ofici està dedi-
cat a glorificar Déu, i ell hi ha posat el
millor de si mateix, Déu el recompensa
amb una habilitat i una saviesa a la se-
va pròpia mesura. D’alguna manera és
Déu mateix qui fa la seva millor músi-
ca a través de Bach. Els fats geomètrics


per MIQUEL DE PALOL
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El material 
transcendent 


de Bach no és a 
la Missa en si menor,


sinó en les 
Variacions Goldberg, 
en l’Ofrena musical


i en 
L’art de la fuga.


Miquel de Palol llegeix la lliçó 
magistral en el decurs de l’acte 
d’inauguració del curs acadèmic 
2006-2007 de l’ESMUC


que tant empipen i destaroten artistes i
exegetes poc interessats en la qüestió no
són altra cosa que l’estructura portant
objectiva, la raó –en el sentit profund
del terme– del mecanisme. Els romàn-
tics s’hi rebel·len en nom de la força de
l’individu, però l’art es debilita –en si
mateix i en la seva consideració en so-
cietat– quan l’artista no confia en un
agent extern sinó en la tecnologia. Per-
què la tecnologia, vet aquí la seva essèn-
cia òbvia, no és una realitat superior,
sinó que està creada a imatge humana.


A
lguns analistes encara són pre-
soners del prejudici de Mann
i Adorno: l’estil contrapuntís-
tic pertany al període litúrgic


de la música, i en el període profà, la
música s’emancipa i es refugia en la cul-
tura. Tant Mann com Adorno reconei-
xen que Brückner, Brahms, Mendelssohn
mantenen lligams amb la litúrgia, i fins
i tot César Franck. ¿Però estaven dis-
posats a fer-se càrrec que Praetorius,
Frescolbaldi, Buxtehude, Pachelbel, Fro-
berger, per no dir el mateix Bach, eren
racionalistes de la forma capaços de dur
la requesta de la cultura en si a les últi-
mes conseqüències?


Hi ha entre la intel·lectualitat pos-
til·lustrada i positivista amplis sectors
que sostenen que els artistes de l’or-
todòxia esoterista no han estat mai de
primera categoria. Què són Kircher,
Meyrinck, Muffat, al costat de Bach,
Shakespeare, Miquel Àngel? Podem bus-
car exemples contraris, però els trobem
sobretot en altres camps. Virgili, Dan-
te, Dürer, Bacon, Newton. Tornant a la
música, quants estaran disposats a ad-
metre que Biber, Buxtehude, Reincken,
Pachelbel i Fischer són artistes de sego-
na?


Sobre la sacralitat de Bach, no sem-
bla arriscat afirmar que no és tal perquè
tracti de temes religiosos ni perquè vis-
qui a sou de l’Església, sinó per la
presència d’Hèracles, de Febus, d’Èol,
per la numerologia neoplatònica –i ne-
opitagòrica– de la seva obra. I ni tan sols
només per això, perquè aleshores gai-
rebé tots els músics d’aquella època ho
serien. Rudolf Otto no fa justícia a Bach


quan li nega la capacitat de transmetre
el misteri del númen sagrat, l’atribueix
en canvi a Mendelssohn i sobretot a
Tomás Luis de Victoria, segurament per-
què ha confós art transcendent amb art
que expressa l’experiència transcendent,
i encara amb art que expressa la nostàl-
gia davant de la impossibilitat de tocar
la transcendència en si mateixa. I ho ha
confós perquè no ho ha buscat en el lloc
adequat, perquè ho ha esperat dels càn-
tics nostàlgics sobre paratges bíblics que
expressen aquest anhel humà, aquesta
resignació. El material transcendent de
Bach no és a la Missa en si menor, sinó
en les Variacions Goldberg, en l’Ofrena
musical i en L’art de la fuga.


Però a més, Bach racionalitza en ter-
mes objectius l’herència de Muffat, Pa-
chelbel, Fischer i en general dels sin-
cretistes de la càbala, l’alquímia i l’as-
trologia. Les sèries de peces ordenades
tonalment, des de les suites fins al ma-
teix Clave ben temprat, què no són sinó
seriacions astrals en la línia de l’Hexa-
chordum Apollinis, de l’Apparatus mu-
sico-organisticus, del Musicalischer Par-
nasus, del Blumen Strauss, de l’Ars mag-
na consoni et dissoni? Tot i que no ha
deixat mai de mostrar-se de manera
explícita escèptic a través de la neutra-
litat dels títols de les seves obres, en ge-
neral meres, asèptiques descripcions tèc-
niques, es pot aventurar que més enda-
vant Bach se’n desdiu, o tan sols
s’adequa al progrés científic? Recordem
que som en ple procés d’assimilació de
les obres de Newton i Leibniz, i que Vol-


taire i Rousseau apareixen a l’horitzó.
L’essencialització que arrenca en els


últims grans preludis per a orgue i en
l’Ofrena musical, i que es completarà en
L’art de la fuga, està destinada a dur el
concepte a les últimes conseqüències, a
alliberar-lo de màscares referencials an-
tropomòrfiques; en definitiva, a fer-ne
un material abstracte objectivable, en la
línia conceptual del que són les ma-
temàtiques. A través de l’abstracció, ho
fa universal. Té tan interioritzat el caràc-
ter de les analogies que ja no li cal
fer-lo explícit. Ha transcendit les parti-
cularitats de les formes auxiliars, les
anècdotes mnemòniques. El clave ben
temprat expressa de forma conceptual-
ment més abstracta, i per tant més àm-
plia, l’harmonia universal que els dia-
grames de Kircher i de Fludd.


H
i ha encara una altra visió
possible que presentaria un
Bach, com en un altre mo-
ment un Shakespeare depre-


dador de la màgia cèltica, destructor de
tradicions, perquè havent renunciat a la
iniciació, l’explota sense enriquir-la. Que
el faria, en aquest sentit, un traïdor. Però
també es podria considerar que en des-
prendre’s de l’ortodòxia objectiva, Bach
es torna de debò esotèric. La seva sa-
cralitat és personal i secreta, és a dir,
autèntica. No deixa de resultar un sar-
casme històric que en el moment de re-
ferir-lo a la desgeometrització formal del
XIX, algunes generacions posteriors
l’hagin vist com un formalista.


Els bells sentiments i les grans emo-
cions no són res sense una disciplina
artística que les formalitzi, i una es-
tructura impecable, amb una pauta
numèrica perfecta fascinarà l’historia-
dor, però què serà si el resultat no com-
mou. Sense carn, els ossos no són res,
i la carn no se sosté sense els ossos. Bach
i els seus adlàters, Reincken, Buxtehu-
de i Pachelbel d’una banda i Carl Phi-
lipp Emanuel, Krebs i Kirnberger de l’al-
tra, són fills de la seva època, i la ma-
nera com evoluciona el seu acolliment a
les estructures iconogràfiques i filosòfi-
ques del seu temps depèn de molts fac-
tors, des dels d’aparença tan frívola com
la moda, fins a les més profundes raons
de la consciència intel·lectual. Plana per
damunt de tot plegat el fet que el pen-
sament empíric ha superat moltes de les
seves conquestes pràctiques.


Tant o més que les substàncies es-
tilístiques són objecte de crisis profun-
des els models estructurals, i el del ne-
oplatonisme que ha acollit la tradició oc-
cidental des de Monteverdi, Grigny,
Frescobaldi fins al seu deixeble Frober-
ger, i més endavant Biber, Reincken,
Buxtehude, Fischer i alguns més, Bach
arriba a un punt en què la tria de model
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formal no és tant una qüestió, diguem-
ne, sentimentalment abstracta, sinó un
atzucac amb un component pràctic po-
derosíssim. En el moment d’encarar les
sèries, tots els exegetes remarquen que
el model de les Variacions Goldberg po-
den ser uns quants, des de candidats,
mal que aquí caldria parlar més aviat
d’equivalències, de respostes dutes a l’ex-
trem: la Capricciosa de Buxtehude i els
Essercizi d’Scarlatti fins a la Ciacona
amb seixanta-dues variacions de Hän-
del, però què passa quan ha d’escollir
model per a El clave ben temprat entre
el Blumen Strauss i l’Ariadne Musica de
Fischer, o sigui, entre una seriació ba-
sada en els modes pitagòrics i una al-
tra basada en els tons majors i menors?
Bach treu aleshores la navalla d’Ockham
i mira endavant en comptes de contem-
plar-se en els misteris del mite. Mira a
la ciència, o sigui als números entesos
com a tractament objectiu de matèria, i
no com a emblemes de realitats numè-
niques o com a símbols antropomòrfics.
Amb la sistematització de l’univers to-
nal en detriment de l’univers modal,
Bach arrenca la música del món de la
màgia perquè ja no li serveix, i la porta
al món de la ciència. Enriquit a més amb
la inclusió de peces en semitons, El cla-
ve ben temprat representa les exèquies
del neoplatonisme musical.


I encara què passa, uns anys després,
quan es planteja el model de L’art de la
fuga? Els historiadors proposen aquí les
Fiori musicali de Frescobaldi, un model
cent anys més antic que el de Fischer. Si
des del punt de vista de les essències es-
tructurals pot arribar a semblar una
apreciació superficial, des del caràcter i
l’expressivitat és força més discutible,
en el sentit més ampli del terme.


L
a consecució de l’expressivitat
sembla un dels pocs llocs de
debò comuns en les diferents
pràctiques i tendències artísti-


ques. Es pot diferir en moltes coses, d’or-
dre formal o ideològic, però la majoria
d’escoles i tradicions coincideixen que
quan es diu que algú o una obra és inex-
pressiva, o tan sols que té problemes
d’expressivitat, vol dir que presenta un
problema seriós de comunicació i, per
tant, d’essència artística. A la meitat del
XVIII, les formes de l’art musical co-
mencen a debatre’s, com en la literatu-
ra i en les arts plàstiques, entre la ne-
cessitat d’atendre un públic cada cop
més ampli d’una banda i, de l’altra, no
deixar de ser deutor de la comitència
d’una aristocràcia, restringida per defi-
nició, que en garanteixi la no extinció de
la més alta exigència.


I aquí la dialèctica és la del gran art,
aplicada a les circumstàncies. La quin-
ta essència en la precarietat, el despu-
llament formal de l’essència, la depura-
ció cap a la síntesi, cap a  l’imprescin-
dible, l’eliminació d’allò que, dient-ne
superflu, posem en discussió, l’escala de
valors i la filosofia de fons en relació


amb els quals establim categories de su-
perflu i de no superflu en un extrem, en
l’altre la riquesa de la complexitat, l’ex-
ploració formal de tots els pensaments
i els harmònics associats, les analogies
formals i sensitives, les homotècies di-
mensionals, les categòriques, els jocs for-
mals interiors, fent la volta al tòpic o
portant-lo a les últimes conseqüències,
duta a l’expressió més rica. La vella di-
cotomia entre àtics i asiàtics, passada
per diversos avatars.


Un mateix autor ha explorat els dos
camins, fins i tot dins d’una mateixa
obra: per buscar-ne un exemple extrem,
Bach en El clave ben temprat, en les
Goldberg, en les Chorals, en les diferents
versions d’un mateix Choral –An Was-
serflüssen Babylon, per exemple– mos-
tra la seqüència formal: partint de l’ex-
posició simple, a través de l’escalada gra-
dual de complexitat arriba a la síntesi
simple. Coincideixen en el temps, al fi-
nal de la seva vida, els dos opus ulti-
mum, l’obra més complexa –L’art de la
fuga– i la més simple: el Choral Von dei-
nen Thron tret ich. Un camí de saviesa
que no exclou la bondat de cadascun
dels passos ni en categoritza l’alçada in-
tel·lectual, i que al llarg de la història de
la música s’ha anat encarnant en diver-
ses confrontacions formals equivalents:
la construcció d’una forma límpida des
de la claredat del tema i l’economia i
l’equilibri dels mitjans? L’excentricitat
del virtuosisme, l’stylus phantasticus
exacerbat fins a les últimes conseqüèn-
cies expressives? Corelli o Buxtehude?
La serva padrona o la Cantata del cafè?
Leclair o Locatelli? Leonard Cohen o Ji-
mi Hendrix? I no tan sols en música,
també podem dir àtics o asiàtics? Pe-
trarca o Cavalcanti? El Quixot o el Per-


siles? Perugino o Giorgione? Ozu o Ku-
rosawa? Bernini o Borromini?


I no obstant això, i tornant a Bach, es
poden encara transitar estranys Himà-
laies on l’expressivitat no és qualitat sinó
concessió i per tant feblesa, i pel que
fa al resultat, entrebanc. En una versió
relativament recent –enregistrament i
edició de 1998– de L’art de la fuga, el
musicòleg erudit i teclista Robert Hill
acompanya la seva excel·lent versió en
clavicèmbal de tradició italiana amb uns
interessants comentaris sobre les seves
opcions formals que recorden coses que
en el món actual hi ha massa estímuls
que impulsen a oblidar. No hi ha, cer-
tament, multituds entusiasmades amb
la idea de la música absoluta, un con-
cepte força en ús en l’especulació in-
tel·lectual de fa uns quants decennis,
al qual no eren aliens autors pròxims,
Manuel de Falla sense anar més lluny,
autor d’un celebrat –i avui objecte
d’amants de rareses– Concert per a cla-
ve i cinc instruments, escrit des de la mo-
dernitat però amb l’esperit barroc molt
present.


D
iu Hill en les seves notes que
partint del sentit primer de la
música instrumental, o sigui
al marge d’arguments di-


guem-ne literaris, el concepte de músi-
ca absoluta és ja un terme tècnic per
l’abstracció estètica per excel·lència, un
art divorciat de tota estretor, de signi-
ficat, de contingut i, fins i tot, i aquí arri-
bem al punt clau, d’expressivitat. Sense
perdre de vista la teoria –si més no cu-
riosa, però força estesa– que com a tal
música absoluta L’art de la fuga no conté
en el text indicació instrumental per la
senzilla raó que no estava pensada per
ser interpretada, sinó que es tracta d’abs-
tracció pura adreçada a l’especulació in-
tel·lectual, Hill desgrana el procés seguit
per alliberar-se dels paràmetres que es-
patllen el caràcter de música absoluta,
de l’expressivitat en últim terme: elec-
ció d’un instrument que permet la re-
gularitat del timbre i l’homogeneïtat de
la clàusula –és a dir dels moviments–, el
rebuig de tot allò que habitualment es
busca per no caure en la monotonia i per
tant en el tedi; en definitiva, per fer l’au-
dició de l’obra amena i variada pel gust
d’un públic auditor al més ampli possi-
ble.


El resultat és apassionant, perquè aju-
da a entendre una obra d’una potència
intel·lectual única –si abans hem dit
Himàlaies, aquest és l’Everest–, i efec-
tivament despullada de les convencions
vulgars de l’expressivitat, però en abso-
lut, i en els termes que es vulgui, inex-
pressiva, cosa que obliga a replantejar
la qüestió de fons. ¿És inexpressiu un
teorema de matemàtiques? Mal que pu-
gui ser estranya a la sensorialitat, ¿la te-
orètica profunda de la música és estranya
a la passió?


S’ha apuntat més amunt la possible
superficialitat de reduir la influència de


Amb la sistematització de


l’univers tonal en 


detriment de l’univers 


modal, Bach arrenca la 


música del món de la màgia


perquè ja no li serveix, i la


porta al món de la ciència.


Johann Sebastian Bach







les Fiori musicali a una qüestió de caràc-
ter i d’expressivitat. Efectivament, hi ha
la del model en si mateix. La sèrie de
Frescobaldi no presenta la monotonia
tonal de la de Bach, i si amb la presen-
tació de l’ampli conjunt de peces totes
en la mateixa tonalitat, re menor –amb
el precedent de les Goldberg, totes en
sol major tret de tres en sol menor–, L’art
de la fuga no són les exèquies del tona-
lisme acabat d’inaugurar com a sistema
–dir tal cosa seria propi d’un cínic, atès
que encara ha de passar tot el que ano-
menem Classicisme–, sí que és, si més
no, una primera crida d’atenció a l’es-
cepticisme. Una crida que com a reali-
tat conseqüent no trigarà ni dos-cents
anys a materialitzar-se, amb Schönberg
i els seus deixebles. Un període de temps
exigu si pensem en el conjunt de l’evo-
lució de la música a Occident, i quant
van durar la polifonia, el contrapunt i la
forma sonata.


E
l camí recorregut des d’El clave
ben temprat fins a L’art de la fu-
ga no és, per tant, tan sols el que
va de la crisi del model neo-


platònic a la confirmació de la ciència
com a element suprem d’entendre el
món. Amb el seu menyspreu de la to-
nalitat, Bach mira més lluny encara, mi-
ra a la atonalitat, a Wagner i els dode-
cafonistes a partir dels quals es produirà
el divorci definitiu entre els cims de la
música culta i el que sempre s’ha ano-
menat música popular, un divorci de la
resolució del qual l’actualitat no ens ofe-
reix altra cosa que paròdies, que formes
confuses producte del desconcert gene-
ral, algunes fortificacions en actituds
més que en materials anacròniques, d’al-


Lliçó magistral pronunciada per l’autor, Mi-
quel de Palol, en l’acte inaugural del curs
acadèmic 2006-2007 de l’Escola Superior
de Música de Catalunya.
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Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala 3, Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)


Pour charmer l’aimé... Concert Zapico                         Dimarts 20, 19 h
Daniel Zapico, corda polsda
Pablo Zapico, corda polsada
Aarón Zapico, clave
(Departament de Música Antiga)


Viena, entre el XVIII i el XIX Dimarts 27, 19 h
Marisa Martins, mezzo
Jordi Camell, piano
(Departament de Música Clàssica i Contemporània)


ARNAL BALLESTER


A G E N D A E S M U C


febrer 2007Activitats


tres, falses expectatives posades en
camps i estils que no donen la talla.


A la vista d’aquests antecedents, com
distingir, en les disciplines artístiques,
la superació de l’oblit? Vaig encapça-
lar un text de reflexió teòrica, si em per-
meten que m’autociti, dient: «[...] vicis-
situd i cicatrius fan qüestionar-se en ter-
mes personals la idea de superació
contínua, matèria de la ira, l’esforç i la
modèstia en el terreny individual, però
en qualsevol cas més clara que en el
col·lectiu, si no se’n vol dir històric, per-
què, per exemple, a qui li agradi Mozart
té les necessitats cobertes amb la seva
música, i potser la de compositors afins,
i de cap manera no espera que en el fu-
tur aparegui a càrrec d’un nou geni una
producció millor que això que vol, per-
què sap que aquest raonament no el por-
ta a un hiperparadís mozartià sinó a
Beethoven i a Schubert. De la ciència,
la tècnica i la indústria, la visió evolu-
cionista es trasllada fatalment a l’art,
n’impregna cada època, i quan s’ocupa
del passat envia peces als museus i a la
història i en propicia la substitució, com
si allò que ha estat expulsés de l’Olimp
allò que es pot fer, com si no fos lícit de
fer sonets en la mesura que, havent-hi
cotxes, no té gaire sentit d’anar en di-
ligència, entenent gairebé les tendències
i els estils com a éssers vius que neixen,
creixen, maduren, combaten i moren, i
també crien i s’empelten, però que mai,
per més que ho sembli o algú vulgui fer-
ho semblar, no viuen per sempre ni res-
susciten.»


I efectivament, quan Beethoven fa la
Novena, la música de les esferes ja no
és la forma de l’obra ni encara menys
l’essència profunda, sinó tan sols l’ar-


gument. Ja és una altra cosa. El Ro-
manticisme i la Modernitat són inima-
ginables sense la liquidació del neopla-
tonisme, precisament perquè quan els
científics desdeïfiquen, o deïfiquen del
tot, depèn com es miri, i donen carta de
naturalesa pròpia a les seves disciplines
adoptant racionalitzacions numèriques
com a base dels seus sistemes, als ar-
tistes els sembla que les formes han que-
dat contaminades de materialisme in-
sensibilitzant, i l’expressió de les vicis-
situds humanes se n’ha de deslligar. Vet
aquí el desastre del Romanticisme: els
han robat la cartera, i en comptes de re-
clamar-la i, si cal, lluitar per recuperar-
la, fugen en direcció contrària. Per inèr-
cia, l’invent encara dura un parell o tres
de generacions, i a més sempre queda
algú que no se n’ha adonat –o ho fa veu-
re perquè ja li està bé–, però aviat s’es-
gota de forma gradual, fins a l’aniquila-
ció.


Aquesta discussió ja no té per a no-
saltres cap altre interès que el merament
històric, però hem de recordar que qua-
si dos segles després de la seva mort, en-
cara es considerava possible millorar
la sonoritat de Vivaldi, Bach, Händel i
Scarlatti, com si, per exemple, Bach ma-
teix hagués estat encantat d’utilitzar ins-
truments més moderns, com si alesho-
res no hagués fet coses diferents, aquell
tòpic de si hagués disposat d’un piano
com el de Liszt, o si, directament, no ha-
gués estat un altre músic en comptes del
Bach que ens ha arribat.
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–Quins són els objectius del pràcticum
de pedagogia de l’ESMUC?


–Bàsicament, posar en contacte els es-
tudiants amb els possibles àmbits laborals
amb els quals es poden trobar al llarg de la
seva trajectòria professional; acostar-los als
centres on podran exercir com a docents as-
sessors, etc. Idealment caldria fer, en primer
lloc, un treball d’observació d’un àmbit la-
boral real; després analitzar aquesta realitat
i, per últim, realitzar una pràctica d’inter-
venció. Seria bo que els mateixos alumnes
poguessin contrastar amb altres companys
el resultat d’aquest estudi; contrastar quins
coneixements teòrics i pràctics han rebut a
l’ESMUC i si els han estat útils o no. En de-
finitiva, saber si se’ls ha proporcionat els re-
cursos necessaris per realitzar una bona ob-
servació, anàlisi i diagnòstic de la realitat.
Aquest treball, per ell mateix, ja es conver-
tiria en una avaluació molt útil per a l’Es-
cola. Crec que aquest procediment té molt
sentit en tant que articula un fil conductor
potent i útil de contacte amb la realitat de
l’educació musical que, en el cas de la pe-
dagogia, intenta corregir el que és encara
una assignatura pendent.


–La visió que planteges s’endevina més
complexa del que tradicionalment s’havia
associat a les clàssiques pràctiques de final
de carrera... 


–Així ho espero! De fet –i aquesta és una
opinió molt personal–, crec que el món uni-
versitari sovint tendeix a allunyar-se de les
necessitats reals generades pel seu entorn
immediat. Potser perquè el món canvia mas-
sa de pressa i, de retruc, també varia la ma-
teixa idiosincràsia dels individus amb els
quals treballem. Penso, en aquest sentit, que
el pràcticum es podria convertir –o a través
seu–, en una porta oberta, en una via de con-
tacte, entre l’ESMUC i els conservatoris de


grau mitjà i nivell elemental, amb els cen-
tres de música, les escoles, els serveis edu-
catius diversos... 


–Aquest nou plantejament del pràcticum
que arrela en la base del procés educatiu,
pretén treballar aspectes com la creació de
públic avesat al consum cultural o donar
una major presència de la música en la nos-
tra quotidianitat? Si és així, com fer-ho?


–Això seria demanar molt, però sí, crec
que cal treballar en aquesta línia. Redreçar
les tendències actuals és difícil. En aquest
sentit, considero bàsic que l’ESMUC assu-
meixi la línia plantejada pel musicòleg
Christopher Small quan es pregunta què en
farem, de formar tants artistes/músics, si
després no som capaços d’omplir els audi-
toris... El nostre repte és sensibilitzar, edu-
car musicalment una societat que, per
desgràcia, ha eliminat les activitats artísti-
ques de la seva quotidianitat. En altres cul-
tures, la música, les activitats escèniques,
formen part de l’imaginari col·lectiu, però
nosaltres hem anat perdent aquest actiu. És
en aquest marc on ens cal integrar aspec-
tes com la interculturalitat, l’aprenentatge
de societats aparentment no tan evolucio-
nades com la nostra però amb valors de
riquesa humana, comunicativa i vital molt
sòlids.


–Hi ha un prototip de pedagog musical?
–Per estudiar pedagogia o educació, en


un sentit més ampli del terme, d’entrada
t’has d’estimar molt les persones; això és bà-
sic, no és cap tòpic, perquè la feina és dura
–sobretot si treballes en segons quins àm-
bits socials i culturals o amb segons quines
franges d’edat. Per tant, insisteixo, t’has d’es-
timar molt les persones i t’has de formar
molt bé: en el cas de la música, has de ser
un músic amateur profund. Si a més ets,
com passa amb alguns nois i noies de l’ES-
MUC, un bon instrumentista, fantàstic! Però
si més no cal ser una mica tastaolletes de di-
versos instruments: has de poder cantar,


Ester 
Bonal


tocar, transmetre entusiasme, sensibilitzar,
acostar la gent a la música –sobretot, a la
música que es fa de manera conjunta, col·lec-
tiva, que és el que realment dóna sentit al
fet musical.


–Què n’esperes, d’aquesta nova expe-
riència educativa? 


–Si ho fem bé, podem ajudar –o hauríem
d’ajudar– que en el futur surtin pedagogs de
la música que tinguin, d’una banda, una bo-
na formació acadèmica, de base, amb re-
cursos sòlids... Gent que entengui el com-
promís social i educatiu que comporta la se-
va feina, capaç de treballar en equip, que es
diu aviat, i gent més capaç de col·laborar
que no pas de competir, que també es diu
aviat. En això, l’ESMUC pot ser una peça
clau, juntament amb la tasca que exerceixen
altres professionals. Entre tots, crec que és
factible fer un gir a la percepció que té la so-
cietat dels ensenyaments i l’educació musi-
cal del país.


–Percepció, entenc, a hores d’ara nega-
tiva...


–El més bonic que he sentit al llarg de
la meva trajectòria professional és el co-
mentari del director de l’IES Miquel Tara-
dell en assegurar que el fet d’incloure l’as-
signatura de música en el seu institut li ha-
via permès entendre la importància de la
música en l’educació de les persones, en tant
que permetia cohesionar les comunitats edu-
catives. És aquesta la tasca més important
dels músics, de l’educació musical: trans-
metre aquests aspectes a la societat. Però
perquè això sigui possible, hem de convèn-
cer la resta de la societat. Qui diu la música
diu el teatre, la dansa i totes aquestes assig-
natures tan boniques que malauradament
tenen un paper cada vegada més residual
en l’ensenyament general dels nois i noies.
Obviar el valor, la profunditat educativa
d’aquestes disciplines, d’aquestes matèries
que ajuden la gent a expressar-se, és un
greu error.8
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per RUT MARTÍNEZ


Professional d’entusiasme encomanadís i personalitat aclaparadora. Activa. Hiperactiva! Mestra il·lusionada
i compromesa. Professora des de fa més d’una dècada en diversos instituts de secundària. A l’ESMUC, Ester
Bonal imparteix classes de didàctica de la música a secundària i d’instruments de l’educació musical. Vincu-
lada a l’Escola d’ençà del segon any de creació, hi combina la seva activitat amb la tasca de cap d’estudis a
Can Ponsic i promotora del projecte Xamfrà (teatre, música, dansa i arts escèniques), implantat al barri del
Raval. Un projecte “que parteix d’una voluntat de discriminació positiva”, explica. Sumar esforços, en defini-
tiva, per treballar en la línia de creixement personal, d’integració social, de promoció cultural. Bonal, a més,
acaba d’assumir la coordinació del nou pràctium de Pedagogia de l’ESMUC; programa que exposa en aques-
ta entrevista.


Gent ESMUC


“El nostre repte és educar musicalment una societat que
ha eliminat les activitats artístiques de la seva quotidianitat”


pràcticum de pedagogia
Coordinadora del
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Mutter va aprofitar la trobada amb els estudiants per
parlar-los de la tasca que exerceix des de la seva Fun-
dació, destinada a donar suport als qui tot just ini-


cien la seva trajectòria professional. Ajut, per tant, als músics
que comencen i un record especial als seus primers passos
com a intèrpret. D’aquesta manera la violinista també va re-
cordar als estudiants que la música és una carrera que no fi-
nalitza mai i que demana una actitud oberta i receptiva en tot
moment; una carrera que no abandona mai la mateixa for-
mació. Mutter va explicar quina és, ara per ara, la seva me-
todologia de treball –basada, fonamentalment, en l’estudi de
les obres del seu repertori– i va recordar als joves que no
només han d’aspirar a convertir-se en solistes, sinó que és es-
pecialment enriquidor cultivar la música de cambra –gènere
per al qual va mostrar una predilecció especial.
Seguida atentament per més d’un centenar d’estudiants, Mut-
ter va fer bona la fórmula de sumar talent, carisma i proxi-
mitat; factors, tots ells, que hauran de conjuntar-se en els bons
instrumentistes del dia de demà.


Anne-Sophie Mutter
ACTUALITAT
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captiva els estudiants


Puntual. Elegant i sòbria. Anne-Sophie Mutter va arribar
acompanyada dels artífexs de la seva vinguda a Barce-
lona, Ibercamera, els quals van programar la presti-


giosa violinista alemanya acompanyada dels Trondheim
Soloists, per interpretar tres concerts de Bach i una sonata de
Tartini. 


La que ja ha estat la cinquena actuació de Mutter per al
públic d’Ibercamera va servir per acostar-nos el seu vessant
més pròxim. I és que els estudiants de l’ESMUC van poder
compartir amb ella una trobada distesa, plena de complici-
tats i bons consells, celebrada a la Sala de Cor de l’Escola
abans del concert del passat dia 1 de març, a L’Auditori.


en una trobada
còmplice
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A C T U A L I T A T E S M U C


Amb motiu de la recent inauguració del nou Museu de la Música, l’Escola Superior de Música de Catalunya va progra-
mar un cap de setmana de portes obertes destinat a donar a conèixer les seves instal·lacions i oferta educativa als visi-
tants. Entre les activitats organitzades van destacar les visites guiades, tant dissabte com diumenge, 10 i 11 de març,


respectivament.
Pel que fa a la jornada de dissabte, dia d’inauguració oficial del Museu, el públic va poder assistir als concerts programats


a les aules de l’Escola. En concret, a l’aula A110 –grup de música antiga La Caravaggia– i a l’A113 –Xazzar, conjunt de mú-
sica tradicional–,així com també seguir les projeccions de la Sala de Cor, l’exposició d’instruments de la Sala d’Orquestra
(ambdues al tercer pis), i la visita a la Biblioteca de l’ESMUC.


L’ESMUC, amb el Museu de la Música


Per primera vegada, l’ESMUC ha assistit com a expositor al saló AULA de Ma-
drid, la mostra internacional de l’estudiant i de l’oferta educativa celebrada
del 7 a l’11 de març, al recinte d’IFEMA. Ja a final del mes de març, l’Esco-


la també ha estat present a la mostra ESTUDIA, Saló de l’Ensenyament. En amb-
dues trobades, l’ESMUC ha compartit projecte expositiu amb l’Institut del Teatre,
gràcies a l’articulació d’un estand dissenyat per l’escenògraf Joaquim Roy.


Presència al saló 
AULA i a l’ESTUDIA


Els estudiants que vam poder gaudir de la visita d’Anne-
Sophie Mutter, el passat 1 de març, esperàvem la seva
arribada amb impaciència. Després del calorós aplau-


diment amb el qual va ser rebuda, va començar a relatar-
nos alguns dels esdeveniments més importants de la seva vi-
da. Entre ells, com va quedar enlluernada davant la magni-
tud musical d’Oistrach quan només tenia sis anys, l’experiència
del seu primer concurs, el seu debut...


I així, fins a arribar a l’actualitat: la seva Fundació ocupa
ara un lloc destacat entre les seves prioritats. Durant el torn
de preguntes encara vam poder descobrir més sobre ella, però
malauradament el temps jugava en contra nostra i la senyora
Mutter va haver de deixar-nos per preparar-se abans del seu
concert.


No obstant això, la trobada amb nosaltres no ha passat de-
sapercebuda. Sempre resulta enriquidor conèixer figures d’un
nivell tan alt, i en aquest cas, la visita d’Anne-Sophie Mut-
ter ens va permetre aprendre molt sobre les seves experièn-
cies i consells. Davant la nostra mirada atenta, ens va guiar a
través dels seus records, amb la qual cosa la nostra visió d’e-
lla es va tornar més nítida, i vam ser capaços de conèixer no
només l’artista, sinó també la persona. Durant tota la xerra-
da es va adreçar a nosaltres amb afecte, respecte i un som-
riure alegre i natural que ens inspirava confiança. 


Realment, més enllà de les seves experiències i dels seus
consells, va ser en l’actitud que va demostrar Anne-Sophie
Mutter que vam trobar la seva lliçó més valuosa: comprovar
que, tot i ser una persona que pràcticament ho ha aconseguit
tot en la seva vida professional, manté viva la il·lusió davant
de nous projectes, un dels quals se centra precisament a aju-
dar les futures generacions a assolir els seus somnis.


La trobada, 
vista pels estudiants...


Per Maite Aguirre, estudiant de l’ESMUC


Encara dins del cicle Els Concerts de l’Acadèmia de l’ES-
MUC, el passat 20 de febrer va tenir lloc la presentació
oficial del Concerto Zapico, a la Sala Tete Montoliu (es-


pai central d’aquest cicle d’actuacions), a l’edifici L’Auditori.   
Aquest conjunt, que reuneix tres germans (Aarón, Pablo i


Daniel), canalitza la seva voluntat d’explorar les possibilitats
del repertori de clave i corda polsada dels segles XVII i XVIII.
La seva irrupció en el panorama musical arriba després de fi-
nalitzar respectivament, amb excel·lents qualificacions i fe-
licitació del tribunal, els seus estudis superiors a l’Haia i a
Barcelona (ESMUC), avalats per deu anys de treball junts a
Forma Antiqva, grup amb el qual han participat en alguns
dels festivals i cicles més importants del país, essent una agru-
pació única, un consort de continuo revolucionari i jove, en
què els diversos efectes i colors de la música barroca instru-


Presentació de Concerto Zapico


mental es mostren segons un prisma nou i original.
A més del concert dels germans Zapico, també han tin-


gut lloc les actuacions de Marisa Martins i Jordi Camell; Lluís
Vidal i David Xirgu, i Agustí Fernández i Ferran Conangla,
entre d’altres.


La violinista alemanya es va mostrar propera i atenta en tot moment
responent expressivament a les preguntes dels estudiants
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E
l tombant del segle XXI sembla
que recupera una música més
semblant a ella mateixa, tant a
Occident com en les altres cul-


tures. Potser és el moment de revisar
críticament la desviació cultural que
hem sofert, al voltant d’una visió es-
biaixada de l’obra d’un gran composi-
tor, Ludwig van Beethoven (1770-
1827), esdevingut una icona ja al segle
XIX. 


Del barroc a l’avantguarda 
del segle xx


A
l segle barroc, el XVII, l’hege-
monia de la música vocal co-
mença a deixar pas a una mú-
sica purament instrumental,


el paradigma de la qual podria ser l’o-
bra d’Arcangelo Corelli. De moment,
aquests instruments segueixen imitant
la veu i els ritmes de dansa, però pro-
gressivament van trobant motius (to-
poi) que esdevenen típics de la músi-
ca instrumental. 


Al classicisme, durant el darrer terç
del segle XVIII, podem parlar ja d’una
autonomia de la música instrumental,
amb artificis formals (al capdavant, la
forma sonata) que permeten una co-
herència sense necessitat de cap text,
amb un fil conductor musical. Aques-
ta autonomia provoca una embriague-
sa, un entusiasme entre els intel·lectuals
del segle XIX, que encara avui desper-
ta admiració. La música (instrumental),
que guanya en indeterminació allò que
havia perdut en funcionalitat i arrela-
ment, esdevé «el fonament i el foc ani-
mador del cosmos, el sòl electritzat so-
bre el qual habita l’Esperit, on pensa i
crea l’ànima de l’amor, el qual, ben igual
que la música, actua sense donar comp-
te de la seva actuació».


Segons Bettina Brentano, que escri-
via això a Goethe el 1835, aquesta mú-
sica alliberada de textos i de funcions
és una nova llengua adàmica, i els mú-
sics són apòstols d’un nou ritu sagrat,
el de l’art autònom. Dins de l’estètica


romàntica, la música ocupa un lloc pre-
eminent precisament per la seva inefa-
bilitat: «tota art és el cos de la músi-
ca, la qual és l’ànima de tota art1».


Entre els filòsofs que contribueixen
a col·locar la música en aquest pedes-
tal allunyat de la vida real i les seves
dissonàncies, cal destacar el contem-
porani de Beethoven Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (1770-1831), que apun-
ta a unes essències ideals de l’obra d’art,
despullada al màxim de «l’escorça sen-
sorial», així com Wilhelm Heinrich
Wackenroder (1773-1798), que influí
enormement en l’Escola de Viena, No-
valis, Schlegel, Schleiermacher, i els ger-
mans Brentano. Una generació més en-
davant, el filòsof de referència de com-
positors com R. Wagner o G. Mahler
és Arthur Schopenhauer (1788-1860),
que veia en la música (i en la contem-
plació en general) una via d’escapament
dels aspectes més negatius de la vida. 


Això explica que aquesta música es-
devinguda autònoma patís cada vega-


da més la temptació de la independèn-
cia de les altres arts, a les quals havia
estat unida des dels orígens. Aquesta
música «independent» és l’anomenada
música absoluta, defensada pel teòric
vienès Eduard Hanslick (1825-1904).
Per a ell, la música són «formes sono-
res en moviment». 


Tot i la importància que aquesta
mentalitat ha tingut durant el segle pas-
sat, ja fa temps que alguns musicòlegs,
com Constantin Floros (n. 1930), l’han
criticada, i han mostrat com en reali-
tat la música de Beethoven, de Brahms
i de tots aquests considerats «absoluts»,
o purament musicals, continuen fent
referència als orígens de la música, és
a dir, la dansa i el cant.


Això no ha impedit que aquestes ide-
es absolutistes arribessin a un màxim
de radicalitat en l’avantguarda dels anys
cinquanta a Darmstadt, i en particular
en la major part de l’obra de Pierre
Boulez (n. 1925) o de Iannis Xenakis
(1922-2001), per posar només dos
exemples d’autèntics prodigis del càl-
cul d’estructures aplicat als diversos
paràmetres musicals. 


Música funcional, 
música secundària


E
n origen, la música és funcio-
nal: serveix per entretenir ba-
llant, per revestir de dignitat
un ritual, sigui religiós o mili-


tar; per acompanyar textos, siguin
dramàtics, lírics, o èpics. Aquests orí-
gens, sembla que els porti inscrits a la
bassa de la sang. És com si la música


per JOAN GRIMALT


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


En origen, la música 
és funcional: serveix 


per entretenir ballant,
per revestir de 


dignitat un ritual, sigui
religiós o militar; per 
acompanyar textos, 
siguin dramàtics, 


lírics, o èpics.


Una desviació de 
la música occidental


El «complex de Beethoven»


Tot acaba en l’oïda: les regles de la gramàtica acaben en l’oïda,


el precepte de la llei amb l’oïda,


el baix fonamental amb l’oïda,


el sistema de la filosofia amb l’oïda.


Per això, també l’altra vida es representa com a tota musical,


com una gran harmonia. 


Ai, poguessin dissoldre-s’hi aviat 
les dissonàncies de la meva vida!


S. Kierkegaard
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La majoria 
d’al·lusions 


textuals 
(topoi, angl. topics) 


del classicisme 
vienès, però, 
pertanyen al 


context de l’òpera.


estigués més còmoda en posició se-
cundària, servint una activitat més im-
portant que ella, com aquella gent que
se senten fora de lloc quan es queden
sols a la palestra.2


Potser costa d’empassar quan hom
s’hi dedica vocacionalment, però la mú-
sica no és important per a la majoria de
persones, en la majoria de cultures. En-
tre els molts exemples que es podrien
recordar, pensem en l’estudiant uni-
versitari que es posa música de fons per
concentrar-se millor (en una altra co-
sa), o el mot japonès on-gaku (música),
que data només del segle XIX, quan van
obrir les fronteres a la nostra cultura
occidental: abans, no havien necessitat
cap paraula per a una activitat que sem-
pre anava acompanyada d’una altra co-
sa, més important. El mateix fenomen
han descrit els etnomusicòlegs per a al-
gunes cultures africanes. De fet, el nos-
tre mot grec música (mousike techne,
art de les muses) incloïa activitats artís-
tiques tan diverses com la pintura, la
dansa o la poesia, a més de la música. 


Ludwig van Beethoven


L
a significació històrica de Be-
ethoven és indiscutible. En can-
vi, no estan tan clares les raons
d’aquesta significació: sembla


que depenen dels interessos estètics de
qui parla. Aquesta deformació incons-
cient porta a una sacralització del geni
musical i de les seves obres que no
s’havia donat amb els seus predeces-
sors, però que després s’aplica a Mo-
zart i a Bach, sobretot. Amb el culte be-
ethovenià del segle XIX assistim a l’en-
tronització d’un cànon que ens con-
vertirà en una cultura musical «de re-
pertori» (Monelle 2000). Hi guanyem
familiaritat amb el nostre llegat, però
hi perdem espontaneïtat i també una
relació més immediata amb l’art con-
temporani. Això no té res a veure amb
el món de Beethoven, és clar, que acos-
tumava a improvisar per al seu públic. 


D’altra banda, sempre ha cridat molt
l’atenció un cert constructivisme en l’o-
bra beethoveniana, un sentit de la co-
herència molt agut, que havia après d’E-
manuel Bach i de Joseph Haydn. D’a-
questa manera de compondre «orgà-
nica», en què cada gest motivicotemà-
tic té unes conseqüències inexorables,
s’arriba a un ideal de música intel·lec-
tual, dominada per una coherència ab-
solutament arbitrària, que té fonaments
filosòfics molt ben arrelats en la cultu-
ra germànica. Segons Riemann, l’audi-
ció serà estructural o no serà: és l’obli-
gació d’escoltar música seguint-ne
el disseny formal.3 Cosa molt raonable
en el cas d’una forma sonata, per exem-
ple, però Nicholas Cook (1990) ha
desemmascarat hàbilment el dogma-
tisme i la manca de realisme d’aques-
tes propostes. 


Avui sabem que, més que ser el pri-
mer de tantes coses, Beethoven és un
punt d’arribada del classicisme vienès.
Hi veiem més el sintetitzador del llegat
(quin domini del llenguatge, ja des de
les obres de joventut!) que no el revo-
lucionari escabellat. Com Montever-
di, entre el Renaixement i el barroc, o
Alban Berg, entre el postromanticisme
i la modernitat. I, sobretot, sentim que
la seva música sense text ni funció, com
ara una sonata per a piano, continua
cantant i ballant, fidel a les seves arrels
funcionals. Aquestes arrels, amb l’au-
tonomia instrumental, no es veuen ne-
gades, sinó estilitzades. 


Finalment, hem après a valorar molt
millor el sentit de l’humor beethovenià,
que té una presència enorme en la se-
va obra, i que en desmenteix la imat-
ge d’home sorrut, intractable. Robert
Hatten ha demostrat la filiació d’una
pila de material temàtic beethovenià
amb el món de l’òpera bufa (1994,
2004). També Benet Casablancas, en


el seu magistral estudi sobre l’humor
musical (2000), hi fa referència, tot i
que se centri en altres autors.


Significats de la música


C
om pot transmetre significats,
la música? Bàsicament a dos
nivells paral·lels: el sintàctic (la
forma) i el semàntic (el con-


tingut). És a dir, una obra instrumen-
tal ens està dient sempre en quin punt
és (introducció, tema, transició...) i
alhora fa referència a un univers tex-
tual, purament musical, relacionat amb
topoi literaris o culturals. La Sonata
dels adéus, per exemple, comença trun-
cant harmònicament una crida típica
de les trompes de caça, suggeridora de
la llibertat genuïna del bosc. La majo-
ria d’al·lusions textuals (topoi, angl. to-
pics) del classicisme vienès, però, per-
tanyen al context de l’òpera. Això val
sobretot per a Mozart i Beethoven. Llur
música instrumental està construïda
amb personatges i situacions dramàti-
ques, muts però expressius, dotats de
la misteriosa eloqüència de la música
instrumental, de la «cançó sense pa-
raules» (Monelle 2000). 


També cal consignar la importància
cabdal de l’element inconscient, tant
a l’hora d’escoltar música com ja al mo-
ment de compondre-la: avui conside-
rem que és molt més gran del que ha-
via pensat la generació anterior de mu-
sicòlegs. 


De tot això s’està ocupant des de fa
uns decennis una nova generació de se-
miòtics musicals, una xarxa d’àmbit
mundial que va creixent, al voltant


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


Ludwig van Beethoven
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de figures com el finès Eero Tarasti
(n. 1948), l’escocès Raymond Monelle
(n. 1937) o el nord-americà Robert
Hatten.4


Conclusió


L
a idea de «purificar» o inde-
penditzar una música instru-
mental que continuava tossu-
dament arrelada als seus orí-


gens ha donat els seus fruits. Una part
de la música d’avantguarda a mitjan se-
gle XX està efectivament tan desvin-
culada de totes les realitats humanes,
que no convoca gaire ningú, si no és per
curiositat intel·lectual. La musicologia,
al seu torn, s’havia enrocat en una vi-
sió eurocèntrica i germanocèntrica (com
si les cultures de fora d’Europa no hi
fossin, o fossin menys bones), idealis-
ta, ultraracionalista i jeràrquica. Al-
gunes conseqüències d’això, a més de
la desvinculació entre la música i la vi-
da, són l’elitisme o l’exclusió de tot allò
que és diferent. 


La nostra postmodernitat aporta tot
un canvi de paradigma: 


a)Recuperació de la música com a
missatge, deixant enrere l’ideal de la
música absoluta, que només es referia
a ella mateixa. Per exemple, Arvo Pärt,
centrat en la recerca de Déu, posa la
música al servei d’aquesta empresa. 


b)Recuperació del lloc que ha tingut
tradicionalment la música vocal, i per
tant del lligam amb un text o pretext,
deixant enrere una preponderància de
la música instrumental que era, histò-
ricament, anòmala. Vegeu, per exem-
ple, l’interès de la nova generació de
compositors centreuropeus per l’òpe-
ra, que ha recuperat un gènere bande-
jat per «impur» i per burgès.


La sacralització de la composició, la
mitificació del compositor, deixen lloc
a la interpretació, que adquireix un pa-
per central, i a tot d’altres elements de
secundarietat.


La canonització del repertori deixa
pas a un sentit crític més objectiu, i
també a dimensions oblidades, com
l’humor o l’entreteniment.


Recuperació de l’espontaneïtat i ac-
ceptació de la contingència com a ele-
ments essencials de la música, incloent-
hi la improvisació o l’atzar. Això dei-
xa enrere el constructivisme intel-
lectualista i elitista, i permet la mani-
festació de veus inconscients, irracio-
nals o fantàstiques.


Importància per a la musicologia de
la percepció: recuperació de l’oïda i la
pràctica inductiva com a criteri, deixant
en segon terme la partitura i els mèto-
des deductius. Curiosament, això ja ho
deia Johannes Tinctoris, en el segle XV!
(Cf. Tomlinson 1998).


Recuperació de l’element col·lectiu,
en comptes de la dimensió marcada-
ment individualista del corrent majori-
tari de la música artística (per exemple,


els concerts de rock). Lligada amb això,
recuperació de l’element participatiu,
en comptes del patró «calla i escolta»
anterior, i eclosió de l’element divulga-
tiu, en tots els àmbits (filosofia, brico-
latge, medicina...).


Visió multicultural: interès i respec-
te per cultures diferents, en comptes de
la visió jerarquitzada i eurocèntrica, que
alguns anomenen postcolonial.


El projecte de la modernitat filosòfi-
ca perd, en la postmodernitat, el seu


dogmatisme, que excloïa la diferència
(jueus, catalans, negres, gais), i abraça
la diversitat com una riquesa i no com
un inconvenient.


Aquest canvi de paradigma glo-
bal, que s’ha anat manifestant tot
al llarg del darrer terç del segle pas-
sat, avui ja s’observa en l’anome-
nada New Musicology (Cf. Cook i Eve-
rist 1999-2001), en la qual s’ins-
criu la semiòtica musical, en bona
mesura.
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NOTES


1. GUANTI 1981, pàg. 4-5.
2. Sobre el concepte de secundarietat, vegeu BRAGUE 1992-1999. Quan parla de la


relació d’Europa amb les seves cultures, sembla que estigui parlant de la música.
3. El musicòleg alemany Hugo Riemann (1849-1919) és un gran pilar del pensament


oficial de la musicologia del segle XX. De fet, la seva teoria representa la manera com
el segle XIX veia el classicisme vienès. Fa pensar en el cas de Johann Joseph Fux (1660-
1741), que interpretà des del barroc la polifonia del Renaixement.


4. Cf. la pàgina web del darrer congrés de l’International Project on Musical Signi-
fication, del qual forma part el nostre col·lega de l’ESMUC Rubén López Cano.
http://www.umweb.org/icms9/abouticms.htm.
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Escola Superior de Música de Catalunya


Classes magistrals


Dia 12, de 16 a 19 h / A112


Classe magistral de saxo, amb Llibert Fortuny.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Dies 16 i 17, de 15 a 18 h /A356


Classes magistrals d’anàlisi i teoria, 
a càrrec de Pedro Purroy.
Organitza: Departament de Teoria i Composició i 
Direcció.


Conferència


Dia 24, de 15 a 18 h / A345


Conferència: “El desenvolupament de la música per a oboè
a Espanya. Segles XVIII i XIX”. 
A càrrec del professor Vincent Llimerà, catedràtic de
Musicologia / Conservatori Superior de Castelló.
Organitza: Departament de Música Clàssica i 
Contemporània (disciplines orquestrals).


Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala 3, Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)


Fiscorn diatònic
Dia 17 (dimarts), a les 19 h, gratuït.


Un tast del repertori tradicional original per a fiscorn i acordió diatònic.
Obres de J. Griso, A. Carbonell, J. Blanch i Reynalt, J. M. Mallol, Gilberto Gil
i repertori tradicional dels Balcans.


Músics:
Josep Moliner, fiscorn.
Cati Plana, acordió diatònic.
Jordi Giménez, fiscorn.


Amb la col·laboració de la Fanfara de l’ESMUC.


Concert de postgraduats
Dia 24 (dimarts), a les 19 h, gratuït.


Part 1
Música i poesia
Sis sonets d’Eduard Toldrà, (1895-1962), amb textos de poetes catalans.


Músics: 
Judit Bardolet, violí.
Joan Rubinat, piano.


Part 2
L’esclat del piano
Obres de Debussy, Listz i Prokófiev.


Músic:
Pau Baiges, piano.







–En primer lloc, cal agrair la teva
participació en el cicle de l’ESMUC. ¿El
teu concert amb Jordi Camell va in-
cloure un repertori que ja havíeu tre-
ballat anteriorment?


–No, era nou. De fet, amb en Jordi
havíem treballat ja fa molts anys el re-
pertori de Falla i Montsalvatge. Per què
vam triar, en aquesta ocasió, un reper-
tori amb Schubert, Mozart, Haydn...?
Potser per les seves preferències, tot i
que jo havia fet part d’aquest programa
fa dos anys, en un festival a França, de-
dicat a la música barroca. D’aquí la vo-
luntat de recuperar aquest repertori: en
especial la cantata de Haydn Arianna
a Naxos. Un fet que, fins a cert punt, em
va sorprendre, perquè actualment estic
més concentrada, pel que fa a lied, en la
mélodie française i en la música dels
compositors catalans.


–Què et sembla aquesta iniciativa:
un cicle en què participen, indistinta-
ment, professors, estudiants i artistes
convidats...


–La veritat és que m’hi vaig sentir
còmoda. Em va sorprendre, fins a cert
punt, el seguiment que tenen aquests
concerts pels mitjans –la ràdio, els anun-
cis als diaris...– i també, un cop es van
obrir els llums de la sala, la quantitat
de públic assistent. M’hi vaig sentir
molt bé i, de fet, amb aquest concert
hem reprès la voluntat de treballar una
proposta de programa conjunt amb
en Jordi. 


–Com convines aquest tipus de pro-
jectes amb l’activitat operística?


–Com puc! [somriu]. La veritat és que
és molt diferent l’òpera de la música de
cambra, però necessito alternar una i al-
tra, com també incloure l’oratori –en el
qual em trobo especialment bé, molt
identificada a nivell vocal. També és cert
que, crec, podria viure sense fer orato-
ri, però no sense cantar lied ni òpera. De
totes maneres, és l’òpera el que “et fa”
la carrera, i més si, com és el meu cas,
tens una sensibilitat molt propera a tot
el que té a veure amb la interpretació.
Amb tot, també intento traslladar aquest
vessant més “actoral” als concerts de
lied: no puc concebre un concert amb la
mirada perduda, el cos estàtic, sense sen-
tir cada petit conte, cada petita història
narrada en una cançó. M’encanta ser un
personatge distint en cada cançó...
Aquest racó només teu, del músic, és ex-
cepcional, em fa feliç. Aquest fet, sumat
al contacte directe amb el públic, és el
que dóna plenitud a tota activitat artís-
tica. 


–¿Creus que les generacions actuals
de cantants entenen la importància d’a-
quest component interpretatiu?


–Sens dubte. Estranyament trobaràs,
avui, un cantant ben format que només
pensi en la faceta vocal. Crec que els can-
tants estan ara més oberts, treballant
sempre dins les seves possibilitats, però
si ho compares amb fa un temps... Qui-
na diferència! Per sort, és clar, perquè
l’òpera és, al meu entendre, teatre can-
tant; i el component teatral hi ha de ser.
M’encanta col·laborar amb directors que
et prenen seriosament i volen treballar
amb tu, psicològicament i físicament,
l’evolució dels personatges. Un altre as-


Marisa
Martins


pecte en el qual em trobo molt còmode,
és en la combinació entre dansa (con-
temporània), teatre i música, fer core-
ografies –no parlo de musicals, parlo de
teatre que inclou aspectes relacionats
amb la dansa i la música... M’encanta-
ria continuar explorant aquesta línia. No
sé si l’àmbit acadèmic inclou aquest ti-
pus de formació “complementària”, però
en tot cas crec que seria necessari. En el
meu cas, em vaig haver de formar di-
rectament en les produccions profes-
sionals, treballant ja amb els ballarins
cada dia, etc. Em vaig formar treballant,
no estudiant, però vaig tenir la sort de
coincidir amb gent molt bona que em
van saber “treure el suc”.


–Què prepares, ara?
–Bé, al marge del muntatge El gato


con botas, al Liceu, també preparo un
programa que inclou Poulenc i Debussy,
amb Mac McClure per a Alacant, així
com també Montsalvatge i Mompou. De
fet, actuaré en la presentació de la Fun-
dació Mompou. També hi ha un Mozart
per al Festival de la Corunya, la Manon
del Liceu, projectes d’enregistrament,
etc. Molta feina, però la veritat és que
estic vivint un moment dolç. Sovint ens
obsessionem a arribar a dalt de tot, a
aconseguir tots els nostres propòsits; és
llavors quan oblidem que també cal gau-
dir del camí que anem fent, de les peti-
tes fites que aconseguim... Aquesta és
la clau. La qüestió és fer camí, anar pas
a pas. És bo marcar-se objectius, però
és millor estar content amb les petites
passes que vas aconseguint. Si només
ets feliç arribant a dalt de tot, no seràs
feliç mai.8
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“M’encanta ser un personatge
distint en cada cançó”


Mezzosoprano


La seva recent participació en el cicle Els Concerts de l’Acadè-
mia es converteix en el millor pretext per conèixer, ben de prop,
les opinions d’aquesta excel·lent mezzo d’origen hispanoargentí.
La qualitat tímbrica de la seva veu, sumada a una posada en
escena plena d’estil i expressivitat, la converteixen en un valor


a l’alça en el difícil mercat de la lírica. Martins esbossa amablement en aquesta conversa alguns
dels seus punts de vista sobre el panorama musical actual.


Per a més informació: www.marisamartins.com
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El pianista i director d’orquestra d’origen alemany
Christian Zacharias va impartir dues classes magis-
trals, de dues i tres hores respectivament, als estudiants


de piano de l’ESMUC, els dies 18 i 19 de setembre passat,
com a prèvia de la seva participació en la Temporada Simfò-
nica de L’Auditori. Zacharias també va obrir als estudiants
de l’Escola, en especial, als de direcció d’Orquestra els seus
assaigs amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (l’OBC), en el tres programes realitzats del 18
al 30 de setembre a la Sala Pau Casals i que van incloure la
interpretació, entre altres, de les Simfonies núm. 25, KV183
i núm. 40, KV550 així com del Concert per a piano núm. 20
KV466, totes de Mozart; la Simfonia núm. 48 de Haydn i, de
Beethoven, la Simfonia núm. 4, Prometheus i Coriolan. Za-
charias també va dirigir, de C. Ph. E. Bach, la Simfonia en Mi
b major, wq.179 i el Concert per a piano wq. 23.
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Els consells del pianista i director


als estudiants de l’ESMUC


Els alumnes de piano de l’ESMUC 
van seguir atentament els consells magistrals 


de Christian Zacaharias


Pel que fa a la participació dels estudiants de l’ESMUC
en les classes magistrals, el repertori escollit pels
pianistes va ser el següent: Marc Piqué (Sonata núm. 54


en Sol Major Hob. XVI: 40 de Haydn), Mireia Vendrell
(Sonata de Gideon Klein), Javier Liébana (Sonata en Si b K
570 de Mozart), Carles Marigó (Partita en Mi menor de Bach),
Maite Aguirre (a la foto; Sonata G-dur op.31 N 1-1r mov.
de Beethoven), Medir Bonachí (Sonata As-dur / 1r mov.
de Schubert), Iván Fernández (Variacions en Do menor
de Beethoven), Pedro Beriso (Concert en Do major de Mo-
zart / 1r mov.) i Anna Serret (Sonata en Fa major KV 332
de Mozart).


És a l’entorn de la figura del pianista Tete Montoliu, de qui enguany es com-
memora el desè aniversari de la seva mort, que el Taller de Músics i l’ES-
MUC articularan la seva primera proposta conjunta. La data: el dissabte, 1


de desembre de 2007. El marc: el Palau de la Música Catalana, dins el 39è Festi-
val Internacional de Jazz de Barcelona. Una big band formada per membres del
Taller i l’Escola recordaran Tete Montoliu en el concert de cloenda del certamen.
Ambdues institucions presentaran els detalls d’aquest projecte el proper 20 de no-
vembre, a les dotze del migdia, en roda de premsa.


Christian Zacharias


L’homenatge a Tete Montoliu propicia la primera


col·laboració entre el Taller de Músics i l’ESMUC 
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L’ESMUC s’ha sumat novament a la iniciativa del Cen-
tre Cívic Carmel de Barcelona d’organitzar un con-
curs de composició de bandes sonores per a curt-


metratges, en el marc del festival Barcelona Visual Sound que
se celebrarà del 19 al 29 de febrer de 2008. La presentació
de les bases del concurs, així com la projecció dels curts (en-
cara sense sonoritzar) procedents de la EMAV (Escola de Mit-
jans Audiovisuals), va tenir lloc el dimarts, 9 d’octubre pas-
sat, a l’aula d’orquestra de l’ESMUC. Hi van participar Mercè
González (Visual Sound), Arnau Bataller (professor de com-
posició per a mitjans audiovisuals de l’ESMUC) i Josep Lluís
i Falcó (professor de la Universitat de Barcelona i especia-
lista en música cinematogràfica).


L’Escola col·labora un any més 
amb el Festival Visual Sound


Arnau Bataller, Josep Lluís i Falcó i Mercè González 
en un moment de la presentació 


del Visual Sound


Arnau Bataller és professor de
composició per a l’audiovisual 


de l’ESMUC


El professor Josep Lluís i Falcó
és autor del monogràfic “Música


i audiovisual a Catalunya”


Els estudiants de piano de l’ES-
MUC Toni Costa, Anna Fran-
cesch, Maria Lorenzo, Santi


Blanco i Enrique Lapaz, tutelats pels
professors Leonid Sintsev i Rafael Sa-
linas (aquest últim, cap d’estudis de
l’Escola), van iniciar a principis d’oc-
tubre passat una gira de tres setmanes
per diverses ciutats de Rússia que els
ha permès actuar a importants sales de
concert de les ciutats de Moscou i Sant
Petersburg. A més d’aquests estudiants,
el graduat de l’ESMUC, Ferran Cu-
llell, actualment estudiant de docto-
rat al Conservatori Rimsky - Korsakov
de Sant Petersburg, es va afegir als seus
antics companys i també va tocar en
els concerts protagonitzats pels pianis-
tes de l’Escola.


D’entre les actuacions dels estu-
diants, hi ha dos concerts especialment
rellevants: el primer d’ells, a la sala Gla-


En el marc d’aquest acte també es va presentar el mo-
nogràfic Música i audiovisual a Catalunya, un número ex-
traordinari de Secuencias de Música de Cine, revista que edi-
ta l’ADMA (Associació per a la Divulgació de la Música de
l’Audiovisual). Aquesta publicació recull els textos i imat-
ges d’una exposició homònima celebrada l’any 2006, mate-
rial al qual s’han afegit les filmografies de tots els composi-
tors que han intervingut en el cinema de llargmetratge a Ca-
talunya. Aquesta publicació, del mateix Josep Lluís i Falcó, té
com a particularitat el fet d’aparèixer directament en format
electrònic i és d’accés totalment gratuït. El seu contingut es
pot descarregar des de les pàgines web de: ESMUC, Cinema
Català i Musimagen, a partir d’aquest mes de novembre.


Pianistes de l’ESMUC actuen a Moscou i Sant Petersburg 
amb un programa format per obres íntegrament russes


zunov del Conservatori Rimsky - Kor-
sakov de Sant Petersburg, el dia 9 d’oc-
tubre. El segon, ja a Moscou (a inicia-
tiva de la Fundació Scriabin), va tenir


lloc el  dia 16 d’octubre. En ambdues
ocasions els estudiants van interpreta-
ran íntegrament obres clau del reper-
tori rus.
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T
ot i que encara causi sor-
presa entre molts músics i
en la societat en general,
hi ha múltiples evidències


que tocar un instrument musical és
una activitat de risc. Podríem dir,
fins i tot, que s’està convertint en
una mena d’epidèmia laboral.


Els que ens dediquem a atendre
músics ho veiem cada dia a la con-
sulta: músics de totes les edats, ins-
truments i nivells que presenten do-
lors i inflamacions que els limiten
en la seva activitat. Els estudis rea-
litzats en diversos països no fan res
més que confirmar aquesta creixent
demanda d’atenció mèdica en cen-
tres especialitzats. Una mostra és
l’estudi que es va realitzar fa uns
anys al nostre país(1) en què es va
posar en evidència que tres de ca-
da quatre músics tenen, durant la
seva carrera, algun problema rela-
cionat amb la seva professió. Pro-
blemes que poden ser banals però
que en un terç dels casos són prou
importants per condicionar la se-
va capacitat per tocar.


Les causes d’aquesta alta in-
cidència de problemes són múlti-
ples i, sovint, insospitades pel mú-
sic mateix. Però hi ha uns quants
factors que tenen més pes que d’al-
tres. En primer lloc cal parlar de la
repetició de moviments. Fa més de
dos segles, el primer metge que es
va preocupar seriosament per les
malalties relacionades amb les ac-
tivitats laborals, va dir: «no hi ha
cap moviment que sigui prou lleu
perquè, si el repetim prou vegades,
no ens acabi lesionant». Moure un
dit ens pot lesionar? Doncs sí;
només fa falta que el moguem prou
vegades. I, quantes vegades és «prou


vegades»? Doncs això depèn de ca-
da persona, de com moguem el dit,
amb quina tensió i amb quina força
ho fem... Però el músic, per poder
arribar a adquirir els mecanismes
neuronals imprescindibles per po-
der tocar en alt nivell i, després,
mantenir-los incorruptes al cervell,
cal que repeteixi tot allò que fa prou
vegades per poder-se arribar a le-
sionar.


D’altra banda, cal tenir present
els condicionants que imposa ca-
da instrument. La majoria d’ins-
truments ha evolucionat sensible-
ment amb el pas dels anys. Alguns
ho han fet amb millores espectacu-
lars pel que fa al so, les caracterís-
tiques expressives i les possibilitats
tècniques. Altres han millorat fins
i tot el seu aspecte. Però, rarament,
aquesta evolució dels instruments
ha comportat millores clares en l’es-
forç que cal fer per tocar-los o en
les postures que cal adoptar per sos-
tenir-los. Al contrari, moltes d’a-
questes millores han comportat un
augment de l’esforç que han de fer
els músics per tocar-los.


Hauríem de parlar, també, del tre-
ball asimètric i descompensat que


comporta tocar la majoria d’ins-
truments; de l’ús d’excessiva tensió
o d’una tècnica no prou ben adap-
tada als condicionants propis de ca-
da músic; de tocar en males condi-
cions sonores, ambientals o d’il·lu-
minació; de transportar l’instrument
o fer feines de càrrega i muntatge
sense unes condicions bàsiques;
d’obsessionar-se per millorar ba-
sant-se, principalment, en el fet de
tocar més hores, i no pas en la ren-
dibilització del treball que ja s’està
fent.


Tampoc no podem oblidar, tot i
que ara no és el moment d’entrar-
hi a fons, els factors psicosocials
que envolten, quasi en tots els paï-
sos, però en alguns més que en d’al-
tres, el músic: precarietat laboral,
poca valoració de l’activitat pro-
fessional en l’àmbit social i legisla-
tiu, falta de professionals capaços
de donar suport al músic (no només
en l’àmbit de la salut, sinó també
laboral, legal, administratiu...), des-
proporció entre les hores de dedi-
cació i els resultats professionals
obtinguts, etc.


Però, de ben segur, el factor més
rellevant a l’hora de convertir la
música en una professió de risc és
el fet que el músic s’estima el seu
instrument musical i, per tant, el
coneix i en té molta cura; sovint
molta més que del seu propi cos.


D
urant la seva formació el
músic aprèn multitud
d’aspectes que li perme-
tran entendre la música


i poder-la interpretar. Però aquest
coneixement es basa, quasi exclu-
sivament, en aspectes musicals teò-
rics i en aspectes instrumentals
pràctics. Però els processos cogni-
tius que permeten entendre la mú-
sica no els fa un ordinador, els fa el


per JAUME ROSSET I LLOBET


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


Tres de cada 
quatre músics 
tenen, durant 


la seva carrera, 
algun problema 
relacionat amb 


la seva professió.


Mesures d’emergència


per als músics
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Cal tenir uns 
coneixements bàsics 
de com funciona el
cervell o un múscul 


determinat, de quines 
ajudes ergonòmiques 
existeixen per poder 


adaptar millor 
l’instrument al cos.


cervell. Estem molt lluny encara
d’entendre completament el seu fun-
cionament, però sí que sabem com
es comporta en els mecanismes bà-
sics de l’aprenentatge, la memòria
o la interrelació de coneixements.
La interpretació musical tampoc no
la fa un reproductor de discs com-
pactes. La fa possible un sistema
nerviós que ha d’automatitzar i me-
moritzar uns moviments, uns ten-
dons i unes articulacions que han
de resistir milers de repeticions i uns
músculs que han de ser capaços
d’emmagatzemar prou energia i ser
prou eficients per optimitzar-la i,
així, aconseguir sostenir la seva ac-
tivitat durant hores sense disminuir
el seu rendiment ni lesionar-se. I
també sabem quina és la millor ma-
nera d’entrenar el múscul o el sis-
tema nerviós per treure’n el màxim
partit.


Però, de tot això, el músic no en
sap pràcticament res i, per tant, fa
les coses per intuïció o, pitjor en-
cara, no sap com ni per què les fa.


Estem parlant de tenir uns co-
neixements bàsics de com funciona
el cervell o un múscul determinat,
com pot aconseguir una resistència
i una velocitat més altes, com pot
retardar la fatiga, com pot aprendre


les mateixes coses amb menys
temps de pràctica, com pot afavo-
rir l’aprenentatge i minimitzar l’o-
blit, quina és la posició de la mà, del
braç o de l’esquena per interpre-
tar més eficientment cadascun dels
passatges d’una peça, quines ajudes
ergonòmiques existeixen per poder
adaptar millor l’instrument al cos,
etc.


No cal dir que aquests coneixe-
ments són menys útils si s’adqui-
reixen quan el músic ja ha establert
rutines de comportament davant
l’instrument i que, per tant, caldria
que es transmetessin ja des dels pri-
mers cursos. Però això requereix
que els professors hagin estat for-
mats en aquestes matèries i dispo-


sin dels recursos i les eines per po-
der-ho fer.


Malauradament, això, avui en dia
no és possible. Perquè sigui una re-
alitat, calen canvis de mentalitat, le-
gislatius, infraestructurals i econò-
mics que, en el millor dels casos,
tardarà anys a fer que els mestres
de música estiguin formant els seus
alumnes en aquests aspectes.


Per tot això, els darrers anys,
s’han començat a portar a terme,
a diferents llocs del món, el que
podríem anomenar «mesures d’e-
mergència». Entenem aquestes me-
sures com els projectes que no pre-
tenen solucionar aquest problema
d’arrel, sinó que intenten pal·liar-
ne els efectes al més aviat possible.


D’aquests projectes en podríem
destacar dos per la seva magnitud i
seriositat. Un s’està portant a ter-
me, des del 2004, als Estats Units.
L’altre és fruit de la cooperació in-
ternacional. El primer, que compta
amb un suport econòmic important
(gràcies a la forta cultura de patro-
cini i mecenatge d’aquest país), ha
consistit en l’establiment d’un pro-
gramari bàsic, consensuat entre
nombrosos especialistes d’aquell
país en unes trobades nacionals i la
posterior posada en marxa de pro-
grames formatius per als alumnes
de grau superior. Malgrat que en-
cara no es tenen dades de quin serà
el resultat a mitjà i llarg termini d’a-
quests programes, les informacions
de què es disposa són prou positi-
ves com per augurar-ne un cert èxit
(2, 3).


E
l segon projecte, liderat per
la Guildhall School of Mu-
sic and Drama de Londres,
el Queensland Conserva-


torium d’Austràlia, i l’ESMUC des
de Catalunya (que ha cofinançat i
participat activament en el projec-
te), ha seguit un procés una mica
més complex. En primer lloc es va
arribar a un acord perquè, des de
l’Institut de Fisiologia i Medicina de
l’Art de Terrassa, es fes una pro-
posta sobre quin tipus de coneixe-
ments es consideraven imprescin-
dibles per a la millora del rendiment
dels músics. Aquesta proposta es va
avaluar des de la perspectiva de la
pedagogia musical i es va arribar a


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


Jaume Rosset i Llobet. Doctor en Medicina.
Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia. Especialista en Medicina de l’Es-
port. Director mèdic de l’Institut de Fisio-
logia i Medicina de l’Art de Terrassa
(www.institutart.com). Director de la Fun-
dació Ciència i Art (www.fcart.org).


un acord de continguts. Amb aquest
guió previ, l’Institut de Terrassa va
començar a redactar el contingut
del que hauria de ser el «manual
d’instruccions de funcionament del
cos del músic». Per garantir-ne la
utilitat, la comprensió i la rellevàn-
cia per a tots i cadascun dels mú-
sics, es va demanar que un grup
d’estudiants de música i professors
dels conservatoris que hi participen,
així com especialistes en medicina
de l’art en l’àmbit internacional, lle-
gissin i valoressin el text. Amb la in-
formació recopilada es va reescriu-
re el material i es va confeccionar
la versió final del llibre. La incor-
poració de nombroses il·lustracions,
clares i amb cert toc humorístic, així
com un disseny acurat han donat al
manual un contingut pràctic, atrac-
tiu i assequible per als músics que
els ha de permetre entendre millor
el funcionament del seu propi cos
en referència a la interpretació mu-
sical, aprendre a optimitzar-ne el
rendiment i, alhora, evitar-li lesions.


Aquest manual ja està disponible
en la seva versió anglesa (The mu-
sician’s body. A maintenance ma-
nual for peak performance. J. Ros-
set, G. Odam. Ashgate, 2007) i serà
distribuït a tots els alumnes de la


Guildhall School i el Queensland
Conservatorium. Així que es disposi
de la versió catalana, també l’ES-
MUC ho farà amb els seus.


P
erò el projecte no s’acabarà
en el moment en què els
alumnes ja disposin d’a-
quest material. Es pretén


que, cadascun dels conservatoris
participants, avaluï la utilitat i l’e-
fectivitat d’aquesta intervenció. Així,
durant un projecte, que s’allargarà
com a mínim un any, s’analitzarà el
grau de comprensió del material i
el seu aprenentatge per part dels es-
tudiants de música. A més, s’inten-
tarà posar en evidència fins a quin
punt això comporta canvis en la ma-
nera d’entendre la interpretació mu-
sical i, per tant, genera nous hàbits
i comportaments en els músics. No
cal dir que la predisposició per in-
corporar canvis en les rutines de tre-
ball, tant per part dels alumnes com
del professorat i l’equip directiu dels
centres, serà vital per a l’èxit d’a-
questa darrera fase que, si els re-
sultats del treball ho aconsellen,
conduirà a la reelaboració dels con-
tinguts del llibre.


Però, no ens hem d’enganyar, per
molt positius que acabin sent


aquests projectes, no hem d’oblidar
que són només «mesures d’e-
mergència». Cal que els futurs pro-
fessors dels músics es formin en as-
pectes corporals. Cal, per tant, que
els polítics entenguin aquesta ne-
cessitat, que canviïn els currículums
i que hi destinin els recursos perti-
nents per tal que aquests canvis si-
guin possibles. Però, sobretot, cal
que els mateixos músics entenguin
i es creguin que realment tot aquest
procés és necessari i que acabarà re-
percutint en la seva qualitat inter-
pretativa i vital.


NOTES


1. Roset Llobet, J.; Rosinés Cubells, D.;
Saló Orfila, J. M. Identification of risk fac-
tors for musicians in Catalonia (Spain).
Med. Prob. Perfor. Art.: 15 (4): 2000; 167-
174.


2. Health Promotion Courses for Music
Students: Part I. Medical Problems of Per-
forming Artists. 22 (1): 26-29. 2007.


3. Health Promotion Courses for Music
Students: Part II. Medical Problems of Per-
forming Artists: 22 (2): 80-81. 2007.


LES LESIONS FÍSIQUES DERIVADES 
DE LA PRÀCTICA MUSICAL 
ES PODEN PREVENIR 
CONEIXENT EL FUNCIONAMENT 
DEL PROPI COS
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Podeu consultar les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


A G E N D A E S M U C


novembre 2007
Activitats


Els concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)
Entrada gratuïta


A les 19 hores


Dia 6: Leonid Sintsev, piano. Programa: Sonata número 28, op. 101, en La major de 
L. V. Beethoven i la Sonata número 7 de S. Prokófiev. 


Dia 13: Mireia Pintó, mezzosoprano, Vladik Bronewetzky, piano i Jaume Creus, recitador. 
La poesia russa en la música. Programa basat en la cançó russa. Obres de M. Glinka, 
A. Dargomijski, C. Cui, S. Rachmaninoff i D. Xostàkovitx.


Dia 27: Iñaki Albertdi & Íñigo Aizpiolea, 
duo d'acordions. Programa amb obres 
d'I. Stravinsky, Luís de Pablo, K. Stockhausen, 
A. Sardà i J. Guinjoan.


Música Tradicional
Classe magistral d'acordió diatònic i cultura sarda
Dia 2, de 10 a 12 h / Sala d’Orquestra de l’ESMUC (3r pis)


A càrrec de Totore Chessa, musicòleg i professor de 
Sardenya i un dels acordionistes més destacats d'Europa


Sonologia
Música, tecnologia i dansa 
Dia 6, 18 h / Aula 35


A càrrec de Llorenç Peris


Teoria i Composició i Direcció
Conferència d’Agustí Charles
Dia 9, d’11 a 13 h / Aula 348


Teoria i Composició i Direcció
Cicle monogràfic de concerts i conferències sobre 
compositors de Música Actual "4x4". 
Dies 23 i 30 d'octubre, 13 de novembre i 11 de 
desembre, de 16 a 18 h / Aula 356


Conferències a càrrec de Manel Ribera (graduat per 
l'ESMUC), Anna Bofill, Ramon Humet i Ximo Cano.
Aquest cicle de conferències-concert té com a objectiu


donar a conèixer tant la música com els mètodes 
compositius emprats pels compositors catalans 
contemporanis. "4x4 Música Actual" alterna diversos
concerts a la Sala Beckett de Barcelona amb l'edició 
d'un disc i el seminari que té lloc a l'ESMUC. L'ESMUC
col·labora en aquest cicle per tercer any consecutiu. 
Podeu consultar la programació completa del cicle a:
www.esmuc.cat 


Sonologia
Presentació i discussió d’avantprojectes del Curs 
d’Especialització en Tecnologia Musical
Dia 6, 18 h / Aula 35


A càrrec de Llorenç Peris


Inauguració del curs acadèmic
Dia, 20, de 19 h / Sala Oriol Martorell de L’Auditori


Concert de la Cobla de l’Esmuc, dirigida per 
Marcel Sabaté.


Programa:
Porta ferrada Antoni Ros Marbà
Atzavares i baladres Eduard Toldrà
Amical R. Lamote de Grignon 
L’ermita vella Joaquim Serra







–Quin servei ofereix l’àrea d’Aten-
ció a l’Estudiant?


–ES: Bàsicament, ens encarreguem
d’atendre tant els alumnes com també
les persones alienes a l’Escola que vo-
len informar-se de qüestions relacio-
nades amb l’accés, el pla d’estudis, les
titulacions que impartim, etc. 


–IP: Pel que fa als estudiants, les
consultes tenen a veure sobretot amb
qüestions relacionades amb la matrí-
cula, beques, així com d’altres tràmits
administratius derivats de la pròpia ac-
tivitat acadèmica. 


–Hi ha algun tipus de consulta pre-
ferent?


–IP: En usuaris externs, clarament,
l’accés a l’Escola, tant en relació als es-
tudis de grau com als postgraus i cur-
sos diversos que s’organitzen. La gent
encara no té clar què ha de fer per ve-
nir a estudiar a l’ESMUC. 


–ES: A més, encara hi ha gent que
no sap exactament què és l’ESMUC: si
som públics, privats... Has d’anar-los
explicant que som un centre públic su-
perior, que no som un conservatori de
grau mitjà, etc. 


–Queda molta feina per fer, doncs...
–IP: Home, jo en canvi crec que la


gent ens coneix força bé. Si no, per
exemple, no tindríem tanta demanda
d’estudiants estrangers. És evident que
sempre s’ha d’anar explicant a una i al-
tra banda què fem, qui som en defini-
tiva, però a hores d’ara, amb els anys
de bagatge de l’Escola, crec que la ma-
joria de persones poc o molt vincula-
des a la música ens coneixen. 


–ES: Suposo que també patim d’un
“mal” generalitzat entre els músics: són,
per naturalesa, força despistats i tot el


que té a veure amb la burocràcia els fa
molta mandra. En això sí que hem ha-
gut de fer pedagogia... I posar-hi pa-
ciència. Tot el que té a veure amb re-
quisits, tràmits d’homologació de titu-
lació, etc., implica sempre una
explicació molt detallada. 


–Hi ha encara massa burocràcia en
una institució com l’ESMUC?


–ES: Sí.
–IP: Jo diria: “Sí, però...”. Hi ha mol-


tes normatives que són bàsiques pel
bon funcionament de l’Escola. Hi ha
una part de la burocràcia que és ne-
cessària.


–Els darrers anys, l’ús creixent d’in-
ternet ha agilitzat la realització de tot
tipus de tràmits administratius. Su-
pleix, la xarxa, la presencialitat d’un
servei com el que vosaltres oferiu?


–IP: Crec que no, en tot cas, inter-
net complementa el servei d’atenció di-
recta. Generalment no sol agradar te-
nir només la informació en una pàgi-
na web; la gent prefereix accedir a la
informació d’una manera més com-
pleta, tenint un tracte personalitzat. I
això, a dia d’avui, continua depenent
de l’atenció presencial i personalitza-
da d’un servei com el nostre. 


–ES: En el cas de l’ESMUC, a més,
s’hi suma el fet que la gent vol venir
a veure les instal·lacions, parlar amb
els professors, etc. Normalment tots
els qui venen a fer-nos alguna consul-
ta i no són encara estudiants de l’Es-
cola aprofiten per fer una visita una mi-
ca extensa a les aules principals.


–És molt ampli, l’horari d’Atenció
a l’Estudiant?


–IP: Cada dia, d’11 a 13 hores i les
tardes de dilluns, dimarts i dimecres,
de 15.30 a 17.30 hores. Crec que, pel
volum de consultes que rebem, és su-
ficient.


Inma Pozo i
Estefania Sánchez


–ES: La veritat és que, amb el temps,
els estudiants han après a respectar els
horaris d’atenció presencial. A més, sa-
ben que si cal fer algun tràmit urgent
poden utilitzar l’oficina virtual que, a
partir d’aquest curs, s’ampliarà gràcies
a la posada en funcionament de la in-
tranet de l’Escola. Amb tot, l’oficina
virtual ja inclou els tràmits en línia més
habituals.


–Quina és la part més satisfactòria
de la vostra tasca?


–IP: La veritat és que hi ha moments
especialment “dolços”: les proves
d’accés, per exemple, perquè els aspi-
rants t’encomanen la il·lusió de co-
mençar un nou camí. Ets sents, fins a
cert punt, una mica protectora de tots
ells: els recordes què cal fer, si els fal-
ta alguna cosa, etc. Comparteixes, vius
amb ells part de la seva il·lusió.


–ES: Per a mi també és molt bonic
el moment en què acaben la carrera,
quan recullen la titulació. Són estu-
diants que has seguit al llarg de tots els
anys d’estudi. Veure’ls acabar la lli-
cenciatura amb èxit és també un mo-
ment d’alegria compartida. 


–Sou totes dues molt joves... Això
fa més difícil la feina d’Atenció a l’Es-
tudiant?


–IP: Hi ha gent de tot: n’hi ha que
t’arriben “de bon rotllo” i d’altres que
t’escridassen perquè tenen un proble-
ma determinat amb el seu expedient i
necessiten resoldre’l. En aquests casos,
l’experiència és un grau: calma per part
nostra i intentar donar la màxima in-
formació a l’estudiant. 


–ES: El que també han d’entendre
és que, la nostra, és una feina d’equip
i com a tal ha d’estar ben coordinada.
Vull dir que serveix de poc descarre-
gar en nosaltres... Com tot treball de
cara al públic, és difícil.8
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“Tot i l’ús de la xarxa, els estudiants 
prefereixen l’atenció personalitzada”


responsables de l’àrea d’Atenció a l’Estudiant


Inma Pozo, de vint-i-vuit anys, i Estefania Sánchez, de vint-i-


quatre, són a l’ESMUC des de l’any 2002. Les seves tasques,


com a membres del PAS -personal administratiu i de serveis-


de l’Escola han anat variant si bé, d’ençà del curs passat, s’o-


cupen de l’àrea d’Atenció a l’Estudiant destinada a vehicular


les consultes i tràmits administratius dels més de sis-cents alum-


nes matriculats a l’ESMUC.
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És en aquest sentit que cal remarcar el reconeixement ob-
tingut per l’ESMUC, en concret, per l’àrea de Compta-
bilitat que encapçala Núria Mitjana. L’ACCID va pre-


miar el projecte presentat per Mitjana i que aborda l’orga-
nització interna del departament de comptabilitat de l’Escola.
Segons apunta la cap de Comptabilitat de l’ESMUC, el pro-
jecte guardonat “és el resultat de la integració d’un sistema
que parteix d’un pressupost públic però que aplica una comp-
tabilitat financera de tipus privat i una comptabilitat analíti-
ca molt completa que permet obtenir tot tipus d’informació
de manera força ràpida”.


L’estudi de Mitjana esbossa un seguit de bones pràctiques
que fan possible que tres persones puguin gestionar la comp-
tabilitat d’una institució com l’ESMUC. El projecte inclou
una descripció acurada, fins analítica, de l’organització i de
l’estructura pressupostària de l’Escola, així com també de la
seva automatització, entre altres aspectes.


Núria Mitjana, que és a l’Escola des dels seus inicis, el se-
tembre de 2001, explica com fa aproximadament uns tres
anys “ens vam plantejar com agilitzar tot el que té a veure
amb tràmits i gestions a l’ESMUC: és a dir, com tenir con-
trolats els circuits d’informació relacionats amb la facturació,
les peticions de despeses i d’activitats, etc. Però volíem, també,
anar una mica més enllà i fer que tota aquesta informació,
ben gestionada, ens permetés ràpidament saber des de què
costa un estudiant de cadascun dels àmbits fins a com poder-
ne obtenir les dades econòmiques que es requereixen en ca-
da moment”. D’aquí el fet d’establir un seguit de pautes, de
dinàmiques en la línia d’optimitzar temps i recursos.


L’estudi premiat prioritza de manera clara aspectes com la
centralització d’informació, la seguretat de les dades gestio-
nades, així com l’establiment de sistemes d’avís i alerta de les
pròpies dades, que són revisades automàticament, entre al-
tres. 


Preguntada sobre els problemes que planteja la compta-
bilitat d’un organisme com l’ESMUC, Mitjana respon: “So-
bretot ens complica la feina el volum de dades de què dis-
posem, així com també marcar i fer que se segueixin, en ca-
da cas, els circuits prèviament establerts. Parlem d’un tipus
de gestió complexa degut al volum tan gran d’informació que
movem: uns sis-cents estudiants, més de dos-cents professors,
una cinquantena de personal d’administració i serveis, etc.”.
És per això que l’elaboració d’aquest projecte ha requerit
un període de temps considerable, en tant que “hem anat
veient les necessitats que requereix la pròpia Escola i a par-
tir d’aquí, s’han anat introduint millores a les propostes rea-
litzades en un primer moment”. I encara afegeix: “Tot això
tenint present que encara falta molt per arribar a la situació
òptima; pensem que encara hi ha coses que cal polir, per anar
millorant i perquè, fonamentalment, l’economia és evolució
constant, continua; caldrà que com a Escola que rep fi-
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Núria Mitjana 
va recollir de mans


dels directius 
de l’ACCID 


el guardó 
que distingeix 


l’ESMUC. 
A sota, 


Mitjana amb 
Elisabet Mariné, 


de l’àrea de 
Comptabilitat 


de l’Escola


L’ESMUC, premiada per bona gestió


Per Rut Martínez


En el marc del 2n Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, celebrat a Barcelona els
dies 24 i 25 de maig passat, es van lliurar els premis que atorga l’ACCID (Associació
Catalana de Comptabilitat i Direcció), amb la voluntat de reconèixer aquelles institucions
i empreses que han destacat per exercir bones pràctiques en informació financera.


nançament públic ens adaptem a les noves normatives, etc.”. 
Encara en relació amb aquesta qüestió, la cap de Comp-


tabilitat de l’ESMUC puntualitza que es preveu un canvi del
Pla General de Comptabilitat per a l’any vinent i que això obli-
garà l’Escola a adaptar les seves normatives i dinàmiques de
treball. En tot cas, segons Mitjana, el més interessant tant del
guardó com del propi projecte és que pot resultar útil per a
institucions que es regeixin per sistemes similars (gestió pri-
vada que requereixi de l’autorització de despeses abans de
portar-les a terme). “Parlem d’un model flexible, automàtic i
segur”, diu. “Hem utilitzat el programa excel, en nivell avançat,
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A C T U A L I T A T E S M U C


Coincidint amb l'inici del curs acadèmic 2007-2008, el Parc d'Instruments de l'ESMUC proposa un cicle de xerrades informatives,
aquest mes de setembre, adreçades a professorat i estudiants sobre aspectes relacionats amb el fons instrumental de l'Escola, el seu


ús i manteniment. Us en fem arribar un petit avançament. Per a més informació: instruments@esmuc.net.


El Parc d'Instruments organitza un cicle de xerrades


en bona part perquè és un programa al qual té accés tothom,
tot i que hem marcat molt clarament diferents nivells de se-
guretat. Aquest fet, a més, s’ha traduït en el baix cost del sis-
tema gràcies al fet de potenciar l’estructura analítica de la
comptabilitat”. En paraules de Núria Mitjana, el projecte ar-
ticulat a l’ESMUC es basa en un sistema “innovador que et
permet tractar des de la informació més concreta a la més ge-


neral, aplicant sistemes de control automàtic d’errors”.
Per últim, els responsables de la comptabilitat de l’Escola


esperen que aquest guardó serveixi perquè “es tingui major
consciència de la importància d’aquests temes. Per això el re-
coneixement extern que hem tingut és tan important per a no-
saltres... El dia a dia a l’ESMUC funciona, i la veritat és que
prou bé... D’aquí que la gent no s’adoni de la importància de
portar la comptabilitat al dia”, afegeix Mitjana, de professió
comptable i també professora de l’Escola, concretament de
“Gestió Econòmica”, assignatura de la titulació de Promoció
i Gestió.


D’entre els reptes marcats per la cap de Comptabilitat hi
ha, clarament, “l’accés directe a la informació: que el perso-
nal de l’Escola pugui consultar la informació que li cal al mo-
ment i online; ara hi estem treballant juntament amb l’àrea
informàtica. Tot plegat farà que es prengui consciència de la
importància de donar les dades a temps, de donar-les com-
pletes i contrastades”. Si bé reconeix que “el tema econòmic
és molt feixuc”, sí assegura sentir-se especialment satisfeta
amb aquest guardó, sobretot tenint present “que prové d’un
col·lectiu prestigiós que valora projectes molt diferents de
grans empreses”. “L’ESMUC està ja al costat i al nivell d’al-
tres institucions molt grans; això és per a nosaltres tota una
satisfacció”, conclou.


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels instruments de
tecla antiga de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Robert Jaumandreu
tècnic en clavicordi, clavicèmbals i fortepianos


Dia 17
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda : de 16.00 a 17.30 h
A352


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels pianos de l'Escola
Superior de Música de Catalunya
Carles Horváth
tècnic en pianos


Dia 18
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A352


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels instruments electrò-
nics de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Joan Maria Caldés 
tècnic en instruments musicals electrònics


Dia 19
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A352


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels instruments de cor-
da de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Anna Andreu
tècnic en instruments de corda


Dia 20
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A352


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels instruments de vent
de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Cèsar Serra
tècnic en instruments de vent


Dia 21
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A352


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels instruments de per-
cussió de l'Escola Superior de Música de Catalunya
Eduard Cervera
tècnic en instruments de percussió


Dia 27
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A402


Xerrada sobre el funcionament i la salut dels orgues de l'Escola
Superior de Música de Catalunya
Òscar Laguna
tècnic en orgues


Dia 25
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A311


Xerrada sobre el funcionament de les assegurances per a ins-
truments musicals
Marc Morera
tècnic en assegurances d'instruments musicals


Dia 26
Sessió de matí: de 13.30 a 15.00 h 
Sessió de tarda: de 16.00 a 17.30 h
A352
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S
i la música no tingués el poder
de transformar els nostres estats
d’ànim ni d’intervenir en el nos-
tre desenvolupament com a és-


sers humans, la censura no existiria. És
evident que des de Plató fins als tali-
bans, passant per la Santa Inquisició i
la intolerància dels règims totalitaris de
tots els temps, qui ostenta el poder sem-
pre ha tingut interès en regular la mú-
sica que escolten o practiquen els seus
subordinats. Si la publicitat inverteix
tants diners en la banda sonora dels
seus anuncis és perquè confia en el po-
der persuasori de la música, en la se-
va habilitat per a gestionar emocions.
Per a molts la música és, sense més ni
més, «el llenguatge de les emocions».
Tanmateix, encara coneixem molt poc
sobre els mecanismes que fan que la
música ens indueixi a l’alegria o a la
tristesa, a l’esperança o al desànim, a
la joia o a l’assossec, a la celebració de
la vida o a la contemplació del temps.
L’estudi de les emocions en general, i
de les musicals en particular, és sum-
mament complex, entre altres coses per-
què les emocions ni són observables di-
rectament ni són mesurables de mane-
ra eficaç. De les emocions en sabem a
través de la conducta visible del sub-
jecte, dels seus efectes fisiologicocor-
porals o de la verbalització de l’expe-
riència emotiva. Tanmateix, tant la ver-
balització com la conducta o respostes
fisiològiques i corporals no sempre te-
nen un sol vincle causal a una deter-
minada emoció i poden portar l’engany. 


D’aquesta manera, moltes preguntes
persisteixen: les emocions que experi-
mentem quan escoltem música són si-
milars a les de la vida quotidiana? Les
emocions musicals poden ser tan es-
pecífiques, detallades o matisades com
les emocions quotidianes o es limiten a
estats d’ànim generals com la «triste-
sa» o «l’alegria»? La música és per si
mateixa emoció, o només un mitjà que


la comunica de tal manera que ella ma-
teixa no és «emotiva» sinó només «ex-
pressiva»? L’emoció musical és con-
tingent, és a dir, s’esgota en el moment
en què l’experiència musical s’acaba, o
és transcendent i ens marca com ho fa
l’amor cap a una persona o la pèrdua
d’un ésser estimat? L’emoció musical
és privada i no excedeix els límits de la
subjectivitat d’un individu, o és col·lec-
tiva i es construeix socialment? Exis-
teix transferència intersubjectiva d’e-
mocions entre els assistents a un con-
cert o cada oient viu una experiència
personal i intransferible? Les emocions
musicals són universals o varien d’a-
cord als estils, gèneres, èpoques i el con-
text de cada audició? 


L
a relació de la música amb les
emocions és diversa i cal dis-
tingir entre diversos tipus de
processos: 1) La música com a


agent actiu que actua directament so-
bre les emocions produint-les o trans-
formant-les. En aquest sentit diem que
la música indueix, provoca, detona, des-
perta, altera o calma emocions. 2) La
música com a agent de comunicació que
transmet emocions des d’un emissor
cap a un destinatari. En aquest sentit
assumim que existeix una intencionali-
tat de l’autor de comunicar determina-
da emoció. En aquest cas la música fun-
ciona com a vehicle comunicatiu de l’e-


moció i no com l’emoció mateixa. 3)
La música com a agent simbòlic que
expressa o representa emocions per si
mateixa sense la necessitat que existeixi
una intencionalitat de l’emissor. En
aquest cas l’oient, gràcies a les seves
competències musicals, pot entendre
emocions independentment de la fun-
cionalitat de la música o dels propòsits
del seu autor. 4) La música ja no com
a agent sinó com un suport que en com-
binació amb altres factors és capaç d’a-
collir la projecció d’emocions d’un oient
o la interpretació verbal en termes «ex-
pressius» d’un comentarista o analista.
En aquest cas, el motor de l’emoció és,
almenys en alguna mesura, extern a la
música i la seva articulació depèn de
l’ús de l’oient o de les possibilitats i co-
herència del llenguatge verbal amb què
es construeix la interpretació en el cas
del comentarista. 


T
otes les teories que pretenen
explicar la relació de la músi-
ca amb les emocions oscil·len
entre dos extrems que anome-


narem motivació i convenció. Anome-
nem teories per motivació aquelles que
sostenen que existeix un vincle directe
entre la configuració de la matèria acús-
tica i l’emoció mateixa, o bé l’ànima
o la ment que la provoca. Un exemple
d’aquestes concepcions és la teoria de
l’ethos postulada, entre altres, per la fi-
losofia platònica. Des dels pitagòrics
s’assumia que l’univers estava consti-
tuït per una harmonia universal que
emanava de les proporcions numèri-
ques que subjugaven tots els objectes
del món: de la mateixa manera que els
planetes i cossos celestes guarden cer-
tes proporcions aritmètiques uns res-
pecte als altres, l’ànima humana es
construeix a partir de proporcions es-
pecífiques que donen a cada individu
el seu caràcter particular. La música té
proporcions en les seves relacions rít-
miques internes i les notes (per exem-
ple: la proporció entre les freqüències
d’un do i el sol immediat superior és 3:2).


per RUBÉN LÓPEZ CANO


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


Totes les teories 
que pretenen 


explicar la relació 
de la música 


i les emocions 
oscil·len entre 


motivació i
convenció. 


Música i 
emocions
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Els primers 
acords de la 


Primera 
de Beethoven 
acostumen a 
finalitzar les 


obres clàssiques.


Les proporcions de l’ànima d’un oient
tenen empatia amb les de la música, co-
mencen a vibrar pel fenomen acústic
anomenat “simpatia” de tal sort que
si aquesta era virtuosa, llavors alimen-
tava la virtut en la seva ànima, però si
era perniciosa, tendia a corrompre-la. 


Les teories per convenció rebutgen
l’existència de vincles naturals entre
música i emoció, i afirmen que tot
depèn d’un procés de «codificació»
històric, social i arbitrari en el sentit
que la mateixa música escoltada per
grups diferents o en moments històrics
diferents poden despertar emocions di-
ferents. És el cas dels himnes nacionals,
que són capaços de fer detonar senti-
ments de pertinença específics només
als ciutadans de cada país. Com les te-
ories per motivació, les teories per con-
venció ja havien estat postulades des
dels grecs (per exemple, Aristogen). To-
tes les teories oscil·len entre ambdós
extrems i sovint combinen processos
per motivació i convenció en les seves
explicacions. 


D
urant el segle XVII es van des-
cobrir filòsofs, científics i ar-
tistes que estudiaven les pas-
sions i afectes partint de pre-


misses epistemològiques similars. Al
seu tractat Les passions de l’ànima, pu-
blicat el 1649, René Descartes resumeix
la troballa de l’època: tot afecte de l’à-
nima produeix un efecte al cos, cada
passió està vinculada a una acció que
l’expressa, la sosté i alimenta. La mú-
sica d’aquesta època, com la de Clau-


dio Monteverdi, movia els afectes per
mitjà de la imitació tant d’efectes fi-
siològics interns com de símptomes cor-
porals externs d’una passió. D’aquesta
manera, en la tristesa el tempo és lent,
la melodia avança per moviments des-
cendents sense salts bruscos entre no-
ta i nota movent-se predominantment
en el registre greu mentre que les línies
melòdiques s’entretallen per silencis
que imiten sospirs i salts sobtats a re-
gions agudes que imiten exclamacions
de dolor. En l’alegria o la ira, el pols s’a-
gita i les notes s’aglutinen a les regions
agudes. En estats d’angoixa les notes
entren abans de temps precipitant-se i
sortint del seu lloc normal (perquè qui
pateix l’angoixa es precipita als esde-
veniments i surt fora de si) de tal ma-
nera que provoquen dissonàncies for-
tes. Alguns d’aquests recursos expres-
sius i corporals de l’emoció es van
codificar en un lèxic de figures retori-


comusicals detallades en tractats de te-
oria musical des de 1599 fins a 1801
(vegeu López Cano 1996 i 2000).


Durant el segle XX autors com
Deryck Cooke (1959) en l’àmbit de la
semiòtica musical o Philip Tagg (2003)
en l’estudi de la música popular urba-
na, han desenvolupat també teories le-
xicogràfiques: un vocabulari de figures
musicals són les responsables de fer de-
tonar les emocions, ja sigui per les se-
ves propietats acústiques o bé per con-
vencions socials. 


Escoltar música no és un exercici de
recepció passiva. L’activitat cognitiva
d’un oient és intensa: contínuament re-
laciona esdeveniments actuals amb in-
formació passada i és capaç de fer pre-
diccions, llançar expectatives del que
es pot esdevenir en el futur immediat
dins d’una mateixa peça. A mitjan se-
gle XX, Leonard Meyer (1956) va pro-
posar que l’emoció musical emergia de
la satisfacció o frustració de les expec-
tatives que l’oient construeix sobre la
base del seu coneixement del llenguat-
ge musical. Els primers acords de la Pri-
mera Simfonia de Beethoven, per exem-
ple, són els que habitualment s’utilit-
zen per finalitzar les obres clàssiques.
Utilitzar una cadència final com a ini-
ci d’una obra va ser un recurs usat per
diversos compositors del classicisme
per trencar expectatives i generar res-
postes emotives. Les teories de Meyer
són antecedents de les actuals teories
cognitives que entenen la música
no com a objectes sonors autònoms
sinó com el resultat de les accions i es-
tratègies mentals que implementem
sobre ells. 


U
na de les teories cognitives
més interessants i difosa dels
nostres dies és la que afirma
que durant els primers anys


de vida, la nostra activitat física i mo-
triu en l’espai ens dota d’esquemes cog-
nitius d’origen corporal que després
projectem a altres fenòmens més com-
plexos i abstractes. Filòsofs com Mark
Johnson (1987) i George Lakoff (La-
kof i Johnson 1980 i 1999) ens han
mostrat que nocions tan abstractes com
el temps, per mitjà de projeccions me-
tafòriques, són tractades cognitivament
com si fossin objectes sòlids. D’aques-
ta manera, «perdem» o «guanyem»
temps, ens «roben» o «regalen» temps,
ens «donen» o «tenim» temps, etc., com
si el concepte de «temps» fos un ob-
jecte. Les nostres experiències musicals
descansen en gran mesura sobre la pro-
jecció d’aquests esquemes corporals.
Gràcies a ells, experimentem la músi-
ca com una sèrie d’esdeveniments cinè-
tics: la música es mou cap a dalt o cap
a baix, és estàtica, lenta o precipitada,
procedeix per moviment continu o per
salts abruptes, s’accelera o deté de for-
ma pausada, regular o sobtada, avança
linealment o és circular, retornant re-


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


La música del segle XVII, com la de Claudio Monteverdi (a la foto), 
movia els afectes per mitjà de la imitació tant d’efectes fisiològics interns 


com de símptomes corporals externs d’una passió
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E S M U C A R T I C L E


Rubén López Cano és professor d'Estètica de la música, Músiques del món, Metodo-
logia de la investigació i Teoria del coneixement a l'Escola Superior de Música de Ca-
talunya. Ha publicat els llibres Música plurifocal (JGH 1997) i Música i Retòrica en
el Barroc (Mèxic, UNAM, 2000) així com una quantitat ingent d'articles especialitzats.
La seva feina d'investigació comprèn el desenvolupament de models cognitius per a l'es-
tudi de les competències musicals i, en especial, les relacions ment-cos a la recepció de
la música; l'estudi dels nous comportaments musicals i altres emplaçaments postmo-
derns, la prehistòria del mambo i les maneres de discursivitizació no verbal política i
social en la música popular ballable de Cuba. 
Mes informació a www.lopezcano.net / ruben.lopez@esmuc.net.


currentment al mateix punt de partida.
En molts sentits, la música funciona
com una pròtesi expansiva del nostre
propi cos de tal sort que ella ens per-
met experimentar espai, moviment,
aprensió, retenció o abandonament de
formes, cossos, distàncies, textures, etc. 


Per a molts estudiosos com el famós
i mal interpretat Hanslick en el segle
XIX, així com per a filòsofs anglòfons
com Susanne Langer (1953), Stephen
Davies (1994), Meter Peter Kivy (1989
i 1996) o el musicòleg i semiòleg italià
Luca Marconi (2001a i 2001b) en els
nostres dies, la música no és l'emoció
en si mateixa, ni comunica o significa
l'emoció directament. La música, en
tant que artefacte cinètic, promou o
produeix experiència corporal-motriu-
cinètica similar a les experiències anà-
logues que ens produeixen les emo-
cions. Una vegada més, el cos és el mit-
jancer entre l'emoció i la música ja que
és el lloc en el qual es desenvolupen i
manifesten ambdues: és al cos on mú-
sica i emoció conviuen de manera tan
estreta.  


L
es incidències cinètiques de la
música produeixen dos fenò-
mens molt relacionats entre si
i que al seu torn són causants


d'emocions: narrativització i antropo-
morfisme. Narrar no solament és ex-
plicar una història. Segons Todorov,
narrar és un procés temporal on un es-
tat de coses (E1) es transforma en un
altre estat de coses (E2) en virtut de les
modificacions que sofreixen certs ele-
ments o agents narratius. En els relats
literaris o cinematogràfics, aquests
agents són els personatges; en la músi-
ca són els temes, els motius, les pro-
gressions harmòniques, les textures o
colors de timbre. Per a estudiosos com
Newcomb (1984) o Tarasti (1994 i
2002), la música construeix trames nar-
ratives arquetípiques específiques com
el relat conclusiu, suspès, digressions,
recurrència, trames circulars, indefini-
des, infinites, etc. El mateix Milan Kun-
dera va confessar en una ocasió que
moltes de les seves obres literàries van
ser construïdes sobre patrons narratius
extrets de la música com l'esquema de
la sonata: exposició d'un tema, desen-
volupament d'aquest i reexposició. Des
d'aquesta perspectiva, l'arquetip narra-
tiu motiva les respostes emocionals. Al-
tres investigadors com Maus (1989 i
1997), afirmen que la música és una ar-
ticulació d'esdeveniments dinàmics que
poden ser entesos com a accions pro-
duïdes per agents imaginaris. Les mo-
tivacions o raons de l'execució d'aquests
esdeveniments-accions són una combi-
nació d'estats psicològics atribuïts a
aquests agents. Les incidències musi-
cals són antropomorfitzades de tal sort
que l'empatia amb la intencionalitat d'a-
quests agents imaginaris ens condueix
a l'emoció.
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La neuromusicologia (Peretz i Zat-
tore 2003) o biomusicologia (Wallin
1991), per la seva part, està indagant
sobre les similituds entre l'activitat neu-
ronal que experimentem quan estem
envaïts per certa emoció i l'activitat que
despleguem quan escoltem música.
Aquest nou àmbit d'estudi està, però,
en fases summament incipients i segu-
rament en el futur ens oferirà molta in-
formació sobre això. Però mentre es po-
sa en evidència la química neuronal de
les emocions i la música, pràctiques
d'higiene mental com la musicoteràpia
posen en marxa activitats de transfor-


mació d'hàbits afectius per mitjà de
dinàmiques gestionades per la música.
Per a alguns musicoterapeutes la mú-
sica cura de manera directa les “pato-
logies de l'ànima”. Per a d'altres, sim-
plement neteja i fa positives les rela-
cions que priven entre els individus que
intervenen en el procés terapèutic. Si-
gui com sigui, aquesta activitat posa en
relleu una cosa que tots nosaltres hem
experimentat però la comprensió i ex-
plicació de la qual en termes científics
resulta encara un misteri insondable: el
màgic poder que exerceix la música so-
bre les nostres emocions.
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Festa de la Música


Cobla, Orquestra Simfònica i Big band de l'ESMUC: final de curs en el marc de la Festa de la Música


Coincidint amb la celebració, el 21 de juny passat, de la Festa de la Música, l'ESMUC va celebrar una autèntica marató musical programant
els concerts de les seves tres formacions estables presentades al llarg del curs passat, a les quals se sumarà, a partir d'aquest nou curs


acadèmic, l'ensemble de música antiga. Cobla, Orquestra Simfònica i Big band van actuar a la sala Pau Casals de L'Auditori, i van oferir el
programa següent. 


Cobla de l'ESMUC: Jordi León, director. Sardanes de Pep Ventura, Juli Garreta, Josep Serra i Joaquim Serra i obres lliures per a cobla de
Salvador Brotons, Carles Guinovart i Manuel Oltra. 


Orquestra Simfònica de l'ESMUC: Enrique Mazzola, director. John Henry de Copland; Quatre danses del ballet Estancia de Ginastera i
Danses Simfòniques de West Side Story de Bernstein.   


Big band de l'ESMUC: Patrick Langham, director. Selecció d'estàndards del Jazz, diversos autors.  
A través d'aquest recull fotogràfic podeu resseguir tant els assaigs com també els concerts de les tres formacions de l’Escola.







–Per què et planteges estudiar el grau su-
perior de música, vinculant-lo a la música
tradicional?


–La veritat és que tenia molt clar que si bé
per tocar l’instrument no et cal estrictament
el títol sí necessites una formació específica
per tot allò que té a veure amb la pedagogia,
que és el camp que realment m’interessa. De
fet, jo formo part de la primera promoció de
l’ESMUC, on he cursat dues especialitats:
l’una, interpretativa (tenora) i l’altra, en pe-
dagogia de l’instrument. 


–Per què has prioritzat el vessant pe-
dagògic?


–Perquè, aplicat a la música tradicional,
l’àmbit pedagògic és un terreny encara molt
verge. A més, entenia que l’oferta, a nivell de
programa, que recull el Pla d’Estudis d’inter-
pretació i d’estudi de la música tradicional és
més pròxim a la musicologia... I a mi m’inte-
ressa més la pedagogia. 


–Parla’ns una mica sobre el treball bastit
a l’entorn d’Agustí Borgunyó; un estudi no
només premiat a Sabadell, sinó també reco-
negut per l’Obra del Ballet Popular....


–En realitat aquest projecte va començar
fa dos anys, coincidint amb la voluntat de la
mateixa cobla Sabadell de fer un disc sobre
Borgunyó. Fa deu anys que estic a la cobla i,
en saber-ho, vaig voler participar-hi activa-
ment. La meva responsabilitat va ser revisar
partitures, conjuntament amb el director de
la cobla, Bernat Castillejos, així com aplicar
criteris de recerca biogràfica, dissenyar el lli-
bret del disc i planificar-ne la presentació, fins
al punt que aquest acte es va convertir en el
meu concert de Projecte Final. 


–Interès que arrela en certa casualitat, pot-
ser? 


–És cert, si bé tenia molt clar que un pro-
jecte com aquest havia de tenir sentit més enllà
de l’àmbit acadèmic, havia de tenir continuï-
tat, utilitat, veure la llum, perquè hi invertei-
xes moltes hores... Volia saber perquè escri-
via Borgunyó, perquè va compondre durant
tant temps –i més sabent del seu èxit... Mo-
tivació que vaig poder resseguir abastament
gràcies a la lectura de les seves cartes.


–Com va ser el treball amb la cobla? Vau
establir alguna metodologia concreta?


–Vam començar a treballar als assaigs:
llegíem diverses partitures i, a partir d’aquí,
vam fer una selecció de les obres finals. Tot
plegat, un procés de set mesos: vam buscar
sardanes no enregistrades recentment, obres
poc conegudes, d’un arxiu gran –després de
fer la primera recerca vam acabar amb un to-


tal de 180 sardanes! Teníem, però, la sort que
les obres, els originals, es troben a l’Arxiu
Històric de Sabadell. Les vam editar i, parti-
tura en mà, vam fer la comparativa amb els
originals i de tot el procés vam trobar, fins a
cert punt, un inèdit: una instrumentació ina-
cabada però molt diferent de la que es toca
habitualment (de Ventura i Tort) de la sar-
dana pòstuma “Nostàlgia”.


–I sobre les cartes?
–Vaig saber, a partir d’una entrevista amb


Lluís Subirana, que l’Arxiu Ricard Simó i
Bach, de Sabadell, volia fer una enciclopè-
dia de persones il·lustres amb una carpeta de
Borgunyó. Hi havia un article sobre la relació
de Xavier Cugat i Agustí Borgunyó on s’es-
mentaven unes cartes de la Fundació Bosch
i Cardellach. No les vam trobar però sí un to-
tal de 146 cartes escrites d’Agustí Borgunyó
a Joan Sallarès, poeta i el seu millor amic. L’a-
vantatge d’aquesta correspondència és que s’i-
nicia l’any 1916, quan Borgunyó marxa als
Estats Units, i arriba fins l’any 1967, quan
mor, excepte un període de temps proper a la
Guerra Civil. És un testimoni, per tant, cons-
tant, que et permet resseguir la seva biogra-
fia personal, professional i la seva trajectòria
a l’estranger. 


–Conclusions de l’estudi?
–Agustí Borgunyó va ser un gran pencai-


re. Hem de pensar que feia d’instrumentador,
d’acord, però també copiava –tenia una lletra
impecable i les indicacions sobre dinàmiques
també eren molt bones. La seva obra recull,
també, fins a cert punt un to nostàlgic sobre
Catalunya, sobre el seu país, la seva cultura,
que explicaria el perquè escrivia sardanes.


–El veurem publicat, aquest treball? I el
que acabades de presentar, sobre els instru-
ments de la música tradicional?


–M’agradaria, la veritat. Sobretot pel que
fa al segon estudi, vinculat a la pedagogia de
l’instrument i que no té res a veure amb el pri-
mer. D’ençà que vaig entrar a l’ESMUC, el
meu objectiu és pretendre que la situació dels
instruments de cobla es normalitzi, gràcies a
una tasca que, entenc, és continuadora de la
que han realitzat el Mestre Elias, Jaume Vilà,
etc. Reconeixement i normalització que, al
meu entendre, la LOGSE ha complicat molt. 


–Per què?
–Perquè el pas del Pla 66 a la LOGSE crea


un greuge que arrela en la no recomanació, si
més no explícita, de començar aquests ins-
truments al nivell mitjà (excepte en el cas del
flabiol). 


–I les conseqüències d’això...
–Són nefastes. L’oferta és molt minsa, hi


ha pocs centres que incloguin aquests instru-
ments (sobretot tible i tenora) i, si un alum-
ne ja ha començat amb un altre instrument,


Elisenda


molt rarament demana un canvi. Tot i aquest
buit es pretén que, en només sis anys, els mú-
sics tinguin els coneixements suficients per
afrontar amb èxit una prova de grau superior;
això és poc factible. Aquesta discriminació
afavoreix l’etiquetatge: crear instruments de
primera i de segona. A més, a nivell de pro-
fessorat, no sempre és necessari que aquests
instruments estiguin associats a la cobla: cal
fomentar la creació de grups instrumentals
heterogenis (fer un grup de vent on hi puguis
posar un instrument de cobla, per exemple).
També cal incloure’ls dins la roda d’instru-
ments de grau elemental per fer-los coneguts
entre els nens.


–I què més fa falta? 
–Jo m’he sentit privilegiada perquè he po-


gut estudiar l’instrument a Igualada, però si
em plantegés de començar ara, no sé... Hi ha
170 escoles municipals a Catalunya però que
ofertin instruments tradicionals només prop
d’una vintena. A la Catalunya Nord, hi ha
l’Ille sur Tete i Ceret... I a Barcelona ciutat, el
Conservatori Municipal de Música (reglat), la
Casa dels Nens i l’ESMUC. La clau és plan-
tejar que els estudis són piramidals: no ens in-
teressa gent que cursi estudis superiors si no
hi ha una base sòlida. 


–Has fet, per tant, un estudi crític.
–Si més no en la redacció del text no he


pretès ser crítica sinó treure a la palestra una
qüestió i que tothom opini: com que no hi ha-
via aquest històric no es podia opinar. Cal fer
una història dels ensenyaments musicals al
nostre país, analitzar la situació actual, estu-
diar les metodologies que s’han creat arran
d’aquesta història (el perfil de l’alumnat ha
canviat, per exemple). En definitiva, saber què
ens cal. I crec que és tenir un instrument adap-
tat. D’aquí el meu estudi “Tenora mans peti-
tes” on plantejo adaptar l’instrument, que no
fer-ne un de nou. És més, la idea no és fer una
tenora i un tible “petits”, sinó crear un únic
instrument, perquè la tècnica és la mateixa,
que ens permeti cobrir l’etapa en què el mú-
sic no pot utilitzar l’instrument “adult”. Par-
lo del període comprès entre els 7 i els 10-
11 anys, en funció del nen. Penso en un ins-
trument només pensat per a aquesta edat, no
un instrument que després es pretengui d’a-
daptar: no cal que tingui totes les claus, només
les necessàries, construït amb fustes de menys
tensió, més econòmic... I la creació d’aquest
instrument fictici s’hauria d’acompanyar d’u-
na nova metodologia d’aprenentatge: penso
en el joc tradicional i l’instrument tradicional
(la joguina tradicional), el treball del patri-
moni, la combinació amb la dansa tradicio-
nal... enllaçar-ho tot. La música tradicional és
un món molt ric que no es potencia prou i que
és especialment vàlid per als nens.8
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Gent ESMUC


“El meu objectiu és que els instruments 
de la cobla es normalitzin”


Llicenciada per l’ESMUC 


Vilarrubias


Amb una trajectòria important dins el món de la música tradicional, en especial, dins l’àmbit coblístic,
com a tenora, Elisenda Vilarrubias ha finalitzat els seus estudis de pedagogia de l’instrument a l’ES-
MUC el mes de juny passat, amb un Projecte Final especialment interessant que aposta per la normalit-
zació dels instruments de la cobla. Amb ella conversem sobre aquest treball i sobre un primer estudi, pre-
miat per diversos col·lectius, sobre la figura del compositor sabadellenc Agustí Borgunyó.


(tenora/pedagogia de l’instrument)
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L’SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya) és
una federació de corals infantils que té com a finalitat
coordinar les activitats de les corals que en són mem-


bres, fomentar la pràctica del cant coral infantil, vetllar per la
seva qualitat i la dels seus directors, i treballar per tal que el
cant coral sigui un element fonamental en la formació dels in-
fants. Aquests serien a grans trets els objectius de la nostra en-
titat, fundada l’any 1967, és a dir, ara fa quaranta anys. 


Val a dir que l’SCIC va sorgir sobretot a causa de les man-
cances educacionals de tipus musical i lingüístic, motivades per
les característiques politicosocials de l’època i gràcies a l’em-
penta de vuit corals que van posar els fonaments del Secreta-
riat tot impulsant la realització d’una primera Trobada. 


Enguany la nostra federació està formada per 115 corals d’ar-
reu dels Països Catalans que apleguen més de 6.000 cantaires
entre 5 i 16 anys. L’SCIC, a més, continua amb l’energia que
ens van encomanar els fundadors i amb tot el bagatge, l’expe-
riència i les noves aportacions de tota la gent que hi ha treba-
llat i hi continua treballant desinteressadament. 


És per aquest motiu que, per celebrar degudament tota
aquesta trajectòria, el proper 13 de maig oferirem un con-
cert multitudinari al Palau Sant Jordi de Barcelona. Un


cor format per 3.000 cantaires del Secretariat, d’edats com-
preses entre els 7 i els 18 anys, acompanyats per piano, ma-
rimbes i altres instruments de percussió, estrenaran sis poemes
musicats per a l’ocasió i una cantata, Flor d’escarabat, amb text
de Manoel de Barros i Albert Roig i música de Carles Santos.
No cal dir que, a part de ser tot un espectacle, el concert serà
una bona mostra de música del segle XXI, ja que l’SCIC, per a
aquesta celebració, ha apostat per impulsar la poesia i la mú-


Amb música de Carles Santos i text de Manoel de Barros i Albert Roig
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L’ESMUC acull l’enregistrament de la cantata 
commemorativa dels quaranta anys de l’SCIC


Per Roser Pugés, coordinadora general de l’SCIC


L’Escola ha volgut sumar-se a les activitats
programades amb motiu del quarantè ani-
versari de l’entitat. És per això que ha aco-
llit l’enregistrament de la cantata de Car-
les Santos titulada Flor d’escarabat. En nom
de l’ESMUC, doncs, per molts anys!


Flor d’escarabat
ha estat 
enregistrada a 
la Sala d’Orquestra
de l’ESMUC


Carles Santos, amb la samarreta de l’Escola, 
dirigint els joves cantaires


sica de poetes i compositors actuals, tot reafirmant un dels seus
objectius inicials: fomentar el treball i coneixement dels músics
autòctons, com també la creació d’obres per a corals infan-
tils.


Voldria acabar aquest petit escrit encoratjant tothom a gau-
dir i a participar del cant coral, una activitat molt interessant
i enriquidora, i és clar, convidant tothom al concert del nostre
quarantè aniversari, que, de ben segur, serà tota una festa!
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El que veieu en imatges és l’estand amb què l’ESMUC ha participat en els salons AULA i ESTUDIA (Barcelona i Madrid, res-
pectivament), celebrats el mes de març passat. Per primera vegada, l’Escola ha compartit projecte expositiu amb l’Institut
del Teatre de la Diputació de Barcelona.


L’ESMUC, 
present 


en els 
principals 
salons de 


l’oferta 
educativa


Després de l’actuació del pianista Pierre Réach, el violinista Yuri Volguin i el violoncel·lista Cristoforo Pestalozzi, amb
el concert titulat «Trio amb piano» (vegeu fotografies), la primera edició del cicle de concerts Els Concerts de
l’Acadèmia es clourà aquest mes de maig amb la proposta «Noves creacions», concert en el qual els estudiants del De-


partament de Teoria i Composició donaran a conèixer les seves darreres propostes, gràcies a la interpretació que realitzarà
un ensemble instrumental format també per estudiants de l’Escola. El concert, que tindrà lloc el proper dimarts, 8 de maig,
a les 19 hores, a la Sala Tete Montoliu de L’Auditori (Sala 3), servirà per donar per finalitzat un cicle que ha aplegat tant
la participació d’estudiants i professors com també la d’artistes convidats.


Darrer concert del cicle
Els Concerts de l’Acadèmia


APUNT
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M
oltes vegades, mentre es-
coltem alguna obra musi-
cal, ens vénen al cap re-
cords vagues o definits d’al-


tres obres del mateix autor, de la
mateixa època o del mateix estil. Això
passa sobretot quan escoltem obres que
no coneixem bé o quan encenem la rà-
dio i intentem reconèixer el títol, l’au-
tor, el gènere o l’època de l’obra que
està sonant. En altres ocasions, les ex-
plicacions del programa d’un concert,
els presentadors de la ràdio, o els co-
mentaris d’un CD ens informen que en
una determinada composició l’autor fa
referències explícites i per diversos mo-
tius a altres obres seves o d’altres com-
positors. D’altra banda, i en l’àmbit de
la música popular urbana, són coneguts
els escàndols en què un autor és de-
mandat per un altre per plagiar parts
d’una composició. Tots aquests fenò-
mens són casos de «referències musi-
cals», és a dir, de com moments o parts
d’una obra específica recorden frag-
ments o moments d’altres obres.
Aquests procediments són coneguts
com «intertextualitat musical». En
aquest article coneixerem més a fons el
fenomen de la intertextualitat en la mú-
sica, la manera com es defineix, els prin-
cipals tipus de processos intertextuals
i les seves funcions, tant en l’àmbit de
la composició com en el del desenvo-
lupament de les competències musicals
en els oients comuns i corrents. 


La intertextualitat


E
l concepte va ser introduït en
la semiòtica literària per Julia
Kristeva en una època en què
l’originalitat d’autor va deixar


de considerar-se un valor irrenuncia-
ble: «tot text es construeix com un mo-
saic de citacions, tot text és absorció i
transformació d’un altre text».1 És cert
que la filologia clàssica ja
tenia termes com «al·lu-
sió», «paròdia», «fonts»,
«plagi», «paràfrasi» o «con-
cordances» per definir les
relacions entre diversos
documents. Tanmateix, la
noció d’intertextualitat no
es refereix exclusivament
a la relació d’una obra amb


altres obres anteriors que li van poder
servir de font o inspiració, sinó a la «re-
lació entre una obra i altres d’anteriors,
o fins i tot posteriors, que detecta un
lector competent».2 En efecte, «la in-
tertextualitat orienta la lectura d’un
text», ja que «regula els processos d’in-
terpretació que superen la mera lectu-
ra lineal».3 D’aquesta manera, s’ano-
mena «intertext» el conjunt de textos
que es poden relacionar amb aquell que
tenim davant dels nostres ulls, «el con-
junt de textos que ens evoca la lectura
d’un determinat passatge».4


Aquesta aproximació a la intertex-
tualitat posa èmfasi en l’habilitat del
lector per relacionar un text amb una
xarxa àmplia d’altres textos que coneix.
A partir de la xarxa intertextual el lec-
tor estableix relacions estilístiques,
genèriques o d’autor entre allò que lle-
geix i allò que no té davant dels seus
ulls però que guarda en les seves com-


petències. Amb la música passa una co-
sa similar: l’oient estableix relacions de
parentiu entre moments de diverses
obres, tot establint xarxes que col·la-
boren en els seus processos de com-
prensió.


Intertextualitat 
en la música


E
n la música podem distingir al-
menys cinc tipus d’intertex-
tualitat: citació, paròdia, trans-
formació d’un original, tòpic


i al·lusió.
Citació: és el cas més evident d’in-


tertextualitat. Es produeix quan en un
moment determinat d’una obra, l’au-
tor fa referència a una altra obra con-
creta seva o d’un altre compositor. La
citació suposa quatre condicions: 1) la
remissió intertextual ha de ser forta i
evident (la majoria de vegades la cita-
ció contrasta amb la resta de la músi-
ca); 2) s’ha de realitzar d’una obra es-
pecífica i recognoscible encara que se’n
desconegui el nom o autor; 3) ha de ser
intencional, reconeguda i dosificada, ja
que altrament s’incorreria en un plagi,
i 4) ha d’existir una certa «literalitat»
entre l’obra original i la seva citació, ja
que la transformació forta d’un origi-
nal esdevé un altre cas d’intertextua-
litat.


La citació musical sol produir signi-
ficacions específiques. Per exemple, en
l’Obertura 1812 de Piotr Ílitx Txai-
kovski, l’autor cita La marsellesa. És
ben sabut que l’Obertura commemora
el triomf de les tropes russes davant de
l’expansió de Napoleó. La citació de
l’himne francès representa, en aquest
cas, l’exèrcit derrotat. La marsellesa
també és citada en All you need is lo-
ve dels Beatles; en aquest cas, l’himne
francès pot estar relacionat amb l’ar-
quetip francès de l’amour. En El som-
brero de tres picos, Manuel de Falla in-
trodueix el tema de la Cinquena Sim-


fonia de Beethoven per
subratllar el drama que
s’acosta amb la tornada
inesperada del moliner
abans d’hora.


Moltes vegades, les cita-
cions d’altres autors tenen
un caràcter d’homenatge.
Manuel de Falla en el seu
Hommage pour le tombe-


per RUBÉN LÓPEZ CANO


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


L’oient estableix relacions de 
parentiu entre moments de diverses


obres, tot establint xarxes d’estils, 
gèneres o d’autors les quals col·laboren
en els seus processos de comprensió.


intertextualitat
Música i


Manuel de Falla
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au de Debussy, originalment escrita per
a guitarra i posteriorment orquestrada,
cita Le Soirée dans Grenade de la sèrie
Estampes per a piano del compositor
francès. La citació trenca discretament
la continuïtat musical per introduir un
moment de misteri i profunditat: un
parèntesi en què s’obre pas el record
del geni francès. Les citacions solen
anunciar-se i resoldre’s d’una manera
especial; reclamen una atenció especí-
fica i solen trencar els tipus d’escolta
actius fins abans d’aparèixer.


Paròdia: es refereix a la utilització
d’un tema, fragment o idea d’una
obra específica com a punt de par-


tida per a la composició d’una altra obra
diferent. El terme «paròdia» ens sona
a imitació satírica o burleta, però en la
seva accepció original simplement es
refereix a la reelaboració d’un material
original. Aquest procedi-
ment és summament antic.
La història de la composi-
ció és la del reciclatge de
fragments d’himnes, cants
religiosos o cançons po-
pulars per compondre no-
ves obres. En l’edat d’or de
la polifonia, compositors
com Josquin des Pres pre-


nien temes de la tradició oral, com
L’homme armée o cançons pròpies com
el Mille Regretz, per compondre misses
senceres. La reminiscència a parts o ai-
res de cançons ben conegudes facilita-
ven l’escolta de l’oient comú i assegu-
raven la seva apropiació a partir de
combinar allò conegut i allò nou. Per-
tanyen a aquesta categoria, per exem-
ple, les innombrables versions sobre la
Folía de España que es van realitzar du-
rant els segles XVII i XVIII per compo-
sitors com Arcangelo Corelli o C. P. E.
Bach, les variacions sobre temes ben
coneguts com les Variacions sobre un
tema de Paganini de Brahms, o la
Rapsòdia sobre el mateix tema de
Rakhmàninov, etc.


Són paròdies també aquelles canta-
tes de J. S. Bach construïdes sobre ma-
terials més o menys reelaborats dels
seus propis concerts per a clave. Tan-


mateix, en aquest últim cas la remissió
intertextual no és una prioritat dins del
funcionament de la música, sinó un re-
curs tècnic per complir les obligacions
de la música funcional. D’aquesta ma-
nera, podem afirmar que existeixen
dues actituds de la composició cap a la
paròdia. Una vol l’evocació de l’obra
original; una altra la pretén ocultar i
simplement l’usa quan no es pot o no
es volen desenvolupar idees noves.


Transformació d’un original: per
diverses raons, una obra pot ser
revisada, arreglada, versionada


o, fins i tot, reescrita pel seu autor o un
altre compositor. Per exemple, sabem
que Stravinsky va realitzar diverses ver-
sions d’obres com L’ocell de foc (ballet
del 1910, suite orquestral del 1919,
posteriorment revisada el 1945) o Pe-
truixka (ballet del 1911, suite orques-
tral del 1914, revisada el 1947 i en al-
gun moment transcrita per a piano a
quatre mans). En aquest cas es pro-
dueixen casos interessants en relació
amb la identitat d’una obra: ¿quantes
transformacions pot resistir una obra
per continuar sent considerada la ma-
teixa i no una altra? Totes les versions,
arranjaments, orquestracions o reduc-
cions d’una obra musical ¿són idees,
parts o variants de la mateixa obra, o
han de considerar-se obres diferents?
On és el límit?


Les transformacions d’una obra po-
den ser «correctives-substitutives» o
«acumulatives». En les transformacions
correctives-substitutives l’autor o arran-
jador pretén esmenar els «errors» de les
versions anteriors de tal manera que la
nova versió les ha de substituir. En ter-
mes estrictes no hi ha relació intertex-
tual entre les versions, ja que es neguen.
És el cas de les obres en procés (work
in progress), en què la feina de com-
posició s’allarga anys i totes les execu-
cions es consideren versions prelimi-
nars, com a Le visage nuptial de Pierre
Boulez, composta el 1946, orquestra-
da el 1952 i modificada el 1990. Tan-
mateix, res no impedeix que els melò-
mans o directors d’orquestra comparin
intertextualment i elegeixin la seva fa-
vorita entre les versions disponibles.


Les transformacions «acumulatives»
s’originen quan la nova versió se suma
a les anteriors sense negar-les, tot am-
plificant les possibilitats de manifes-
tació de la mateixa obra. És el cas de
les suites orquestrals de música de ba-
llets o òperes (com les obres d’Stra-
vinsky esmentades anteriorment), les


reduccions per a piano d’o-
bres orquestrals (com les
simfonies de Beethoven re-
duïdes per a piano per
Liszt), les transcripcions i
transposicions (la Chaco-
na de Bach original per a
violí transcrita per a piano
per Busoni, per a violí i pia-
no per Schumann i per a


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


En música podem distingir 
com a mínim cinc tipus 


d’intertextualitat: citació, paròdia, 
transformació d’un original, 


tòpic i al·lusió.


Pierre Boulez i Igor Stravinsky, 
en la dècada dels anys seixanta
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clave per Gustav Leonhardt), les or-
questracions (els Quadres d’una expo-
sició per a piano de Mussorgski or-
questrats per Ravel o la versió coral del
Lamento d’Arianna a partir de l’origi-
nal per a veu i continu realitzada pel
mateix Monteverdi), etc. En aquest cas
sí que s’estableixen relacions intertex-
tuals entre les versions.


H
i ha els qui afirmen que les
reduccions, arranjaments o
reescriptura d’obres escèni-
ques o funcionals a música


pura o abstracta, com també les or-
questracions i intervencions fortes,
s’han de considerar com a obres dife-
rents o, almenys, com a obres emer-
gents. ¿És que la reducció de La con-
sagració de la primavera per a dos pia-
nos, en eliminar l’orquestració, no posa
en evidència processos harmònics que
la versió orquestral fa més impercepti-
bles? ¿És que l’orquestració de Ravel
dels Quadres d’una exposició per a pia-
no de Mussorgski no és per si mateixa
una obra d’art per propi dret? La polè-
mica està servida.


Un cas extrem és el dels covers de la
música pop: ¿que potser la interpreta-
ció que fa Caetano Veloso de Help dels
Beatles o la que fa Tori Amos de temes
de Nirvana, de Led Zepellin o dels Ro-
lling Stones no ens produeixen dues ex-
periències musicals completament di-
ferents? En aquest sentit és interessant
adonar-se que la distinció entre origi-
nal i versió és més forta en la música
popular urbana que en la música clàs-
sica. Mentre que la primera es distri-
bueix per mitjà d’objectes sonors con-
crets registrats en gravacions, en la mú-
sica clàssica occidental en canvi, la
identitat de les obres està en un pla in-
tangible i «ideal» en què o una inter-
pretació específica només són «mane-
res parcials de manifestació material»
de l’obra, però no abasten ni esgoten la
complexitat d’aquesta, que inclou
també totes les seves execucions pas-
sades o futures, oblidades o possibles,
com també les valoracions socials, l’o-
pinió d’especialistes i totes les expe-
riències analítiques, afectives, o cinèti-
ques que podem tenir-hi. La música
clàssica resisteix millor les interpreta-
cions i reinterpretacions fortes per més
brillants o deplorables que siguin, en-
tre altres coses perquè la interpreta-
ció li és consubstancial i en forma part,
per més que Stravinsky o Schönberg
pretenien negar-ho.


Tòpic: és la remissió d’una obra
escrita en un determinat estil, a
un estil, gènere, tipus o classe de


música diferent. Aquí la remissió no es
realitza cap a una obra específica i re-
cognoscible com a tal, sinó a àmplies
àrees genèriques sense paternitat d’au-
tor específica. Es tracta d’un dels pro-
cessos intertextuals més interessants.


Investigacions recents han mostrat que
autors del període clàssic com Haydn,
Mozart o Beethoven, articulaven a ca-
da obra instrumental diferents tòpics
musicals de forma intencionada per de-
senvolupar trames narratives abstrac-
tes (no descriptives) que sostenen mi-
nidrames o programes expressius es-
pecífics. D’aquesta manera, les sim-
fonies d’aquests autors transiten per tò-
pics de danses com la polonesa, el mi-
nuet o la marxa, per la música de ca-
cera o militar, o els afectats estils Sturm
und Drang o Empfindsamkeit, els es-
tils contrapuntístics seriosos o canta-
biles o la ingenuïtat de l’estil pastoral,
etc. Robert Hatten ha detectat articu-
lacions prototípiques en la música ins-
trumental del Beethoven tardà que ano-
mena «gèneres expressius».5 Així ma-
teix, l’articulació de tòpics extremament
diferents (com la introducció de la Mar-
cia alla turca –gènere còmic o poc se-
riós– en el quart moviment de la No-
vena Simfonia de Beethoven –en què
dominen tòpics seriosos–) dóna lloc a
dobles lectures, a l’emergència de di-
versos nivells narratius i a efectes d’i-
ronia.6 Aquesta idea ha estat desenvo-
lupada per Esti Sheinberg per propo-
sar tota una teoria de la ironia, paròdia
i sàtira en la música de Xostakóvitx, a
partir de les incongruències que sor-
geixen en la seva música per la com-
binació de tòpics extremament dis-
semblants.7


Els compositors postmoderns, a qui
agrada combinar estils històrics en una
sola obra, utilitzen aquest recurs. És el
cas dels Concerti grossi d’Alfred Sch-
nittke, en què els tòpics de la música
veneciana de la primera meitat del se-
gle XVIII es combinen amb remissions
a la música contemporània o al tango.


Al·lusió: són referències impreci-
ses, possibles o latents a estruc-
tures, sistemes o procediments


generals que una obra fa cap a l’estil
general d’un autor, a un tipus de músi-
ca o, fins i tot, a una cultura musical.
No són evidents i requerim que l’autor
o un especialista ens n’assenyali l’e-
xistència. A aquesta categoria perta-
nyen alguns procediments de Debussy,
les escales estranyes del qual al·ludei-
xen a l’slendro i altres organitzacions
d’altures de la música d’Indonèsia, al
mateix temps que els seus jocs de co-
lors ho fan al contrapunt tímbric del
gamelan (orquestra de metal·lòfons) de
la mateixa regió. També s’ha dit que
certs processos cadencials de la terce-
ra etapa compositiva de Ligeti al·lu-
deixen als de Bruckner. Molta música
pop dels seixanta fa al·lusions a la mú-
sica del Nord de l’Índia sense incórrer
en citacions o tòpics. Moltes cançons
de Radiohead, per la seva part, al·lu-
deixen a estils de cançons amb em-
premta índia dels Rolling Stones, i les
d’Oasis a les dels Beatles.


P
er concloure explicarem unes
altres dues categories textuals.
El paratext és tota la informa-
ció que circumda l’obra i que


influeix en les maneres en les quals
aquesta és compresa. Són paratextos
els títols i subtítols (Threnody for
de victims of Hiroshima de Kristof
Penderecki, o la «Pastoral» de la Sise-
na Simfonia de Beethoven), les indica-
cions de tempo i caràcter dels movi-
ments (allegro, maestoso, andante con
moto), el gènere de l’obra (simfonia,
serenata), o les notes que acompanyen
el programa d’un concert, els comen-
taris inclosos en els quaderns de CD o
els que realitzen els presentadors de rà-
dio o televisió.


El metatext, per la seva part, és el
text (incloent-hi els gràfics) que pro-
dueix un comentarista o analista per de-
senvolupar un discurs teòric sobre un
obra (el text).


NOTES


1. KRISTEVA, Julia (1969). Sémeiotikè: Recherches pour une sémanalyse. París:
Seuil.


2. RIFATTERRE, Michael (1980). “La trace de l’intertexte”. La Pensée 215.
3. Ídem.
4. Ídem.
5. HATTEN, Robert (1994). Musical Meaning in Beethoven. Markedness, Correla-


tion and Interpretation. Bloomington: Indiana University Press. Vegeu també LÓPEZ
CANO, Rubén (2002). “Entre el giro lingüístico y el guiño hermenéutico: tópicos y com-
petencia en la semiótica musical actual”. Revista Cuicuilco. Versió a http://www.lo-
pezcano.net.


6..LÓPEZ CANO, Rubén (2004) “Más allá de la intertextualidad. Tópicos musica-
les y esquemas narrativos en la hibridación de la era global”.
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A G E N D A E S M U C


maig 2007Activitats
Dijous 3 i divendres 4.
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h / Aula per confirmar.
Curs “Pràctica per ministrers i tecla”, amb Javier Artigas.
Organitza: departament de Música Antiga.


Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6.
De 9 a 20 h / A350.
Seminari Medieval, amb Pedro Memelsdorff.
Organitza: departament de Música Antiga.


Dissabte 5. 
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h / Aula d’Orquestra.
Classe magistral de clavicèmbal, 
a càrrec de Gustav Leonhardt.
Organitza: departament de Música Antiga.


Dijous 10.
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h / Aula d’Orquestra.
Classe magistral de fortepiano, a càrrec de Melvyn Tan.
Organitza: departament de Música Antiga.


Dilluns 14 i dimarts 15.
Dia 14: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h / Dia 15: de 10 a 13 h.
Aula A111.
Curs de trompeta, a càrrec de Charles Schlueter.
Organitza: departament de Música Clàssica i 
Contemporània (disciplines orquestrals).


Dimecres 16 i dijous 17.
De 9 a 17 h / Aula A307.
Seminari “La flauta de bec a estudi: una mirada contem-
porània al so de l’instrument”, amb Joan Izquierdo.
Organitza: departament de Música Antiga.


Dijous 17.
De 10 a 13 h i de 15 a 18 h / A110.
Classe magistral de llaüt, a càrrec de Rolf Lislevand.
Organitza: departament de Música Antiga.


Dijous 17 i divendres 18.
Dia 17: de 14 a 16 h i de 17 a 20 h.
Dia 18: de 16 a 19 h / A111.
Curs de contrabaix, a càrrec d’Erns Weissensteiner.
Organitza: departament de Música Clàssica i 
Contemporània (disciplines orquestrals).


Dijous 31.
Hora per determinar / A111.
Curs de piccolo, a càrrec de Pierre Dumail.
Organitza: departament de Música Clàssica i 
Contemporània (disciplines orquestrals).


Els Concerts de l’Acadèmia
(L’Auditori, Sala 3, Tete Montoliu. Lepant, 150. Barcelona)


Noves creacions
Dimarts 8, a les 19 hores, gratuït.


Estrenes d’obres recents d’estudiants de composició de l’ESMUC.


Classe magistral
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–A punt d’assistir al teu debut acto-
ral amb Tuya siempre, com valores l’ex-
periencia?


–Ha estat divertit. Aquesta història va
néixer fa cinc anys, aproximadament, quan
el director, Manuel Lombardero, es va po-
sar en contacte amb mi. En un primer mo-
ment, només per fer la música del film. Ell
volia recrear l’ambient i els fets que ha-
vien passat als anys seixanta i és per això
que vam parlar molt sobre músics, anèc-
dotes... Diguem que vaig ajudar una mi-
ca a confegir la història, el guió, fins al
punt d’incloure-hi un personatge, Hora-
cio Oliveira, inspirat en el mateix Cortá-
zar. Quan ja la cosa va agafar força, em
van passar un guió i em van demanar què
em semblava: vaig veure el personatge de
Frank, el contrabaixista de la història. I
aquí ho tens: els músics ja estem acostu-
mats als escenaris, però almenys jo sem-
pre tinc un contrabaix a la mà. Només ac-
tuant et sents despullat. Vaig demanar de
fer una prova, per mi mateix, i va anar bé.
Després van arribar els disset dies de ro-
datge a Barcelona i avui la pel·lícula ja
és tota una realitat. 


–La pel·lícula atorga una importàn-
cia més que notable a la banda sonora...


–Sí, des d’un primer moment ja esta-
va previst incloure música tocada en di-
recte, perquè fos real. Hi ha músics im-
plicats en la història, en la trama, i hi ha
música escrita especialment per a l’oca-
sió. Per això vaig cridar José Reinoso, un
músic amb qui he tocat molt. El resultat
ha estat una banda sonora que parteix del
jazz però que inclou un toc sud-americà
(de fet, diversos dels protagonistes són
d’origen colombià, argentí, etc.)... Per fer-
la realitat, hem comptat amb fantàstics
músics com David Xirgu, Raynald Colom,
Guim Garcia, Llibert Fortuny... 


–¿Ganes, per tant, de repetir?
–La veritat és que m’ho he passat molt


bé, malgrat que el projecte em va arribar


en un moment personal difícil. En reali-
tat, em va ajudar a passar un moment
complex. Em sorprèn, això sí, el ritme de
treball: 6 hores d’espera per a 2 minuts
d’enregistrament! He entès que és una pro-
fessió dura.


–Aquesta estrena (que ha tingut lloc a
mitjan d’abril) s’acompanya d’altres pre-
mis. Més motius per a la felicitació... 


–Sí, i també major sorpresa. Professio-
nalment em trobo en un bon moment. Im-
mergit en projectes que m’agraden molt,
coses molt diverses: m’agrada la música,
tota, no m’incloc en cap target, però el que
més he fet és jazz. Amb Lluís Vidal pre-
parem un projecte amb la JONC, amb Ma-
nel Camp venim d’enregistrar un disc, etc.


–Aquest any 2007 es compleixen deu
anys de la mort de Tete Montoliu, que vas
conèixer molt bé. ¿S’entendria el pano-
rama actual sense ell?


–El Tete va ser un gran impulsor del
jazz, volent o no. A més, penso que veu-
re un gran artista, tenir-lo a prop, moti-
va la gent, obre moltes portes, sobretot a
la imaginació. Jo penso que el primer punt
important de voler fer una cosa és saber
que és possible. Fixa’t com a Barcelona,
sobretot, tenim bons pianistes i això no és
casual: és fruit, també, de l’existència del
Tete. Era un personatge molt especial que
estimava molt el seu país i la seva gent i
que va divulgar moltíssim la idea d’aquesta
música, de com tocar-la, de professiona-
litzar-la. També penso que si a l’ESMUC
tenim la música de jazz on la tenim (és a
dir, al mateix nivell que la resta) és con-
seqüència d’haver-se generat molta músi-
ca al país, es van crear generacions de mú-
sics, fins al punt de possibilitar que l’Es-
tat reconegués aquesta música. 


–¿El músic de jazz està fart de sentir
que sou un sector minoritari?


–Si el comparem amb la música pop,
on surt un disc i ven fins a dues-centes mil
còpies, doncs sí: això està molt lluny d’allò
a què podem aspirar els músics de jazz.
Són, però, minories bastants grans: que


Horacio


omplen teatres, fan possible festivals... No
parlem de gent estranya: és més, hi ha
moltíssimes orquestres clàssiques, simfò-
niques, que incorporen de tant en tant al-
tres músiques, noves harmonies associa-
des al jazz, perquè això els ajuda a omplir
els grans espais. 


–Partint d’una trajectòria professional
com la teva, què aporta el fet d’ensenyar?


–Per a mi, sempre ha significat apren-
dre. El contacte amb un altre que vol el
mateix que jo, em motiva, em fa buscar
solucions als problemes que planteja la
mateixa música, sobretot la praxi de l’ins-
trument... És un gran honor que algú vul-
gui aprendre amb tu. Crec també que qual-
sevol persona que seriosament vol tocar
un instrument, al mateix moment que
aprèn també dóna. Ho entenc, per tant,
com un intercanvi. Un ja ha viscut molt i
l’altre tot just comença. A l’hora de tocar,
per exemple, toco amb gent molt més jo-
ve que jo i quan era jove, ho feia amb gent
molt més gran. I això mai va ser un pro-
blema per a mi. 


–Tanquem fent una mica de valoració
de la situació actual. S’ha avançat molt
però queda molt a fer...


–Sempre queda molt a fer... Fa molt poc
vaig sentir un polític que deia (i és la pri-
mera vegada que ho sento): la música en
directe té interès per a aquesta ciutat.
Tocar en directe forma part de l’oferta
cultural de la ciutat. Doncs jo dic: ajudem
la gent que programa, els clubs. I sobre
el públic: crec que aquest ha de conti-
nuar escollint. El músic ha d’arribar a
la gent, és la nostra feina. Per a mi, el jazz
continua sent música popular. M’agrada
la idea de tocar en un club on la gent,
amb la seva entrada, selecciona. Això
sense oblidar els ajuts a la gent que està
fent coses més experimentals. I per últim,
em sembla importantíssim portar gent
de fora, per intercanviar experiències:
amb el Programa Erasmus, per exemple:
és una experiència fantàstica, tant musi-
cal com humana.8
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“Sempre he entès l’ensenyament 
com un aprenentatge”


Contrabaixista


Contrabaixista excel·lent, amb una també apreciada trajectòria com a docent, l’argentí Horacio Fumero afronta
nous reptes arran de la recent estrena del film Tuya siempre de Manuel Lombardero, en el qual participa no només
com a autor de la banda sonora, sinó també com a músic i actor. Acaba, a més, de rebre el premi com a millor so-
lista de jazz (13a edició dels Premis de la Musica Catalana), així com la “Biznaga de Plata a la mejor música”
del Festival de Cine de Málaga per Tuya siempre. Establert a Barcelona l’any 1980, Horacio Fumero va formar part
del trio estable de Tete Montoliu des del 1981. Coincidint amb el desè aniversari de la mort d’aquest mite del jazz,
Fumero ens parla de les seves darreres propostes i de com la figura de l’admirat pianista continua marcant, en-
cara avui, les noves generacions de músics de jazz. Alguns d’ells, alumnes seus a l’ESMUC.


Fumero
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–Què us va portar a presentar-vos al Concurs de Caja Ma-
drid?


–Miró: De fet, ja teníem les obres treballades: d’una ban-
da, el Quartet op. 18, núm. 4 de Beethoven i el Quartet op.
110, núm. 8 de Xostakóvitx. Vam rodar-les una mica gràcies
a la participació en el Concurs de Berga, on vam guanyar una
menció d’honor, i en el cicle de Concerts de Primavera que
organitzen els col·legis majors Ramon Llull i Penyafort, així
com altres actuacions recents –al Cicle de Música de la UB,
al Paraninf de l’Edifici Històric de la Universitat, etc.


Navarro: Els concursos són, en aquest sentit, un incentiu
perquè ens vagin sortint més coses. La clau és integrar-ho,
entendre-ho com una part més de la nostra formació musi-
cal: presentar-nos, tocar en públic, són objectius que ens
fan evolucionar com a músics.


–Ho concebeu, per tant, com un complement a la vostra
formació acadèmica...


–Miró: És així perquè el pla d’estudis no ens permet tre-
ballar tot el que a nosaltres ens agradaria. És per això que,
per presentar-nos a concursos com aquest, ens cal fer un es-
forç extra. Ens falta treballar conjuntament. Una formació
d’aquest tipus, un quartet, necessita molt temps d’assaig
per obtenir bons resultats. Sobretot, el quartet de corda, que
és especialment delicat pel que fa a la quadratura del so.


–¿És aquest gènere, la música de cambra, el que més us
interessa?


–Vallés: Ens estusiasma la música de cambra, però la clau
està en poder-la combinar amb altres gèneres. Per exemple,
enguany el fet de concentrar el treball orquestral en trobades
intensives (gener i juny) fa aquesta combinació millor, més
fcatible.


Miró: L’estabilitat que atorga el grup de cambra és molt in-
teressant però no descartem cap vessant de la música. Es pot
compaginar l’aspecte pedagògic, la música simfònica, els re-


Bon mestratge... deixebles excel·lents
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Quartet Versus


Per Rut Martínez


Són Carlos Serna, violí (prové de Madrid, on va formar-se, i d’on va venir fa sis anys; ara estu-
dia amb Raquel Castro); Guillermo Navarro, violí (de Valladolid... “Vaig començar els meus es-
tudis superiors a Oviedo i l’ESMUC m’ha donat l’oportunitat d’enriquir-me com a músic amb
l’estudi de l’instrument i de música de cambra”. Estudiant de postgrau amb Eva Graubin);
Carlos Vallés, viola (d’Alcanyís, Terol. “Vaig conèixer Ashan Pillai i vaig tenir clar que volia es-
tudiar amb ell. D’això ja fa tres anys”), i Josep Oriol Miró, violoncel (de la Selva del Camp,
Tarragona, format al Conservatori de Música de Vila-seca. A l’ESMUC estudia amb Damián
Martínez). Tots ells, estudiants de l’ESMUC i deixebles del Quartet Casals. Ara, també, finalis-
tes de la segona edició del certamen “Acordes” que convoca l’Obra Social Caja Madrid; un dels
pocs concursos dedicats a la música de cambra.


citals, l’activitat solística...
Serna: El compromís és diferent, és inevitable. De fet,si


comparem l’experiència viscuda amb una orquestra simfòni-
ca, i partint d’un mateix rigor, sí que la música de cambra exi-
geix un control i una concentració màxims.


–Quanta estona hi dediqueu, al Quartet Versus?
–Vallés: Entre quatre i vuit hores setmanals, tot i que dir


això és relatiu, perquè està molt en funció dels compromisos
que tinguem. Quan s’acosten audicions i concursos, el temps
d’assaig és major.


Navarro: Crec que el més important és que el treball si-
gui constant. Per això escollim un repertori, el treballem amb
el Quartet Casals, i després ens l’anem fent una mica nos-
tre, buscant polir els aspectes més globals però sense renun-
ciar a la personalitat de cada músic.


–L’obertura, aquesta temporada, de la sala de cambra
(Oriol Martorell) de L’Auditori incrementa l’oferta musical
de la ciutat, i aporta una programació estable d’un gènere,
la música de cambra, amb presència encara desigual...
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A C T U A L I T A T E S M U C


Els membres del Quartet Versus també formen part de l’Orquestra
Simfònica de l’ESMUC. Salvador Mas felicita Carlos Serna


El dia 26 d’abril passat va tenir lloc a l’ESMUC la XXVIII convocatòria del Con-
curs Joan Massià, organitzat per l’Associació Massià-Carbonell, amb la col·la-


boració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dedicat aquest
any a la modalitat de violí. Escoltada la prova final, el jurat qualificador, integrat per
Montserrat Cervera, Eva Graubin, Salvador Mas i Salvador Pueyo, i amb la pre-
sidència de Marçal Cervera, va acordar lliurar el primer premi a l’estudiant de l’Es-
cola (i concertino de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC) Joel Bardolet i Vilaró. El
Premi Maria Carbonell va recaure en Mireia Ferrer Yabar, mentre que el Premi
Associació el va guanyar Laura Gaya Gabàs, també estudiant de l’Escola, a la mi-
llor interpretació de l’obra de Joan Massià.


El jove Juan Ramon Company, estudiant de tercer curs de pedagogia de l’instru-
ment (piano), ha resultat guanyador del primer Premi Juvenil, en la categoria d’in-


terpretació individual, del XII Concurs L’Arjau. Company, alumne del pianista Jor-
di Masó, va interpretar, entre altres, l’Estudi Gnomenreigen de F. Liszt. 


D’altra banda, l’alumne de clarinet Víctor de la Rosa ha guanyat el segon pre-
mi en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales, en la categoria de


vent-fusta.


PREMIS


–Serna: Està molt bé que hi hagi un espai dedicat pràcti-
cament en exclusiva a la música de cambra. A Madrid fa molts
anys que hi ha cicles estables, en els quals han intervingut les
millors formacions cambrístiques com a residents. Hauríem
d’aprofitar models que ja funcionen i aplicar-los.


Miró: Tinc la sensació que, a Catalunya, de vegades ens mi-
rem massa el melic. Hauríem d’estar més pendents del que es
fa a Europa o a la resta de l’Estat... No pensar que som els
números u en tot. Així no progressarem. 


–¿Creieu que hi ha prou públic per omplir un espai de-
dicat majoritàriament a aquest gènere?


–Vallés: N’hi ha, jo crec que sí, tot i que parlem d’un país
amb poca “especialització” pel que fa al públic. És a dir: els
qui omplen els auditoris per escoltar música simfònica són
els qui també tenen interès per conèixer altres formats, altres
estils.


Serna: És cert, aquí la tradició simfònica és més gran: només
cal veure el nombre d’orquestres que hi ha a Espanya i el nom-
bre de grups estables de cambra (Quiroga, Casals i poca co-
sa més).


Navarro: De totes maneres, tot això està canviant perquè
cada vegada es valora més la música des de la seva globalitat.
I es programa més. 


Miró: Tot i que encara hi ha mancances...
–Quines?
–Miró: Caldria un espai per als joves intèrprets, però de


caràcter professional: una sala on fos més fàcil tocar, que servís
de pont per arribar a la total professionalització. De moment,
el que fem nosaltres és enviar informació allà on podem i, de
mica en mica, van sortint coses: cicles de joves intèrprets, con-
certs, etc. 


Navarro: Aquest any tenim ja força compromisos: hem
sol·licitat participar en dos cicles de música jove a Andalusia
i el País Basc, ens presentem al concurs de Sitges...


–¿Totes aquestes sortides fan que, cada vegada més, el
músic deixi de pensar en la carrera de solista com l’única
sortida laboral?


–Vallés: La veritat és que encara hi ha molt aquesta men-
talitat, tot i que comença a canviar. Estem “enfocats” a ser so-
listes, quan a altres parts del món es treballa més la formació
integral: és a dir, també aspectes orquestrals i de cambra.


Serna: I és una pena, perquè hi ha molt bons professors de
música de cambra. I molt bons quartets professionals. Siguin
o no d’aquí.


–En quins penseu?
–Serna: Casals, és clar. Però també Hagen, Alban Berg, Bo-


rodin, Mosaïques... 
Navarro: En aquest sentit, crec que és importantíssima l’a-


portació del Quartet Casals. Han creat una nova escola del
quartet, barrejant l’escola de violí antic i modern fins a can-
viar la manera de concebre aquesta formació. Abans, en par-
lar d’un quartet, es pensava en una mena d’orquestra reduï-
da; ara parlem ja de fer aflorar les qualitats de quatre solis-
tes. 


Vallés: La veritat és que són molt bons, sonen diferent...
Serna: I han estat els primers a Espanya a obtenir un re-


coneixement tan important. De fet, a l’Escola Reina Sofia,
d’on han sortit, ja tenien un programa molt potent.


–Tenim ja orquestra resident, quartet resident... Per a
quan, una formació de cambra amb estudiants, si pot ser,
amb caràcter estable?


–(Tots somriuen) Miró: Això estaria molt bé. Sobretot per-
què podríem dedicar-nos només a la música cambra, tot i que
sempre cal complementar-la. Ara per ara, amb una hora i mit-
ja de cambra a la setmana, resulta insuficient. Tot i que si tin-
guéssim més temps, també ens caldria treballar més i mi-
llor, més a fons. 


Serna: El desequilibri amb les assignatures teòriques... 
Vallés: La LOGSE cenyeix la música als crèdits: això ex-


plica el per què hem de cursar tantes assignatures teòriques.
Potser hauríem de seguir l’exemple d’altres països, com Ale-
maya, on té més importància l’àmbit interpretatiu.


Navarro: Crec que una bona solució seria personalitzar
l’ensenyament, fer un seguiment de cada alumne per tal que,
en funció del seu rendiment, se li pugui donar una mica de
marge, de flexibilitat amb les teòriques. Un bon estudiant hau-
ria de gaudir de cert marge de maniobra per poder ampliar la
seva formació artística. 


Contacte: cuartetoversus@gmail.com
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L
a relació entre la música i la
medicina és ben coneguda des
de l’antiguitat. Al llarg dels
anys, l’estudi i aplicació de la


música com a recurs terapèutic ha anat
evolucionant en funció de les creen-
ces i els costums de cada època. Així,
es poden distingir tres grans períodes
de la presència de la música en el procés
curatiu: les cures musicals relacionades
amb la màgia, amb la religió i amb el
pensament científic. Aquestes pràcti-
ques inicials, endemés dels estudis
científics realitzats per determinar els
efectes de la música en els humans, van
ser-ne precursores i van constituir els
fonaments del que actualment és la mu-
sicoteràpia moderna. Avui dia, la mu-
sicoteràpia és una disciplina totalment
independent i ben implantada en el
camp de la salut a la majoria de paï-
sos europeus i als EUA. A més a més,
representa un tipus de tractament efec-
tiu, tal com avalen les continuades in-
vestigacions sobre la matèria. 


Què és la musicoteràpia?


L
a American Association for Mu-
sic Therapy (AMTA) defineix
la  musicoteràpia com la “uti-
lització de la música per acon-


seguir el restabliment, la millora o el
manteniment de la salut física i psí-
quica dels individus”. És l’aplicació sis-
temàtica de la música, dirigida per un
musicoterapeuta en un context te-
rapèutic, per aconseguir determinats
canvis. La musicoteràpia compta amb
la figura del musicoterapeuta, un pro-
fessional especialitzat a dissenyar i pla-
nificar els programes d’intervenció, es-
tablir uns objectius terapèutics, im-
plantar les diverses activitats i ava-
luar-ne els resultats. Els programes d’in-
tervenció estan específicament conce-
buts per resoldre les necessitats indivi-
duals de les persones i ajudar-les en l’as-
soliment de diversos objectius, els quals
poden anar adreçats a les dimensions
o àrees següents de l’ésser humà: físi-
ca, cognitiva i socioemocional. Així, la
persona és abordada d’una manera
holística i integral, potenciant les seves
capacitats i proporcionant-li recursos
per millorar les seves limitacions. Cal,
però, destacar la importància del tre-
ball en equip i de la comunicació en un
nivell interdisciplinari entre el musico-
terapeuta i els altres professionals. 


Les aplicacions de la musicoteràpia
són molt diverses i es realitzen tant en
l’àmbit terapèutic com preventiu. Els
principals entorns i col·lectius que es


beneficien d’aquest tractament són els
següents: 


–L’educació. Terapèuticament, amb
nens amb necessitats educatives espe-
cials (problemes d’aprenentatge, autis-
me, retard del desenvolupament, pro-
blemes de comportament, dèficit d’a-
tenció, pluridiscapacitats...), i en un
nivell preventiu i d’estimulació, amb
nens a les escoles. 


–La salut mental. Amb persones amb
algun tipus de trastorn mental, com po-
den ser situacions d’estrès i ansietat,
trastorns anímics, esquizofrènia, tras-
torns de la conducta alimentària...


–La geriatria. Amb persones amb ma-
lalties neurodegeneratives (Alzheimer,
Parkinson, ACV...).


–La medicina. Amb nens i adults amb
malalties oncològiques, neurològiques
o dolor; amb nadons prematurs; amb
persones en estat de coma, etc.


Així, doncs, els tractaments de mu-
sicoteràpia s’implanten a escoles de rè-
gim general, escoles d’educació espe-
cial, centres de rehabilitació, clíniques
i hospitals, domicilis particulars, cen-
tres de dia o centres geriàtrics.


Els objectius específics de la musi-
coteràpia variaran en funció del con-
text on s’apliqui. Alguns objectius ge-


nerals d’intervenció són els següents: 
Oferir estimulació cognitiva.
Promoure habilitats d’afrontament.
Promoure el desenvolupament.
Elevar l’estat anímic.
Utilitzar la música associada a exer-


cicis de teràpia respiratòria, teràpia ocu-
pacional, fisioteràpia i logopèdia per
fer disminuir el dolor i l’ansietat, aug-
mentar l’adhesió al tractament i re-
forçar-ne el progrés.


Normalitzar l’entorn.
Ajudar a l’orientació a la realitat.
Rehabilitar las capacitats físiques i


cognitives.
Promoure la socialització.
En musicoteràpia s’utilitzen totes les


experiències musicals que estiguin a l’a-
bast del professional i és sempre més
recomanable la música en viu que no
l’enregistrada. Així, les tècniques que
més es fan servir són el cant, tocar ins-
truments musicals, la improvisació, el
moviment amb la música, l’audició i els
jocs musicals. La música adquireix di-
verses funcions depenent dels objectius
terapèutics prefixats.


Per què la música com 
a eina terapèutica?


É
s de tots ben coneguda la fra-
se “la música i els seus ele-
ments (ritme, melodia, har-
monia...) constitueixen un llen-


guatge universal”, referint-se tant a la
manca de barreres per comunicar-se
mitjançant aquest art, com al fet que
és ben apreciada i present en gairebé
totes les cultures. Però endemés, la mú-
sica presenta altres característiques que
la converteixen en un mitjà molt potent
i eficaç per ser utilitzada amb finalitats
terapèutiques. Una característica des-
tacable és la flexibilitat, qualitat que li


per MELISSA MERCADAL


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


Les aplicacions 
de la 


musicoteràpia 
són molt diverses i 
es realitzen tant en
l’àmbit terapèutic 


com preventiu.


La musicoteràpia
Escola Municipal de Música d’Olesa de Montserrat
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permet adaptar-se fàcilment a contex-
tos i necessitats diferents, tot possibili-
tant l’expressió de les emocions i l’es-
tabliment de la comunicació a diversos
nivells: verbal, no verbal, emocional,
estètic...


Amb les noves tècniques de neuroi-
matge, que ens ofereixen actualment
les neurociències, s’ha pogut observar
que la música, a més a més del seu vin-
cle reconegut amb les emocions, també
activa altres àrees del cervell, tant fí-
siques com cognitives, que hi estan molt
estretament vinculades; algunes són la
memòria, el llenguatge, la motricitat
grossa i la motricitat fina. I és per mitjà
de la música que les podem activar i
fins i tot rehabilitar, i proporcionant al-
hora a l’usuari un gran plaer que el mo-
tiva a continuar treballant. Tots aquests
nous descobriments ajuden a explicar
per què després d’un tractament amb
musicoteràpia les persones amb afàsia
poden recuperar una part del llenguat-
ge expressiu; o per què aquelles perso-
nes amb problemes de memòria cau-
sats per una afectació neurològica (com
és una demència) poden recordar mi-
llor la informació actual i passada; o
com persones amb la malaltia de Par-
kinson o una paràlisi són capaces de re-
cuperar determinades funcions motrius.
Aquests només són uns quants exem-
ples de les aplicacions concretes de la
musicoteràpia que han mostrat reite-
radament resultats amb èxit.


Formació del 
musicoterapeuta


L
a musicoteràpia és competèn-
cia del musicoterapeuta, un
professional format i especia-
litzat en la utilització de la mú-


sica amb finalitats terapèutiques. És per
això que la formació és específica per
dotar el futur professional de les com-
petències teòriques i tècniques (saber i
saber fer) que en faran, d’ell o ella, un
professional competent, alhora que ad-
quireix el rigor metodològic i l’actitud
d’autoperfeccionament constant que el
durà a esdevenir un agent del desen-
volupament de la professió, tant en l’à-
rea de la intervenció com en la de la in-
vestigació.


En l’àmbit internacional hi ha certs
organismes que marquen les directrius
sobre què ha de constar en els cursos
de formació.1 Cal especificar que a Eu-
ropa aquesta formació és com a espe-
cialització amb postgraus o màsters pro-
fessionalitzadors adreçats a persones
que ja tenen una formació de grau (di-
plomatura o llicenciatura) endemés d’u-
na formació musical. 


Es parteix de la premissa que el mu-
sicoterapeuta és una persona i un pro-
fessional amb una àmplia formació mu-
sical i una estreta vinculació amb el
món de la música que es compromet
a utilitzar-la amb finalitats terapèuti-
ques. D’altra banda, convé destacar que
la professionalitat en musicoteràpia va
més enllà dels coneixements tècnics.
S’ha de tenir cura de la dimensió hu-
mana, tant pel que fa al tipus de pro-
blemes que tracta, com pel que fa al
component humà que sempre està pre-
sent en qualsevol actuació terapèutica.


El musicoterapeuta ha d’estar pre-
parat per atendre aquelles persones amb
algun tipus de necessitat. Pot tractar in-
fants, joves, adults i persones grans que
presentin algun tipus de problemàtica,
ja sigui quant a discapacitats físiques,
problemes cognitius i/o dificultats so-
cioemocionals.


Les competències d’un musicotera-
peuta professional se situen en tres àre-
es: musical, clínica i musicoterapèuti-
ca.


Les competències de caire musical in-
clouen: domini d’instruments d’acom-
panyament, improvisació, direcció de
conjunts, arranjaments, història de la
música, coneixement d’un repertori i


estils musicals variats..., com també tèc-
niques pedagògiques específiques per
poder fer arribar l’ensenyament musi-
cal a participants de nivells diferents.


Les competències clíniques inclouen:
un gran bagatge de coneixements de
psicologia a més a més de la capacitat
d’empatia, d’observació, respecte, do-
mini de tècniques psicoterapèutiques
en col·lectius concrets, avaluació, dis-
seny, planificació de tractaments i co-
municació i treball en equip.


Les competències musicoterapèuti-
ques inclouen: coneixement de la psi-
cologia de la música, comprensió dels
fonaments teòrics de la musicoteràpia
i familiaritzar-se amb les diverses orien-
tacions metodològiques, com també el
domini de tècniques musicoterapèuti-
ques pròpies d’entorns i col·lectius es-
pecífics (educació, medicina, salut men-
tal i geriatria).


Per assolir totes aquestes competèn-
cies, endemés de l’adquisició dels co-
neixements teòrics, l’experiència pràc-
tica (practicum) en el camp de la mu-
sicoteràpia supervisada per profes-
sionals és cabdal per als futurs profes-
sionals. Un cop acabada la formació, el
fet d’estar al dia dels canvis i de les ne-
cessitats socialment implica la necessi-
tat d’una formació continuada, el que
també es coneix com a aprenentatge al
llarg de la vida (life-long learning). La
musicoteràpia no és un camp estàtic i
és molt important estar al dia dels nous
desenvolupaments. Així es pretén res-
pondre a les exigències d’actualització
constants de la nostra societat i com-
plir els estàndards de la professió.


Situació actual de la 
musicoteràpia a 
l’Estat espanyol


É
s important reconèixer que la
musicoteràpia a Catalunya i a
l’Estat espanyol, tot i que és
una professió encara en procés


de desenvolupament, compta ja amb
una trajectòria i tradició pròpies. Són
diverses les persones que, de comuni-
tats diferents, per mitjà del seu esforç
i dedicació han contribuït a endegar
aquesta professió com a pioners. Això
ha comportat que la paraula “musico-
teràpia” no soni estranya ni descone-
guda en la nostra societat en general,
ni entre els professionals dels entorns
educatiu i de la salut. 


Però potser com que els esforços pio-
ners no han estat unificats ni han seguit
una mateixa direcció, encara avui dia a
la musicoteràpia li queda un llarg re-
corregut per esdevenir plenament con-
solidada i integrada dins dels sistemes
educatiu i de salut del nostre país.
Aquesta falta d’unificació s’ha mani-
festat sobretot en el vessant de la for-
mació. Abans d’aprofundir una mica
més en el tema, és important remarcar
que és necessari distingir entre els di-
ferents nivells d’aprofundiment en la
formació en musicoteràpia que existei-


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


Les competències 
d’un musicoterapeuta 


professional 
se situen en 
tres àrees: 


musical, clínica 
i musicoterapèutica.


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


Melissa Mercadal és coordinadora del Postgrau/Màster especialista en musico-
teràpia (FPCEE-Blanquerna; URL), musicoterapeuta del Centre Clínic de Musi-
coteràpia i professora del Departament de Pedagogia de l’ESMUC. 
melissa.mercadal@esmuc.net


xen actualment al nostre país: 
a) Formació per a la sensibilització. Es


realitza mitjançant xerrades, com també
presentacions de nivell introductori amb
l’objectiu d’oferir una visió general de
la disciplina i de sensibilitzar profes-
sionals, estudiants i públic en general
sobre les aplicacions i possibilitats de
la disciplina. 


b) Formació complementària d’altres
àrees del coneixement. Normalment
aquesta formació es realitza mitjançant
cursos d’hores limitades, ideats per a
professionals que treballen amb col·lec-
tius específics i volen aprendre alguns
recursos musicals per poder integrar la
musicoteràpia dins del seu treball quo-
tidià; d’aquesta manera amplien el seu
repertori de possibilitats a l’hora que
acumulen punts en l’apartat de forma-
ció continuada. La finalitat d’aquesta
formació no és la de formar professio-
nals de la musicoteràpia. En situacions
en què especialistes d’altres àmbits uti-
litzen recursos musicals amb finalitats
reeducatives o terapèutiques, és molt
important emfasitzar que s’ha de comp-
tar amb musicoterapeutes professionals
que assessorin i supervisin la utilitza-
ció d’aquestes experiències musicals. 


c)Formació del professional de la mu-
sicoteràpia: el musicoterapeuta.Es trac-
ta d’un tipus de formació dirigida a
aquelles persones que desitgen espe-
cialitzar-se, esdevenir i exercir com a
musicoterapeutes professionals. Nor-
malment el títol que reconeix i acredi-
ta el musicoterapeuta professional és el
que s’adquireix en concloure un post-
grau o màster d’especialització de ni-
vell universitari. 


No cal dir que cada un d’aquests ni-
vells de formació presenta els seus rep-
tes. Fins ara s’han anat impartint al nos-
tre país molts cursos de sensibilitza-
ció i de formació complementària a
altres àrees del coneixement, però en-
cara hi ha un escàs desenvolupament
professional, sobretot si ho comparem
amb l’estatus professional de què gau-
deixen altres professions de l’àmbit edu-
catiu: rehabilitador, mèdic, social o de
la salut. 


Fins fa poc, la formació de musico-
terapeutes professionals a l’Estat es-
panyol s’ha realitzat durant molts anys
en centres no universitaris privats. Pro-
gressivament s’han anat instaurant pro-
grames de formació a les universitats.
Això implica que els dissenys curricu-
lars han de seguir, a més de les línies
directrius de l’EMTC i de la WFMT, les
pautes de la Convergència Europea en
l’Espai d’Educació Superior (EEES)
amb més rigor. Aquest fet ajuda no
només a fer que la musicoteràpia es de-
senvolupi com a disciplina università-
ria, entesa com a formació de profes-
sionals, innovació i investigació, sinó
també que en un futur hi hagi més fa-
cilitat per a l’intercanvi d’estudiants
amb altres cursos de formació d’altres
països europeus. 


Musicoteràpia a l’ESMUC


A
vui dia és de tots ben cone-
guda la gran varietat de dis-
ciplines professionals que
s’han desenvolupat al voltant


de l’art de la música. Si bé fins fa poc
al nostre país, quan es parlava de ca-
rrera de música, només s’hi incloïa el
vessant interpretatiu, tot desconeixent
i fins i tot menyspreant altres opcions
professionals relacionades, avui dia les
especialitats i opcions professionals en
música són múltiples. Observem que
en el panorama internacional, les es-
coles de música més prestigioses tenen
currículums ben desenvolupats i im-
plantats tant per a especialitats direc-
tament interpretatives com per a altres
que inclouen aspectes més teòrics, tec-
nològics, administratius i pedagògics
de la música. Potser tots aquests can-
vis en l’àmbit musical són un reflex de
com ha anat canviant la funció de la
música en la nostra societat, i la ne-
cessitat d’adaptar les ofertes i propos-
tes de formació a aquesta realitat, tal
com apunta la ISME (International So-
ciety of Music Education). Així, la mú-
sica ja no és concebuda ni pensada per
una elit amb una funció totalment re-
creativa, sinó que ja és vista i pensada
com a art i element cultural que ha de
poder arribar i n’han de poder gaudir
el màxim nombre de persones, malgrat
la diversitat tant en un aspecte econò-
mic, social i de capacitat, tot contribuint
a aconseguir una societat més integra-
dora.  


La musicoteràpia, endemés del seu
vessant principalment terapèutic i pre-
ventiu de malalties (fins i tot d’aquelles
que afecten d’una manera important els
músics) i, per tant, amb unes aplica-
cions molt encarades a resoldre o mi-
llorar algun tipus de problema, té la fun-
ció d’oferir eines pedagògiques adap-
tades. D’aquesta manera serveix també
de suport al pedagog musical perquè
faci arribar la música, com a art i ele-
ment normalitzador socialment, a una


gran varietat de col·lectius que per di-
versos motius tenen menys probabili-
tat de participar-hi i de gaudir-ne. 


Malgrat que el nostre país s’ha ca-
racteritzat per estar sempre a la cua de
la resta d’Europa pel que fa a l’ense-
nyament musical, un dels objectius de
l’ESMUC des de la seva creació és ade-
quar els currículums de les diverses es-
pecialitats musicals als d’altres països
europeus per poder oferir als estudiants
un ventall d’assignatures optatives.
Aquesta ampliació del currículum per-
met als estudiants conèixer i eixamplar
el seu punt de mira al voltant de la mú-
sica, to contribuint a millorar l’educa-
ció i la formació integral. 


L’
assignatura Fonaments de
musicoteràpia és una assig-
natura de caràcter introduc-
tori al camp de la musico-


teràpia, que ja es va incloure des del co-
mençament en el pla d’estudis del
Departament de Pedagogia de l’ES-
MUC. La seva matèria ja ha format part
de l’oferta d’altres centres de formació
musical ben coneguts a la resta d’Eu-
ropa: Guildhall of Music and Drama
(Regne Unit), Sionna Academy of Mu-
sic and Dance (Irlanda), Norwegian
Academy of Music (Noruega), Mu-
sikhögskolan Ingesund (Suècia), Royal
University College of Music (Estocolm),
University of Music and Performing
Arts (Àustria), College for Science and
Art (Bèlgica), Hochschule für Musik
Nürnberg-Augsburg i Hochschule für
Musik und Theater (Alemanya)...


Paral·lelament, és important esmen-
tar que a Catalunya, com també a la res-
ta de l’Estat espanyol, la figura del mu-
sicoterapeuta es va incorporant dins les
escoles de música per poder acollir i do-
nar resposta a aquells alumnes amb ne-
cessitats educatives especials que volen
participar en experiències musicals i ad-
quirir uns coneixements musicals.  


A Catalunya encara manquen al-
gunes professions relacionades amb
la música que ja existeixen des de fa
molts anys a altres països. L’ESMUC,
com a centre superior de formació
musical de referència, és el lloc ideal
per donar a conèixer i exposar als
alumnes tot el ventall de possibili-
tats professionals que ofereix l’art de la
música i contribuir així a obrir sor-
tides professionals a tots aquells
estudiants pels quals la interpreta-
ció no esdevindrà el seu futur profes-
sional.


NOTA
1. European Music Therapy Confederation (EMTC) i la World Federation for Music
Therapy (WFMT).


És important 
reconèixer que la


musicoteràpia 
a Catalunya i a l’Estat
espanyol compta ja


amb una trajectòria i 
tradició pròpies.
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Més notícies
Mostra d’instruments Muramatsu a les aules de l’Escola


Amb l’objectiu i vocació de potenciar la formació dels
estudiants en els aspectes més tècnics vinculats al man-
teniment dels instruments, el Parc d’instruments de


l’ESMUC, amb la col·laboració del professor del Departament
de Música Clàssica i Contemporània, Vicenç Prats, va cele-
brar els dies 7 i 8 de maig la cinquena edició de la seva Mos-
tra d’Instruments, centrada en la marca de flautes Muramat-
su, segell que compta amb un reconegut i consolidat presti-
gi internacional.


En aquest sentit, el tècnic de la marca, Sr. Noda (a la fo-


to), va realitzar de manera gratuïta diversos ajustaments a les
flautes del Parc, així com també als instruments dels estu-
diants de l’Escola que van assistir a la mostra, i va aportar en
cada cas diversos comentaris i informacions molt valuoses
per al desenvolupament professional dels instrumentistes. La
mostra, realitzada a diverses aules de l’ESMUC, també va per-
metre l’assistència de públic oient. En aquest sentit, cal agrair
la col·laboració del distribuïdor d’aquesta marca, el qual ha
esponsoritzat una part del material de difusió editat per l’Es-
cola el mes de maig passat.


Un cop finalitzada la primera edició d’aquesta sèrie de
concerts de professors, estudiants i músics convidats
de l’ESMUC, l’emissora Catalunya Música, col·labo-


radora del cicle, emet des del mes de maig passat, cada di-
mecres, a les 21.00 hores, en sèrie pròpia, els concerts enre-
gistrats pels estudiants i professors de sonologia. Podeu
consultar l’ordre d’emissió dels concerts a www.catalunya-
musica.cat o bé a www.esmuc.cat.


Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Música, l’ESMUC, amb el suport de l’Institut de Cultura de l’A-
juntament de Barcelona, ha programat una jornada d’activitats que tindrà com a punt àlgid l’actuació dels Grans Con-


junts de l’Escola (cobla, orquestra simfònica i big band), a partir de les 17.00 hores, a la sala simfònica (Pau Casals) de
L’Auditori. Podeu consultar els detalls de la programació a www.esmuc.cat o bé a www.bcn.cat.


Avanç... 21 de juny: Festa de la Música, amb l’actuació dels Grans Conjunts


Catalunya Música emet el cicle “Els Concerts de l’Acadèmia”


El pianista (postgraduat de l’ESMUC) 
Pau Baiges actuant en el cicle de l’Escola 


PORTADA: La violonista (postgraduada de l’ESMUC) Judit
Bardolet va actuar en “Els Concerts de l’Acadèmia” acom-
panyada del pianista Joan Rubinat.







–Com t’arriba aquest regal que és el per-
sonatge de La Antonelli?


–L’he aconseguit per mitjà d’audicions.
Un company meu, amb qui havia cantat,
em va avisar i, aprofitant que ja havia fet
aquesta obra, em vaig presentar al càsting.
Això va ser al final de l’any passat... 


–I des d’aleshores i fins a l’estrena...
–Hem estat dos mesos assajant: l’últim


mes, treballant sis hores diàries, a les quals
cal sumar les tres setmanes i mitja de re-
presentacions aquí, al Teatre Lliure.


–Com és, per a un cantant, compartir
escenari amb “no cantants”? I més, si par-
lem d’un espectacle que ja havies fet amb
cantants professionals.


–Sobretot, enriquidor. Actualment, en
aquest país, és difícil trobar un artista com-
plet, perquè el sistema d’estudis vigent no
el prioritza. La gent es va formant i, a més,
estudia música, perquè no es concep com
un ensenyament “en exclusiva”. A més, a
la música, cal sumar-hi el component escè-
nic, al qual se li atorga una atenció menor,
secundària. Els estudis musicals a Catalunya
són bàsicament teòrics i això fa que t’hagis
de formar i espavilar pel teu compte. So-
bretot si ho compares amb el que passa a
països com França, Bèlgica, Alemanya, on
et trobes artistes completíssims. Parlo de
músics que, quan canten, et transmeten
moltes coses, molt més enllà de la gestua-
litat estricta. Senzillament miren d’una al-
tra manera, respiren d’una altra manera...
Parlem, però, de països que no han patit
quaranta anys de dictadura i el trencament
que això comporta amb una tradició artís-
tica i musical. No hauríem d’oblidar-ho
quan ens comparem amb indrets, a l’es-
tranger, on hi ha un petit teatre a cada po-
ble, una òpera, i on s’aconsegueixen afora-
ments plens gairebé diàriament.


–Quines han estat les directrius marca-
des per Xavier Albertí, el veterà director
del muntatge?


–El primer dia ja va dir-nos que no vo-
lia cap separació entre els cantants i els ac-
tors: és a dir, entre Miquel Cobos, Carme


Sánchez, Oriol Genís i jo mateixa, tots pro-
vinents del món de la música, a diferència
de la companyia del Teatre Lliure, on hi ha
des de Pere Arquillué a Alícia Pérez, Chan-
tal Aimée o Joan Carreras. “Barregeu-vos”,
deia. “No vull que els cantants tinguin por
de despertar-vos actoralment ni a la inver-
sa.” Albertí ha prioritzat una actitud, una
expressió, més que no pas el mitjà a través
del qual arribes. És un director d’idees molt
clares, que sap definir molt bé les feines.


–Parlem, per tant, d’una sarsuela adap-
tada...


–La voluntat tant de Xavier Albertí com
de Lluïsa Cunillé, autora del guió, va ser
adaptar, recrear, l’aurèola cultural i intel·lec-
tual del moment previ a la dictadura; és a
dir, del moment en què es va estrenar aques-
ta sarsuela. D’aquí neix un producte que
emula, imagina, el que hauria pogut passar
si no haguéssim patit el parèntesi del fran-
quisme. S’agafa tot el material previ (anem
vestits com als anys vint), la música en di-
recte, i es crea una faula on els actors can-
ten en directe, acompanyats al piano pel
mateix Xavier Albertí. Un risc, vaja, per-
què el resultat és sempre diferent i perquè
et trobes en una seu com aquesta, que im-
posa tant, amb els actors del Teatre Lliu-
re... 


–Parla’ns una mica del teu personat-
ge. Qui és La Antonelli?


–És una andalusa que pertany a una com-
panyia catalana de sarsuela, La Santa Es-
pina, de Barcelona. Un personatge ple de
matisos, molt castís i divertit. 


–¿T’han sorprès, les bones crítiques?
–Una mica. Sobretot perquè aquest es-


pectacle implicava molt risc: una obra en
castellà, en un teatre subvencionat per fer
teatre en català; una sarsuela –amb tots els
prejudicis que tenim en relació amb aquest
gènere. Els pregenerals ja van anar molt bé,
la gent hi reia molt, però fins al primer dia
no saps com anirà. Ha estat molt agradable
veure que a la gent li ha agradat tant l’es-
pectacle com també la meva feina. 


–Jordi Coca, al diari “Avui”; Joan de Sa-
garra, a la SER... Tots ells destaquen el va-
lor d’aquest muntatge. ¿Els apriorismes
són per a gent poc entesa? 


Maria


–En relació amb la sarsuela, responen
a una certa veritat. És un gènere que s’ha
cuidat molt poc, que ens arriba molt “fet
malbé” de la dictadura, de l’època fran-
quista, d’un moment en què se’n va fer un
mal ús. Actualment les companyies, si no
tenen molts recursos, fan sarsueles perquè
hi ha un públic que les vol veure, però les
grans empreses no s’arrisquen a produir-
les. Si l’òpera ja és un gènere difícil perquè
s’associa a una cosa antiga, fins i tot pas-
sada de moda, la sarsuela ja... multiplica
per mil aquesta visió. Hi ha, però, músiques
fantàstiques, en bona part escrites per com-
positors que van conviure directament (això
és, compartint les mateixes aules de músi-
ca) amb Donizetti, Bellini, etc., però que
escrivien sarsuela perquè buscaven un gè-
nere més pròxim a la seva realitat cultural,
en la seva llengua. Tal com podia fer
Strauss, per exemple. Aquí escoltem Strauss
i ens sembla una meravella i en canvi ens
avergonyim d’una jota.


–Projectes... Molts, suposo?
–(Riu). Tinc, de moment, dos enregis-


traments: el primer, una òpera de Cavalli,
amb el músic argentí Gabriel Garrido, el
novembre vinent, un projecte subvencionat
per France Télécom; també a França, per
al Canal Art i el segell Harmonia Mundi,
gravaré un segon disc. I, properament, ac-
tuaré en el Festival de Torroella; tinc l’es-
trena d’una òpera al Teatre Nacional de Ca-
talunya, amb música de Joan Albert
Amargós (mig cabaret, mig música con-
temporània), el Foyer del Liceu, L’Orfeo de
Monteverdi a Grècia, també amb Gabriel
Garrido, etc.


–Amb tants projectes, sembla que t’ha-
gi estat relativament fàcil...


–De fet, sempre he anat treballant,
malgrat que estigués estudiant, i això m’ha
portat a conèixer molta gent, d’àmbits molt
diferents. No he deixat mai de fer audicions:
tinc projectes fins al 2008-2009. Fins i tot
havia pensat d’aturar-me una mica, però
van sortint audicions i crec que és millor
fer-les. Cal una feina constant, crec que l’ar-
tista no s’ha d’aturar, no s’ha de confiar.
Sempre has d’anar treballant, malgrat que
t’estiguis formant. Sobretot en aquest país.8
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


“Escoltem Strauss i ens meravellem, 
en canvi ens avergonyim d’una jota”


Cantant


Ha rebut elogis unànimes de crítica i públic gràcies al rol de La Antonelli, en l’espectacle “El dúo de la africa-
na”, inspirat en la sarsuela de Manuel Fernández Caballero i Miguel Echegaray que s’ha representat recentment
al Teatre Lliure de Barcelona. Aquesta jove soprano sabadellenca es va llicenciar l’any passat a l’ESMUC, després
de cursar els estudis sota la tutela d’Enedina Lloris. Va debutar amb només setze anys en l’àmbit de la sarsuela,
però també ha cantat lied, òpera, oratori i més recentment música contemporània i barroca. Guanyadora l’any
2003 del segon premi del Certamen per a Veus Joves Manuel Ausensi, acaba de participar en el cicle “La música
i el III Reich”, de la Fundació Caixa Catalunya. El seu testimoni ens serveix per conèixer com són, a voltes, els ini-
cis professionals dels joves cantants del país.


Hinojosa
Postgraduada de l’ESMUC





