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ACTUALITAT
Estudiants de Musicologia de l’ESMUC,


El 6 de març passat, vint estudiants
i llicenciats en Musicologia per l’Es-
cola Superior de Música de Cata-


lunya ens vam encaminar cap a Salamanca
amb motiu de la celebració del X Congrés
de la SIbE (Sociedad de Etnomusicolo-
gia), el V Congrés de la IASPM-España
(Internacional Association for the Study
of Popular Music) i el II Congrés de Mú-
sicas Populares del Mundo Hispano y
Lusófono, tres congressos en
un que es van celebrar al Con-
servatori Superior de Sala-
manca entre els dies 6 i 9 de
març de 2008.


Sota el títol Música, ciu-
dades y redes. Creación mu-
sical e interacción social, el
Congrés proposava reflexio-
nar sobre el paper de la mú-
sica en els processos migra-
toris i en les noves xarxes so-
cials que apareixen en les
ciutats actuals, poblades d’im-
migrants d’arreu del món. Al
voltant d’aquest tema el
Congrés es presentava com
una ocasió per a posar en
comú perspectives teòriques
i metodològiques entre els di-
ferents investigadors i estu-
diosos de la matèria per a avançar en el
seu estudi.


Entorn a aquesta perspectiva van sor-
gir quatre temes d’interès a partir dels
quals s’articulaven simultàniament els di-
ferents panels i comunicacions durant els
quatre dies de trobada: Ciudades, músi-
cas y diásporas; Escenas locales e histo-
ria global; Tecnologías e industria musi-
cal; i Nuevos aspectos teóricos y meto-
dológicos de la Etnomusicología. 


El Congrés es va estructurar en sessions
de diferents tipus: taules de comunica-
cions al voltant d’un tema, on els parti-
cipants podien fer exposicions de fins a
quinze minuts; panels de treball, formats
per estudiosos amb investigacions sobre
un mateix eix temàtic i amb un treball de
grup previ; i pòsters, presentacions de te-


mes d’investigació en format gràfic que
es van exposar a la sala durant tots els
dies del Congrés. Degut a l’alt nombre de
ponents i el gran abast de la trobada, mol-
tes de les sessions es van fer simultània-
ment.


En relació a la valoració del Congrés,
cal destacar-ne, sobretot, la riquesa. Una
riquesa que es podia observar en els ei-
xos fonamentals d’una trobada com
aquesta: els continguts, les perspectives i
els formats de presentació.


Si bé és cert que el fil conductor sobre
el qual es parlava era només Música, ciu-
dades y redes, vam poder disfrutar d’una
gran varietat d’aportacions. Ens vam tro-
bar amb temes relacionats amb el flamenc,
bodes armènies, Bollywood, sèries de te-
levisió, metodologies d’investigació, balls
xilens i calabresos, sense oblidar que els
apropaments als diferents temes eren
igualment diversos i interessants. Que hi
hagi gent d’aquí i d’allà, des d’Istanbul
fins a Rio de Janeiro, passant per Lisboa,
Valladolid o Newcastle dóna, com a mí-
nim, una perspectiva relativament àmplia.


Encara més: dins la gran diversitat de
provinença geogràfica dels ponents, no
només hi havia els professionals que eren
d’esperar, sinó que també vam poder gau-
dir dels treballs de doctorands i estudiants.


A part de donar-nos una visió de conjunt
de cap a on estan evolucionant els inte-
ressos de la disciplina, el fet de veure es-
tudiants conversant amb ponents reco-
neguts fa la matèria més accessible, al-
hora que oxigena debats que podrien
estancar-se.


Potser l’aspecte més delicat és el dels
formats de presentació de les ponències,
ja que sempre és complicat saber escollir
la manera idònia per plantejar-se una sè-
rie de temes. A part d’això, el temps és or


i és complicat treure el màxim
partit de totes les propostes.


Els pòsters són una gran
idea. Requereixen una
bona tasca de síntesi i


de capacitat per a representar
conceptes, a vegades molt
complexos, de manera visual,
resultant un molt bon mitjà de
comunicació. Potser el pas-
sadís on estaven penjats tenia
una bona visibilitat, però pe-
cava de ser poc espaiós. Una
sala o un rebedor més ampli
haurien facilitat que es veies-
sin amb més assossec i, per-
metent que la gent interessa-
da xerrés amb els autors més
tranquil·lament (cosa fona-
mental en aquest format).


Per últim, els panels. Es tracta del for-
mat que té més capacitat per desenvolu-
par temes de manera productiva, extraient
noves conclusions al moment. Són un ti-
pus de taules rodones on diverses perso-
nes treballen un problema particular, pre-
senten estudis il·lustratius, els discutei-
xen, el públic formula preguntes o llança
suggeriments i, idealment, s’extreuen con-
clusions i noves qüestions.


El temps sembla ser el pitjor enemic
d’una trobada d’aquestes característi-
ques: es vol presentar el màxim número
de veus i temes en un espai de temps
molt limitat. És lògic i comprensible vo-
ler ser ambiciós, però sempre caldria
sospesar l’equilibri entre la quantitat
d’aspectes a exposar i la profunditat amb
què es tracten.


a Salamanca
Text: estudiants de Musicologia de l’ESMUC
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A C T U A L I T A T E S M U C


El Centre Cultural Blanquerna de la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid i l’ES-
MUC presenten de manera conjunta i per primera vegada un cicle de concerts que tindrà
lloc a la seu de Blanquerna (Alcalà, 44) de Madrid. La proposta, que integra la participa-


ció de professors i estudiants, s’ha inaugurat el passat 25 d’abril en el marc de les activitats pro-
gramades per la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid amb motiu de la celebració de
la setmana de Sant Jordi. Els concerts, que tindran lloc l’últim divendres de cada mes (amb una
única aturada el mes d’agost), a les 21.00 hores, són gratuïts i oberts al públic. Va donar el tret
de sortida a aquesta primera edició el pianista i professor de l’Escola (departament de Jazz i
Música Moderna), Albert Bover. 


Pel que fa a la participació d’estudiants, en aquesta primera edició s’inclourà un concert de ca-
dascun dels guanyadors de la darrera edició del Certamen d’Interpretació Musical Intercentros-
Melómano (entre els quals, tres estudiants de l’ESMUC: Ana Valderrama, Gustavo Villegas i Ga-
briel Amargant).


Dissabte, 24 de maig (Música Tradicional, migdia); diumenge, 25 de maig (Música Clàssica i Contemporània, matí i migdia i
Jazz i Música Moderna, vespre i nit) i dilluns, 26 de maig (Música Antiga, tarda). Aquestes són les dates i franges horàries de la


Marató de Música de Cambra que l’ESMUC oferirà al Palau de la Música Catalana (Petit Palau), amb motiu de la celebració del Cen-
tenari d’aquesta última institució. Tots els concerts de la Marató, que realitzaran els conjunts d’estudiants de l’Escola, seran oberts al
públic i gratuïts. En podeu consultar la programació detallada a: www.esmuc.cat.


Tot a punt per a la Marató de Música de Cambra 
al Palau de la Música Catalana


El Centre Cultural Blanquerna de Madrid i l’ESMUC 
presenten el seu primer cicle de concerts


Abanda de l’assistència d’estudiants de l’Escola al Congrés en qualitat d’oients,
dos d’aquests estudiants van participar amb presentacions. En Miquel Gené, es-
tudiant d’etnomusicologia de 4t curs, i la Maria Zuazu, llicenciada el curs pas-


sat en l’especialitat de musicologia històrica, van realitzar un pòster i una comunicació
respectivament, tots dos basats en els seus projectes finals realitzats a l’ESMUC. 


Zuazu va presentar una comunicació titulada Dans le noir du temps: ver, oír, cons-
truir en el marc d’una taula de Cinema i Audiovisuals, en què reflexionava sobre la re-
lació entre la imatge i la música i les implicacions ideològiques que hi ha darrera d’a-
questa.


Per la seva banda, Miquel Gené va presentar un pòster on va explicar un projecte en
el qual està treballant actualment. Amb el títol Tambores en el parque. Usos y signifi-
cados del Candombe en la ciudad de Barcelona, el pòster explicava les pràctiques
d’aquest gènere de percussió provinent de l’Uruguai transportades a la nostra ciutat.  


La participació de l’ESMUC al Congrés no es va veure limitada, però, als estudiants,
sinó que hi va haver una notòria presència de professors i exprofessors de la casa,
tant en l’organització de l’esdeveniment, com a participants, com a oients, o  com a po-
nents.


Pel que fa al professorat del Departament de Musicologia, Sílvia Martínez, Rolf
Baecker i Rubén Lopez Cano van participar en alguns dels panells, mentre que Luca Chiantore i Jaume Ayats van presentar co-
municacions. Horacio Curti, exprofessor de l’Escola, també va participar en un dels panel. Finalment, dins el marc de l’Assem-
blea general que es va realitzar l’últim dia, Sílvia Martínez va ser reelegida presidenta de la SIBE per segona vegada.


Sobre la participació activa de l’ESMUC en el Congrés


Sobre les aportacions d’assistir a la trobada


Albert Bover


L’assistència a un congrés pot ser una activitat molt en-
riquidora per a un estudiant, constituint un bon com-
plement a la seva formació, alhora que una via d’en-


trada a la comunitat acadèmica de la seva disciplina.
Les diferents activitats que tenen lloc en un congrés


(ponències, pòsters, panels), així com els espais que s’hi ge-
neren (xerrades informals, contacte entre estudiants, entre
aquests i els investigadors professionals) suposen un apro-
fundiment a la formació rebuda, ja que fomenten la reflexió
en moltes de les qüestions, temes i debats plantejats a les
classes.


Un dels espais més interessants que es genera en un congrés
es troba, precisament, fora de les sales de conferència, on les


idees, els dubtes i les reflexions sorgides a partir de les ponèn-
cies sovint es transformen en petits debats entre els estu-
diants, els quals permeten un major aprofundiment en totes
aquestes qüestions.


Un congrés permet també a l’estudiant entrar en con-
tacte amb la comunitat acadèmica de la seva disciplina,
podent veure de primera mà quines són les principals
línies d’investigació, els enfocaments des dels quals s’abor-
den i els diferents models i metodologies que s’utilitzen en
el seu estudi. Per altra banda, el contacte amb aquesta
comunitat li permet fer-se una idea de l’estat de la discipli-
na fora de les nostres fronteres, tant a nivell estatal com
internacional.







per RUBÉN LÓPEZ CANO


La música


S
ou dels que us moveu a la cadi-
ra quan escolteu una obra mu-
sical? Acostumeu a seguir amb
el dit índex, com si fos una ba-


tuta improvisada, el vaivé dels com-
passos musicals? Per alguna raó la mú-
sica ens indueix a seguir-la amb un cert
moviment corporal. Però fins i tot quan
no ens movem aparentment, gaudir la
música, emocionar-nos, detectar rela-
cions formals entre els diversos esde-
veniments d’una obra o lliurar-nos a les
seves incidències motores internes com
accelerandos, ritardandos, agitacions
o lentituds, requereix que posem en
marxa competències motores específi-
ques, encara que no ens n’adonem. Ve-
gem de quina manera la música fa que
ens movem.1


Comencem amb el moviment visible
i revisem algunes “Activitats motores
manifestes” que solem fer amb la mú-
sica. 


MOVIMENTS 
PARAMUSICALS


Amb aquest nom s’anomena qual-
sevol activitat cinètica i postural que
fem imitant o sincronitzant-nos amb
algun element de la música. Té tres ni-
vells o possibilitats:


Sincronització bàsica general: quan
ens acoblem amb una part del nostre
cos (els peus, les mans, els dits, el cap,
etc.) amb algun aspecte del ritme mu-
sical. Ens sincronitzem amb el pols, els
accents o amb estructures mètriques
microformals i macroformals. Aquest
és el nivell més físic, ja que representa
un ensamblatge directe entre les pro-
pietats sonores i l’activitat corporal
explícita. 


Activitat cinètica i postural relacio-
nada amb estils i gèneres musicals par-
ticulars: diversos tipus de música ens
conviden a realitzar certs moviments
i no d’altres quan n’escoltem. Fixeu-


vos en els moviments que fan els fans
del rock dur: desplaçaments vigoro-
sos i verticals del cap cap amunt i cap
avall. Mentre que els seguidors del pop
més melodiós prefereixen acompanyar
la seva escolta amb moviments més
suaus cap a una costat i cap a l’altre.
Músics i oients de la música clàssica del
nord de l’Índia acostumen a mostrar la
seva experiència estètica per mitjà de
girs sobtats del cap en un gest molt si-
milar al gest occidental de negació.
Aquestes manifestacions sonores són
construïdes socialment, encara que
s’emmotllen a les particularitats for-
mals de la música. 


Mimesi executora: és la imitació de
l’execució d’instruments i d’accions pro-
ductores de so musical així com de l’ac-
tivitat cinètica que l’acompanya i que
es coneixen com a moviments ancil·lars.
Són les imitacions que fem del solo de
guitarra d’un grup de rock o dels ges-
tos d’un cantant quan fingim que can-
tem amb ell. A aquesta categoria per-
tany el melòman incipient que, imitant
el director d’orquestra, mou el dit com
si fos una batuta quan escolta música
clàssica. Inclou també la imitació de la
gesticulació amb què els músics acom-
panyen l’execució dels seus instruments.
Per exemple, quan els músics assentei-
xen amb el cap per marcar el temps fort
del compàs o els gestos dels músics que
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tradueixen corporalment un cert motiu
o gir en la música.


RITUALITZACIÓ


Hi ha una sèrie de rituals i cerimò-
nies socials gestionades per mitjà de la
música que prescriuen rutines motores
amb regles específiques que s’inserei-
xen en activitats-textos més complexos.
Aquí, la música i el moviment són
només una part de tota la performan-
ce. Inclou els jocs infantils que s’a-
companyen amb moviment. Són parti-
cularment importants ja que en rela-
cionar elements o esdeveniments
musicals amb moviments o postures es-
pecífiques, els nens desenvolupen ele-
ments corporals en la seva competèn-
cia musical. Per mitjà d’aquests movi-
ments exerciten la capacitat de
somatitzar o traduir els esdeveniments
musicals a sensacions corporals cons-
truint xarxes que vinculen elements
mentals, corporals i afectius. Inclou
també els moviments coordinats i es-
trictes que se segueixen en determinats
rituals com les marxes militars, les en-
trades reials, les entrades i sortides dels
casaments, les litúrgies, etc. 


BALL


El ball és per si mateix ja una activi-
tat simbòlica complexa que interactua
intersemiòticament amb la música. Gè-
neres i músiques específiques desen-
volupen les seves pròpies possibilitats
d’interacció cinètica i conviden a ballar
de certes maneres i rebutjant-ne d’al-
tres. És comú que una mateixa músi-
ca es pugui ballar diversament  i que
contínuament s’inventin nous movi-
ments per ballar el mateix gènere.


Això no obstant, les possibilitats de
moviment amb la música no s’acaben
en activitats explícites. Investigacions
recents proposen que a més del movi-
ment corporal explícit, la música ens
permet realitzar activitats corporals no
visibles o activitats motores encober-


La música ens 
indueix a 


seguir-la amb 
cert moviment 
corporal i ens 


movem amb ella
fins i tot quan no


és aparent.


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


que ens mou
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tes. El moviment i l’expe-
riència cinètics no s’acaben
en l’acció efectiva del cos.
Cada acció pressuposa un
procés neurològic, fisiològic
i cognitiu que inclou la seva
planificació (mesura i càlcul
de l’espai i de les nostres
possibilitats de desenvolu-
par-hi un determinat movi-
ment, etc.), una configura-
ció neuronal a les zones ce-
rebrals de control motor,
l’enviament d’instruccions
a través de la medul·la espi-
nal cap als músculs efectors
de moviment, la realització
efectiva de moviment, etc.
Fins i tot, la planificació mo-
tora requereix una capacitat
d’imaginar el moviment i
d’imaginar-nos desenvolu-
pant-lo. 


La psicologia de l’esport
ha estudiat des de fa anys
com els atletes d’elit desen-
volupen una imaginació mo-
tora molt complexa que els
permet controlar les seves
accions en l’espai amb mol-
ta precisió, o recrear sensa-
cions de moviment en si-
tuacions estàtiques. De la
mateixa manera que els
compositors desenvolupen
una oïda interna aguda que
els permet escoltar i con-
trolar sons que només exis-
teixen en la seva ment, els
esportistes desenvolupen una imagina-
ció motora particular, intensa, que els
permet controlar l’espai i les seves pos-
sibilitats corporals de manera abstrac-
ta. Els que no som esportistes posseïm
també algunes competències per a la
imaginació motora encara que molt més
modestes. Vegem com la música posa
a funcionar molts processos cognitius
relacionats amb la planificació i la ima-
ginació motora.


IMAGINACIÓ I 
SIMULACIÓ MOTORA


Durant l’escolta musical tenim vivèn-
cies motores i cinètiques virtuals que
es relacionen estretament amb l’activi-
tat motora real.2 En termes generals,
s’anomenen imaginació motora, simu-
lació motora o simulació ideomotora
(Reybrouck, 2005) certs estats mentals
«dinàmics» en els quals ens imaginem
en moviment, o ens sentim a nosaltres
mateixos realitzant un moviment que
en realitat mai no arribem a efectuar
(Mahoney i Avener, 1987). Aquests es-
tats mentals habitualment apareixen du-
rant la preparació i la programació d’ac-
cions.


Els processos cognitius baixos i alts
que intervenen en la simulació moto-
ra són pràcticament els mateixos que
desenvolupem en situacions de movi-
ment real. En tots dos casos s’activen
els controladors sensorials i motors que
connecten els sensors del sistema ner-
viós central amb els músculs efectors.
L’única diferència és que el procés es
trenca just abans d’activar els músculs
efectors. Estudis experimentals han de-
mostrat que l’escolta atenta del desen-
volupament rítmic d’una cançó activa
processos de preparació de moviment
i provoca que es registri activitat a la
medul·la espinal i fins i tot, que hi ha-
gi microcontraccions musculars en si-
tuacions de repòs absolut aparent
(Todd, O’boyle i Lee, 1999). En efec-
te, no és necessari que ens balancegem
a la cadira ostensiblement per moure’ns
amb la música. Hi ha quatre casos bà-
sics d’imaginació i simulació motora. 


Simulació ideomotora (Reybrouck,
2005) de possibles moviments reals
productors del so 


De vegades, escoltant música imagi-
nem mentalment el tipus d’acció que
produeix un so particular. Aleshores re-
construïm mentalment el moviment


productor del so. El sentim
en el nostre cos com si no-
saltres l’haguéssim realitzat.
Percebem corporalment la
violència o la delicadesa del
gest productor del so, o la
facilitat o la dificultat de la
seva realització. Sentim en
el nostre cos l’efecte de res-
sonància muscular que pro-
dueix el cop de la baqueta
sobre el tambor o de l’ungla
o plectre sobre la corda de
la guitarra. 


Simulació ideomotora de
moviments fantasiosos, ima-
ginaris o ficticis productors
del so 


Passa sobretot en la mú-
sica acusmàtica o electro-
acústica en què els sons són
produïts electrònicament. El
so no és produït per una ac-
ció física real. D’aquesta ma-
nera no existeix una relació
directa entre l’esforç o tre-
ball físic realitzat i la inten-
sitat o altres qualitats del so
resultant. No obstant això,
tenim una forta tendència a
imaginar la font sonora. En
la nostra imaginació cons-
truïm fonts fantasioses com
cristalls que volen i es tren-
quen lentament, gotes d’ai-
gua, campanes, etc. Malgrat
no tenir-ne referents reals,
tota aquesta imaginació ac-
tiva també elements corpo-


rals (Windsor, 2000). Aquí compleixen
una funció important les competències
audiovisuals forjats en la nostra audio-
visió de pel·lícules, videoclips, etc.


Extensió corporal
Amb molta freqüència percebem la


música com a formes en moviment.
Diem aleshores que la música posseeix
moments d’acceleració, retenció, pre-
cipitacions, estatisme, fragments as-
cendents, descendents, densificació,
acumulació, filtració, etc. En ocasions
la música ens permet tenir sensacions
de moviment corporal que no efectuem
en la realitat, però les hi projectem. De
la mateixa manera que un telescopi ex-
pandeix les possibilitats dels nostres
ulls, o una escala expandeix la nostra
capacitat d’estirar-nos per assolir algu-
na cosa, la música és una espècie de
pròtesi expansiva de les possibilitats
motores del nostre cos. A través seu ens
movem per espais imaginaris i de ma-
neres que físicament serien impossibles.
La música és una manera de colonitzar
l’espai circumdant. De la mateixa ma-
nera que quan cridem estenem la nos-
tra presència més enllà d’on ens tro-
bem, més enllà d’on som visibles, l’es-
colta ens permet apropiar-nos d’espais


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


L'escolta atenta del 
desenvolupament rítmic activa 


processos de planificació 
i preparació de moviment 


a nivell neurològic, 
sensoriomotor i cognitiu.


Font: Principios de neurociencia. 4a ed. 
Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2001.
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E S M U C A R T I C L E


reals o imaginaris. Ens n’apoderem amb
el moviment que el nostre cos estès re-
alitza a través de la música. 


Somatització cinètica o empatia mo-
tora (Reybrouck, 2005)


És la sensació de moviment causat
per la música que experimentem en el
propi cos. Per exemple, quan sentim
que alguns passatges musicals es con-
centren al nostre estómac o al cap. Pro-
cessos d’escolta empàtica han estat es-
tudiats en experiments en què els sub-
jectes descriuen com i què han sentit
en la música que acaben d’escoltar (De-
lalande, 1989). 


UN ALTRE TIPUS DE 
PROJECCIONS 
METAFÒRIQUES 
D̀ ”ESQUEMES ENCARNATS”


Tots els processos anteriors i altres
més depenen dels “esquemes encarnats”
proposats per la Teoria de la Cognició
Corporal de Mark Johnson (1987).
Aquesta teoria afirma que les expe-
riències corporals que desenvolupem
des de petits, formen esquemes cog-
nitius abstractes no racionals i no pro-
posicionals que anomena “esquemes
encarnats”. Projectem metafòricament
aquests esquemes a dominis cognitius
més abstractes o complexos per adap-
tar-los a la nostra dimensió corporal.
Així els podem comprendre millor. No
és difícil reparar com el llenguatge quo-
tidià està ple de metàfores corporals.
Les usem per conceptualitzar millor les
idees abstractes com el temps, els ter-
mes filosòfics i morals, les matemàti-
ques, etc. (Lakoff i Johnson, 1998). Per
exemple, el temps, que és un concepte
summament abstracte, el solem con-
ceptualitzar metafòricament com un
objecte sòlid que manipulem corporal-
ment de diversa manera. D’aquesta ma-
nera, parlem de “guanyar o perdre
temps”, de “donar temps”, “demanar
temps”, “fora de temps”, parlem de
“temps en plural”, de “destemps”, etc. 


En música s’ha aplicat àmpliament
aquesta teoria per explicar alguns pro-
cessos de conceptualització, categorit-
zació i comprensió musical.3 Per exem-
ple, en la nostra cultura acostumem a
conceptualitzar la freqüència dels sons
com un eix espacial vertical. Els sons
aguts són més «alts» que els greus. En
altres cultures la conceptualització és
diferent. A Indonèsia els sons aguts són
concebuts com a «joves» i els greus com
a «vells». A l’antiga Grècia l’esquema
corporal aplicat per conceptualitzar les
altures era just el contrari: els greus
eren «alts» i els aguts «baixos». És grà-
cies a la projecció metafòrica d’aquests
esquemes sobre la superfície sonora,
que percebem que una música és agi-


Rubén López Cano és professor del Departament de Musicologia de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya. www.lopezcano.net, lópez.cano@esmuc.net


tada o estàtica o si les melodies ascen-
deixen o descendeixen (Zbikowski,
1995).


Això només és un petit mapa que ens
parla de com el cos està present en la


nostra manera d’escoltar la música. La
propera vegada que assistiu a un con-
cert, recordeu que encara que no ho
percebeu, escoltar música sempre im-
plica moviment.


NOTES
1. Els següents són només alguns dels molts casos possibles que il·lustren com la música es
relaciona amb el cos fonent la ment i el cos en un tot indissoluble. Per a més informació ve-
geu López Cano (2005).
2. Per a una bibliografia detallada sobre aquest tema vegeu López Cano (2005).
3. Per a una revisió crítica d’aquesta teoria, el concepte d`”esquemes encarnats” i les seves
aplicacions a la música, vegeu Peñalba (2005) i López Cano (2003).
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Lakoff, George y Johnson, Mark .1998. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid. Cátedra.
–López Cano, Rubén. 2003. “Setting the body in music. Gesture, Schemata and Stylistic-Cog-


nitive Types”. Paper presented at International Conference on Music and Gesture. Univer-
sity of East Anglia 28-31 August 2003. (Versió en línia a www.lopezcano.net). 
–____ 2005. “Los cuerpos de la música. Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición”.
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Cognitive Therapy and Research 1:135-141. 
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son: análisis crítico y aplicación a la música”. TRANS 9 (article 9),
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–Reybrouck, Mark. 2005. “Body, mind and music: musical semantics between experiential
cognition and cognitive economy”. TRANS- Revista Transcultural de Música 9 (article 13).
http://www.sibetrans.com/trans/ 
–Todd, Neil; O’boyle, Donald and Lee, Christopher. 1999. “A Sensory-Motor Theory of
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L’escolta d’un concert implica automàticament 
moviment corporal, visible o no
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Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


maig 2008
Activitats


Els concerts de l’Acadèmia (2a edició)
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant,150. Barcelona)
Entrada gratuïta


A les 19 hores


Dia 11. En el marc del XXXI Festival de Música Antiga de Barcelona: Conjunt de Música An-
tiga de l’ESMUC. Obres de Joseph Haydn, Luigi Boccherini, entre d’altres. 
Roel Dieltiens, violoncel. Emilio Moreno, direcció. 
Comentaris previs al concert a les 19.30 hores. Més informació a: www.esmuc.net i a
http://www.auditori.org/seccions/auditori/oferta_musical/auditori_antiga/cicle_XXXI_festi-
val.aspx


DARRERS CONCERTS DE L’ACADÈMIA DE LA TEMPORADA 2007-2008


Dia 17 de juny. Big band de l’ESMUC. Obres: Porgy and Bess, de George Gershwin. 
Joan Albert Amargós, direcció.


Dia 18 de juny. Orquestra Simfònica de l’ESMUC. 
Obres de: Felix Mendelssohn-Bartholdy, i Joseph Haydn. Christopher Hogwood, direcció.


Dia 19 de juny. Cobla de l’ESMUC. 
Edmond Colomer, direcció. 


Més informació: www.esmuc.cat


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


Música Antiga
Dia 8 i 9; de 9 a 12 hores.


Classe magistral de violoncel, al
voltant del repertori 
barroc per a violoncel solo i amb
continu. Impartit per 
Roel Dieltens.
Activitat inclosa dins del XX-XI
Festival de Música Antiga de Barcelona.


Música Clàssica i Contemporània
Dia 16


Curs de piccolo. Impartit per Pierre Dumail. 


Sonologia
Dia 19


El procès del so en una pel·lícula. Sessió 2. A càrrec de
Fabiola Ordoyo, d’Arcadia Motion Pictures. En la segona


sessió parlarem del muntatge de so, amb quina tecnologia
es treballa, i la coordinació amb feines de disseny en pa-
ral.lel, com és la gravació dels efectes sala i doblatge. Fi-
nalment la mescla 5.1 i estéreo de la banda original i la
banda internacional, generació del magneto-òptic, mes-
cla per dvd, etc..


Música Clàssica i Contemporània
Dia 24, 25 i 26; Palau de la Música Catalana (Petit Palau).


Marató de Música de Cambra, amb motiu del Centenari
del Palau de la Música. A càrrec d’estudiants de l’ESMUC.
(Per a més informació, vegeu la pàgina 3 d’aquesta revista).


Cicle de l’ESMUC al Centre Cultural Blanquerna 
de Madrid (Alcalá, 44).
Dia 30


Concert a càrrec d’estudiants i professors de l’Escola. 
Per a més informació: www.esmuc.cat i 
www.ccblanquerna.cat


Cobla de 
l’ESMUC


Roel Dieltens
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Celebrat del 2 al 6 d’abril a Fira de Barcelona, la di-
novena edició del saló Estudia (saló de l’Ensenya-
ment) va permetre repetir la col·laboració inicia-


da l’any passat entre l’Institut del Teatre i l’ESMUC, que
es va traduir en la realització d’un únic estand expositiu.
Ambdues institucions van participar en aquest certamen


L’ESMUC i l’Institut 
del Teatre, junts al saló


de manera conjunta i van articular un únic espai diàfan
que va apostar per la projecció d’un audiovisual creat a
manera de videoclip per a l’ocasió. El director i profes-
sor de l’Institut del Teatre, Ramon Simó, va ser l’artífex
del projecte d’IT i l’ESMUC. En podeu conèixer el format
resseguint el recull de fotografies següent.


Estudia


FOTOS: CRISTÓBAL ZAMORA SEGURA
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ACTUALITAT


–Quins són els reptes que t’han portat a acceptar la direc-
ció de l’ESMUC?


–Una mica els mateixos que em van motivar des del pri-
mer moment a formar-ne part com a docent: ara ja portem vuit
anys de trajectòria i podem començar a ser una mica crítics i a
valorar com han anat les coses, també contemplant que ha can-
viat el panorama musical del país. Penso que, al marge d’as-
sumir aquells reptes indefugibles vinculats a la implantació dels
nous plans d’estudi, hem de fer un esforç de reubicació i co-
municació pensant, sobretot, en totes les escoles de música, els
conservatoris i, en última instància, la mateixa societat per
tal que tots aquests actors se sentin partícips de l’ESMUC.


–És difícil traçar aquests ponts de contacte amb la resta de
centres?


–És complex: part de la dificultat la podríem trobar en la
mateixa gènesi, en la gestació, de l’ESMUC, en tant que la pri-
mera etapa, la creació, va fer evident un distanciament perquè
aquesta nova escola no partia dels conservatoris anteriors, dels
models antics. D’aquí que es produís cert allunyament.


–És aquest el primer dels teus objectius, com a director
de l’Escola: l’acostament als centres educatius musicals?


–Aquest per descomptat, sí. I m’agradaria assolir-lo.
–Aquesta tercera etapa de l’Escola arriba en un moment de


certa maduresa com a centre i amb la mirada posada a Bo-
lonya...


–Certament és un moment clau, fins i tot em fa una mica de
por quan penso en el vessant, en l’aspecte, més d’administra-
ció de l’entrada a Bolonya. Crec que l’ESMUC, per les seves
pròpies estructures i pel personal, molt qualificat, que en for-
ma part està preparada per assumir el repte derivat de l’entra-
da en Bolonya. Potser sigui pel fet que provinc d’un departa-
ment, el de Música Antiga, que sempre ha tingut i té encara un
vincle internacional molt fort, amb un anar i venir constant


d’estudiants i professors que són també docents en diversos
centres d’arreu d’Europa, avesats a tot el que suposa la mobi-
litat i el propi engranatge dels plans d’estudi... El cas és que la
relació i el treball conjunt, pràcticament forçós, plantejat en-
tre centres europeus, en col·laboració amb altres centres, l’en-
tenc des del començament. Penso en els mateixos estudiants;
aquesta fluïdesa i mobilitat és normal que es vagi desplaçant
cap a altres àmbits. 


–Un altre dels punts que has destacat en les teves primeres
declaracions com a director ha estat la voluntat de poten-
ciar l’aspecte professionalitzador de l’Escola...


–És cert: l’ESMUC ha nodrit ja el mercat musical amb un
bon nombre de professionals. Això és una realitat i ens cal
valorar-ho molt directament. Crec que aquests graduats hau-
rien d’estar d’alguna manera vinculats al nostre centre. Hi ha
poques escoles a Europa que tinguin tantes possibilitats d’es-
tudi i s’estructurin d’una manera tan complexa. I com aconse-
guirem vincular els antics estudiants? Doncs penso que si els
departaments de l’Escola tenen la possibilitat de ser una mica
més autònoms i desenvolupar polítiques molt concretes amb
els seus aliats naturals, aquest vessant professionalitzador serà
molt més real perquè seran ells els qui establiran les necessi-
tats del propi mercat; actuaran a manera de baròmetre. Una
altra cosa és que l’ESMUC, per la seva configuració, pugui –i
hagi, crec– de generar projectes fins al punt de convertir-se en
un autèntic centre productor que vinculi no només la gent que
ha estudiat amb nosaltres sinó també aquells que han estudiat
fora, els qui ja s’han inserit en el món laboral, etc. Aquesta co-
ordinació a tots nivells és bàsica per obtenir bons resultats i
garantir que la nostra influència sigui positiva. Per últim, hi ha
encara un aspecte professionalitzador bàsic relacionat amb la
pedagogia musical. Els graduats per l’ESMUC seran els futurs
pedagogs, per tant, aquí la nostra Escola exerceix un paper fo-
namental de formació i de voluntat d’estar en contacte directe
amb les universitats, les escoles de música, etc. En definitiva,
volem incidir positivament en la política associada a la didàc-


Josep Borràs, director de l’ESMUC


Membre de l’equip de l’Escola des dels seus inicis i, fins al moment, cap del departament


de Música Antiga, el fagotista Josep Borràs (Terrassa, 1958) és des del mes de novem-


bre passat el nou director de l’ESMUC per acord del Patronat de la Fundació per a


l’Escola Superior de Música de Catalunya. Borràs substitueix en el càrrec el músic Sal-


vador Mas, actual titular de l’Orquestra Ciudad de Granada i director de l’Escola d’ençà


de juny de 2005. En aquesta entrevista, Borràs exposa les línies principals d’actuació que


vol desenvolupar des de la direcció d’un centre que inicia, pràcticament vuit anys després


de néixer, la seva tercera etapa.


per RUT MARTÍNEZ


“L’ESMUC està preparada per assolir 
el repte de l’entrada a Bolonya”
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tica musical.
–Aquest rol catalitzador


de l’Escola, que associes
al concepte de “centre pro-
ductor”, com s’expres-
sarà?


–Penso que fins ara l’ES-
MUC ja ha esdevingut d’al-
guna manera impulsora de
projectes vinculats a l’ob-
tenció del grau. Ara, però,
ens estem preparant per as-
solir el postgrau. Hem de
veure, amb la nova llei
d’ensenyaments artístics,
quin paper tindran escoles
com la nostra. Però tinc
clar que hauríem de ser ca-
paços de liderar projectes
relacionats amb la recerca.
De fet, és la nostra obliga-
ció. I tenim el professorat necessari per fer-ho. Apostar per la
recerca ens facilitarà l’entrada a Bolonya; també per la matei-
xa casuística dels estudis musicals i de l’ESMUC, on l’accés no
és massiu. 


–L’ESMUC ha d’incidir en pujar el nivell musical del país?
–Sens dubte. És la seva obligació. No és l’únic factor que pot


ajudar a millorar el nivell, però n’és un de molt important. Pen-
sa que ara hi ha molts més professionals, vivim un moment de
gran competència i les vies per obtenir millores en la qualitat
de caràcter general són molt variades. Però l’ESMUC pot i ha
d’incidir en aquest aspecte.


–Pel teu propi bagatge professional, com a músic, creus que
el nivell és millor que fa uns anys? 


–Depèn dels paràmetres amb què ho valorem. En termes ge-
nerals, sí. La gent està més preparada. Però el nivell també
s’ha de mesurar en base a la qualitat dels projectes que exis-
teixen. Hi ha un nivell més alt, certament, hi ha més projec-
tes musicals, més oferta musical –per tant, laboral– però també
hauríem de veure si, en general, hi ha més idees. Jo crec que sí,
si mires la programació del mateix Palau de la Música, de L’Au-
ditori... Hi ha més idees, però caldria implicar tots els agents
associats al mateix mercat musical per garantir resultats òp-
tims.


–Què falta, doncs...
–Per exemple, l’ESMUC aporta al mercat una sèrie d’estu-


diants que tenen una gran flexibilitat. Cal veure si la societat
té resposta per a aquesta gent. A nivell personal, penso en el
cas de l’Orquestra del Teatre Lliure: a partir de la confiança
que et genera una institució, a vegades en base a una parcel·la


molt petita, ets capaç de
desenvolupar projectes que
no només se centren en
l’àmbit musical sinó que
van més enllà. Si les insti-
tucions es fan càrrec de li-
derar l’oferta musical han
d’entendre que cal crear
marcs que permetin des-
envolupar projectes que
donin veu a la creativitat,
que és molta, que hi ha a
casa nostra. Més enllà de
la programació dels audi-
toris, festivals i grans es-
pais. Catalunya és un país
molt dinàmic, que genera
moltes iniciatives, i s’ha de
crear un marc on es puguin
desenvolupar. Aquesta és
la clau: articular un marc


estable, un punt de trobada, on la societat pugui constatar que
hi ha un procés de consolidació de projectes musicals, pe-
dagògics, etc. Aquest marc permetria la imbricació de tots els
factors derivats de la producció musical: la musicologia, la pe-
dagogia, organismes com la JONC, el Conservatori del Liceu...


–Com t’ho faràs per combinar el rol de director de l’ES-
MUC amb la teva activitat concertística?


–El meu perfil professional, des del punt de vista de vincu-
lació amb l’Escola, pot ser que faciliti una mica les coses. Si bé
he estat algunes vegades vinculat a estructures més o menys fi-
xes (penso en la mateixa Orquestra del Teatre Lliure, els grups
de Jordi Savall o l’Ensemble Zefiro) treballo molt com a free-
lance en grups de música antiga, fet que em dóna certa flexi-
bilitat. El cas és que tinc moltes ganes de continuar tocant i
també de fer recerca –de fet els últims anys m’he estat prepa-
rant molt intensament per desenvolupar temes vinculats a la
recerca aplicada a la musicologia i l’organologia d’àmbit bar-
celoní i català. Això no ho vull deixar, de fet serà el que em per-
metrà continuar tenint els peus sobre la terra. I pel que fa al
departament de Música Antiga, fins que no hi hagi les prope-
res eleccions departamentals, serà l’Emilio Moreno –que viu a
Barcelona i és tot un primera línia– qui assumirà el paper de
cap. 


–Per últim, quina invitació, quin missatge, voldries fer arri-
bar a la gent que encara no coneix l’ESMUC?


–Jo els diria que s’hi apropin de la manera que creguin con-
venient: no només les escoles de música, sinó també el públic
en general. La gent comença a saber on som i quina és la nos-
tra oferta formativa.


La professora de l’ESMUC, Dra.
Montserrat Bonet i Agustí, espe-
cialista en Otorinolaringologia i


Foniatria, ha rebut el premi a l’excel·lèn-
cia professional 2008 que atorga el
Col·legi de Metges de Catalunya, com a
reconeixement a la seva tasca d’asses-
sorament mèdic i vocal aplicada als ar-
tistes, cantants, així com pel seu rol com
a directora de corals. Aquesta distinció
s’ha realitzat en el marc del 2n congrés
de la professió mèdica celebrat al Palau
Firal de Tarragona.


Informacions vinculades al professorat de l’ESMUC
D’altra banda, Javier Bonet, fundador


del grup de trompes naturals Cornilo-
quio i professor de l’ESMUC, acaba de
publicar un nou CD amb aquesta for-
mació, dedicat als sextets i quartets per
a trompes naturals en diferents tons de
Dauprat. A més, coincidint amb aques-
ta estrena discogràfica, la revista CD
Compact li dedica la seva portada i una
entrevista en profunditat.


Per últim, els professors del departa-
ment de Jazz i Música Moderna de l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya,


Horacio Fumero (contrabaix) i Albert
Bover (piano) acaben de publicar el tre-
ball Caminhos cruzados (Contrabaix).
Tal i com apunta Miquel Jurado en el lli-
bret que acompanya aquest nou CD: “...
El sabor del cono sur y la luminosidad
mediterránea infectando un jazz que vi-
ve y se desarrolla en pasado, presente
y futuro, como quien dice en tierra de
nadie que, en el fondo, es la tierra de to-
dos”. Un àlbum on, en definitiva, els
estàndards de sempre es barregen amb
composicions pròpies.


En la imatge, Borràs en una de les reunions 
del consell de direcció de l’ESMUC







E
l compositor o intèrpret clàssic
té un llenguatge escrit a través
del qual, juntament amb l’en-
senyament oral, aprèn a repro-


duir la música; en canvi en el jazz s’u-
tilitza sovint la música enregistrada per
poder aprendre. En la música clàssica el
compositor s’esforça pel control, és per
això que s’aferra a la música impresa per
dirigir i guiar els músics a través de la
partitura, com per exemple en forma-
cions grans, amb la figura del director.
En el jazz les obres es componen amb
un llenguatge de codis menys fixats, més
lliures, creant així una base per a l’ex-
pressió individual dins del conjunt.


Quan escoltem una simfonia, el di-
rector glossa la composició a través dels
moviments de les mans o de la batuta.
Ell analitza durant la interpretació tots
els esdeveniment basats en el seu co-
neixement i intuïció, i intenta reproduir,
almenys en teoria, el que va pensar en
el seu moment el compositor. El direc-
tor, a l’hora de basar els seus coneixe-
ments i intuïció, també ha d’improvisar
sobre esdeveniment aliens a la partitu-
ra, i també improvisarà amb el cos, que
és el seu instrument. És possible que mai
arribi a interpretar una partitura de la
mateixa manera, ja que la llibertat que
pot reproduir amb dinàmiques i tempo
no serà mai exactament allò que el com-
positor hagi plasmat. El compositor ator-
ga una certa llibertat al director i deixa
que pugui fluir a través dels músics el
que ell en aquell moment sent, descodi-
ficant d’aquesta manera la informació
que li arriba al director.


En un quartet de corda o en una sec-
ció de corda d’una orquestra, els mem-
bres tendeixen a buscar un so homoge-
ni, que el resultat sigui el d’”un sol ins-
trument”; és a dir, que cada instru-
mentista tingui una idea de so com a part
de tot un so instrumental, i la seva ha-
bilitat és la de realitzar aquest so ho-
mogeni, únic. A un músic de jazz, en
canvi, no li interessa adaptar-se a una
imatge de conjunt, sinó que busca un so
propi, que el singularitzi en la seva ex-
pressió. Per aquest so individualista no


existeixen principis estètics inamovibles,
sinó que és una estètica diferent: indi-
vidualista i amb més marge de decisió.


La figura del compositor ja no és tant
important com la imatge que tenim del
classicisme i del Romanticisme. En el
jazz l’intèrpret és el centre d’atenció i el
que importa és com toca, el so que treu,
però sobretot, també, com improvisa. A
l’igual que al Barroc (encara que en el
clacissisme i al Romanticisme també,
però es desconeix), tornem a veure que
les figures de l’intèrpret/compositor/im-
provisador es tornen a unir.


No és d’estranyar que molts dels stan-


dards de jazz que s’han escrit estiguin
en una tonalitat que conté molts bemolls
–dic això per la incomoditat de tocar en
certs tons on els harmònics no ressalten
el so del violí– ja que els instruments que
van estar molt presents durant tota
l’època del jazz anterior dels anys 80
(swing, be bop, hard-bop) eren la trom-
peta i saxo (instruments transpositors).
Els intèrprets tocaven les seves pròpies
composicions, la melodia era important,
però sobretot ho eren els acords, que
eren la base del tema ja que el destaca-
ven. La gent realment el que anava a es-
coltar eren les improvisacions que feia
l’intèrpret. Tanmateix, si no tocaven te-
mes dels propi solista o d’algun com-
ponent del grup, es feien arranjaments
del tema mantenint l’estructura harmò-
nica i la melodia, i el resultant era ben
diferent de l’original. Les dues maneres
d’interpretació (clàssica i jazz) prenen
diverses trajectòries per poder arribar a
la seva forma final a l’oient, però són
dues trajectòries iguals perquè el recep-
tor pugui apreciar la creativitat de ca-
dascuna d’elles.
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E S M U C A R T I C L E


En el Romanticisme, el violí vol imi-
tar les veus de l’òpera projectant el so
fins a l’última filera del teatre amb un
vibrat constant que ajuda a l’afinació i
a la projecció del so. Avui en dia, els per-
fils de violinistes que interpreten jazz
o música moderna són uns perfils total-
ment diferents dels del Romanticisme,
busquen la imitació d’un altre tipus de
veu amb poc vibrat, sense certs auto-
matismes de la mà esquerra, un so més
aflautat, i tocant més a la part superior
de l’arc per provocar un efecte més
“swingat”, és a dir, s’imita més als ins-
truments de vent, com han anat fent els
“reis del jazz” i els precursors de nous
sons i improvisacions en el transcurs del
segle XX.


Un dels punt decisius en la compara-
ció d’aquests dos tipus de música és la
improvisació. La improvisació és una ac-
tivitat creativa instantània, és posar-se a
dialogar amb el llenguatge adquirit i plas-
mar amb sons el pensament musical.
Aquest ha estat l’ingredient més impor-
tant des dels inicis del jazz, però encara
ho ha estat més en la música clàssica.


L
a majoria dels oients de músi-
ca moderna no són conscients
que molts dels grans composi-
tors clàssics eren grans impro-


visadors. Per exemple J.S. Bach (1685-
1750), un dels compositors més grans
de l’era barroca, posseïa una gran habi-
litat per improvisar. També ho eren W.A.
Mozart (1756-1791), L.V. Beethoven
(1770-1829), o F. Liszt (1811-1886).
Però cada vegada més, el desig del com-
positor de tenir el control complet so-
bre la seva música fa que, a finals del se-
gle XIX, improvisar es faci sovint més
estrany i el músic deixi d’utilitzar aquest
recurs.


A principis del segle XX, fruit de
l’era industrial, s’aprecia més un model
de producció industrial, hi ha un indi-
vidualisme i una especialització obrera;
per tant, observem un efecte piramidal:
el compositor és el vèrtex (“que està en
contacte amb Déu”), seguit del director
i, finalment, dels músics de l’orquestra.
Es crea un ordre jeràrquic. Altres nous
factors importants per a la música que
sorgeixen amb aquesta revolució són per


per ORIOL SAÑA


entre dos mons
L’ensenyament del violí


Les dues músiques 
(clàssica i jazz) 
depenen una de 


l’altra, el violinista 
s’ha d’alimentar 
dels dos àmbits.







5


ESMUC


exemple les millores de les tècniques
d’impressió, que fan més fàcil imprimir
música, fet que ajuda a què el músic tin-
gui més contacte amb la partitura.


Les dues músiques depenen una de
l’altra, el violinista s’ha d’alimentar dels
dos àmbits. Mentre per una part tenim
les “vitamines” de l’afinació exacta, i la
unificació del treball cambrístic per ob-
tenir un so homogeni de la música “clàs-
sica”; per l’altra part tenim les “vitami-
nes” de la improvisació que permet con-
duir a una millora de la lectura vertical,
d’harmonies, de la música i a una rela-
xació al mateix temps de no haver d’es-
tar totalment supeditat a la partitura.


E
ls estereotips entre dos imagi-
naris separats. La visió de la im-
provisació, per a alguns com-
positors acadèmics, implica


l’absència de planificació i disciplina, i
molt sovint es relaciona amb la imatge
de músics que no tenen una formació
musical elemental. La idea que existei-
xen músics que a través d’uns codis po-
den expressar-se sense estar limitats per
la partitura es fa estranya per als intèr-
prets de música clàssica. Fins i tot, po-
den arribar a escandalitzar-se davant
aquesta disciplina, però a la vegada po-
den sentir-se atrets per la llibertat que
suposa.


Des de l’altra banda, i fent també un
esterotip, els músics de jazz relacionen
la música clàssica amb la disciplina, l’art
per l’art i la previsió. Sovint s’identifica
el músic clàssic amb la burgesia, amb
una moral convencional, que alhora con-
trasta amb l’estereotip del músic de jazz,
vist com una persona d’aspectes i cos-
tums poc convencionals, que en ocasions
pot abusar de l’alcohol i les drogues. Tot
i que aquesta relació pot tenir en algun


cas aplicació real, cal tenir en
compte que estem parlant d’es-
tereotips, i que en la majoria
d’ocasions és del tot inaplicable.


L
a pedagogia del violí. La
improvisació, que s’ha-
via anat perdent en la
“música culta” o “clàs-


sica”, amb l’arribada de la mú-
sica afroamericana i l’inici del
jazz es recupera. Aquest element
tant important com és el poder
expressar-se amb una veu més
pròpia mitjançant l’instrument,
es reprèn per tornar-se trans-
cendental. Malauradament, dins
del món de la pedagogia de l’ins-
trument, constatem una forta
tendència a l’ús de l’ensenya-
ment tradicional, un ensenya-
ment que ofereix una progra-
mació molt allunyada de la rea-


litat que actualment es viu a les aules de
violí. I és que la necessitat de recuperar
la improvisació és un reclam que no pot
passar desapercebut al professorat. El
fet de treballar aspectes tècnics cenyits
a una partitura s’ha convertit en una me-
todologia habitual en la impartició de
les classes, que perjudica i limita el crei-
xement musical de l’alumne.


Molts dels professors de música clàs-
sica veuen la la improvisació com una
manera totalment lliure, on potser, i de
manera errònea, pensen que val tot, sen-
se tenir en compte els codis que d’un
marc interpretatiu porten implícita una
gran coherència amb els acords que s’es-
tan tocant.


Quan escoltem un alumne de violí
“clàssic” podem observar que el violi-
nista no mira en cap moment al pianis-
ta i dóna les entrades amb un moviment
vertical de cos amb el violí. Suposo que
deu pensar: “…ja em seguirà…”. En
aquest cas ens podríem preguntar: ¿una
sonata està feta per a dos instruments
solistes o només per a un? Penso que
potser també el pianista donarà l’entra-
da en el seu moment de l’obra, o crec
que seria interessant que el violinista
aportés informació visual en algun mo-
ment per fer alguna dinàmica conjunta-
ment, o donar un color diferent quan hi
ha un canvi harmònic. És aquí on radi-
ca la falta de lectura vertical i l’anàlisi
harmònica de les obres. Molts cops no
prenen conciència de què hi ha hagut un
canvi harmònic, i aquest és el gran ene-
mic de molts violinistes. Fent la prova
amb deu dels meus alumnes, he vist que
trigaven uns deu segons en respondrem
quina armadura porta la tonalitat de sol
bemoll major, i molts d’ells acaben la ti-
tulació superior tocant les escales, només
amb tres o quatre tons diferents, lògi-


cament amb els modes major o menor.
En aquest punt hauríem de preguntar:
¿és bo que l’alumne només conegui els
modes majors i menor? Què passa amb
els altres tipus de modes? Dins el món
de la música tenim una espècie de sub-
cultures que estan regides per uns co-
dis: quan se n’incorporen de nous, això
provoca un cert distanciament sobre l’a-
plicació dels codis. En molts casos, això
acostuma a passar, potser produït per la
desinformació, o per ser reacis a tocar
d’una manera diferent o per mandra a
treballar diferent.


L
es articulacions del violí jazz i mo-
dern enfront al violí clàssic. En el
violí jazz i modern és molt im-
portant l’articulació de les dues


mans. Pel que fa la mà dreta, el pes de
l’arc és diferent, no es busca un contac-
te total de les cerres amb la corda, sinó
que es busquen sons heterogenis, es vo-
len obtenir diferents intensitats. Una de
les nombroses tècniques és la inflexió de
l’arc, es tracta de buscar un so molt ai-
rejat per tal d’aconseguir imitar els ins-
truments de vent. Pel que fa a la mà es-
querra, no es busca gaire moviment ni
una articulació forta, sinó més aviat el
contrari, s’intenta trobar la relaxació,
sense gaire articulació, per tal d’acon-
seguir que les dues mans estiguin més
coordinades i siguin més àgils.


Una de les diferències entre la músi-
ca clàssica i el jazz i la música moderna,
seria la manera com s’escriuen les arti-
culacions. En el clàssic normalment so-
len estar meticulosament escrites i l’intèr-
pret ha de preocupar-se per executar-les
tal i com són a la partitura, de la ma-
nera més fidel possible; per altra banda,
trobem que en l’escriptura del jazz les
articulacions poden estar o no escrites,
o si ho estan ens poden portar a una al-
tra manera d’execució, de forma dife-
rent a la d’una peça clàssica; així és d’es-
perar que l’intèrpret sàpiga resoldre la
problemàtica amb recursos propis de ca-
da estil. L’ús del vibrat en el jazz és un
recurs ornamental, igual que en el Bar-
roc, i no una norma que s’utilitza sem-
pre com un automatisme de la mà es-
querra tal i com s’ensenya en el model
acadèmic, sobretot a la música del Ro-
manticisme.


E
nregistraments i notacions.


Quant escoltem enregistra-
ments de violinistes de jazz o
clàssic podem observar que la


diferència radica en la utilització dels
elements interpretatius bàsics del violí,
como poden ser per exemple: el color
del so, les característiques del vibrat, les
articulacions, els accents, i altres infle-
xions pròpies del jazz, com són les no-
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Oriol Saña proposa una nova 
visió del violí jazz i modern
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tes fantasmes (que es toquen però no so-
nen). Molts dels enregistraments histò-
rics ens poden ajudar a entendre el llen-
guatge que vol l’intèrpret en jazz o el
compositor en clàssica. 


La manera d’interpretar les obres ha
anat canviant, però també ens podríem
preguntar: ¿què passaria si féssim una
“transcripció” d’una obra històrica in-
terpretada pel mateix compositor, i l’e-
xecutéssim exactament com ell, a un pú-
blic totalment diferent del que hi havia
en el moment de l’enregistrament histò-
ric? Probablement ens trobaríem amb
què molta gent no l’entendria o si més
no, no estaria dins dels cànons estàn-
dards que estem acostumats, és a dir,
avui ho tocaríem segons el model canò-
nic previst actualment. També podríem
reflexionar que si amb cent anys ja tro-
bem moltes i grans diferències amb l’e-
xecució, què passaria si tinguéssim en-
registraments de tres-cents anys? La mú-
sica clàssica dóna un valor al passat que
no és igual al present, i volem fer histò-
ria sense justificar el present, quant en
definitiva estem fent present però argu-
mentat sobre la imaginació d’una histò-
ria no gaire verificada.


L’inici del jazz és comú amb l’apari-
ció del disc de vinil, per tant, sabem
exactament com tocaven, com interpre-
taven els músics de jazz des del princi-
pi, per això s’utilitza molt la “transcrip-
ció” per entendre la seva música. En can-
vi amb els autors clàssics ens cenyim,
lògicament, al que ens ha restat a la par-
titura.


El músic de jazz ha de confiar en els
enregistraments anteriors per aconse-
guir una sensació d’estil i tècnica, de les
quals ell extraurà la informació oportu-
na. En canvi en la música clàssica, un
compositor pot aprendre (apart dels en-
registraments que també utilitza) de di-
versos compositors observant i analit-
zant la música que altres van escriure.
És per això que podem deduir que la
pràctica auditiva i la capacitat d’extreu-
re informació mitjançant un enregistra-
ment és molt diferent; tenim per tant
maneres diferents d’escoltar.


I
nterpretació de les frases. D’un vio-
linista clàssic s’espera un refinament
del to, accents suaus, automatisme
del vibrat, un vibrat continu i ràpid


amb delicadesa al finalitzar les frases.
Els intèrprets aprenen a reproduir exac-
tament les notes que troben escrites a la
partitura, a tocar el tempo adequat i a
la utilització correcta de les articulacions
dels arcs sumant la relació fluida i co-
herent de l’arc amb cada nota, tot i això
tocant en plena sintonia i a tempo.


Per altra banda, el violinista de jazz i
música moderna opta per un so més re-


laxat i amb una relaxació muscular per
part de les dues mans més pronunciada,
utilitzant el vibrat en les notes que vol
realçar, i els accents irregulars. Això el
portarà a la utilització de certs codis,
dins de la improvisació, adequats a l’es-
til. Aquest fet comporta que indepen-
dentment de l’estil que es toqui, escol-
tar i analitzar diàriament els principals
intèrprets dins del gènere escollit, tenir
una mecànica de digitacions per la pràc-
tica d’exercicis i de l’obra que s’inter-
preta (arpegis, patrons) permetrà al mú-
sic interpretar cada forma. Per tant, po-
dem dir que és un treball d’estudi i
pràctica, però s’ha d’estudiar cada gè-
nere fins poder-ne interioritzar el so pro-
pi i dominar en profunditat el llenguat-
ge.


Dins de la interpretació de les frases
trobem una de les diferències més cla-
res, seria un canvi d’eix de la lectura,
passant de realitzar-la horitzontalment
(interpetació d’una obra clàssica), a fer-
ho de manera vertical, improvisant so-
bre la verticalitat dels acords tonals i se-
gons uns codis exposats per el compo-
sitor.


L’
equipament de l’instrument en
el violí jazz i modern.Un dels
aspectes més clars de contrast
seria l’equipament de l’ins-


trument: el violí també s’ha transformat
cap al violí elèctric, ja que el context i
l’època també han canviat. Suposo que
canviar la taxonomia del violí amb la se-
va tradició cultural i poder classificar-lo
com un instrument de corda electròfon
és un fet pel que encara ens queden al-
guns anys, ja que molts d’aquests ins-
truments tot just des de fa poc s’estan
estandaritzant a les botigues especialit-
zades d’instruments de corda. El violí
s’ha hagut d’anar adaptant als nous en-
torns sonors i ha hagut d’amplificar-se,
per exemple: si s’interpreta en grans es-


cenaris juntament amb instruments elèc-
trics o de vent, com el saxo, trombó o
una secció de metalls, el violí (pel seu
sistema físic) necessita, depenent amb
qui toca, l’acoblament de nous acceso-
ris, com per exemple la microfonia.


Per això podríem dir que, si adjudi-
quem al violí l’adjectiu d’elèctric, li es-
tem donant la categoria de nou instru-
ment en el que podem trobar moltes va-
rietats de formes, marques i maneres de
tocar. Podríem fer per tant una reflexió
sobre què passaria si els instruments com
el llaüt estiguessin de moda en la mú-
sica pop, rock o la música contemporà-
nia: ¿s’hauria transformat també amb
l’acoblament d’altres materials? ¿Podrí-
em parlar de llaüts electròfons? ¿Podrí-
em també fer un diagrama sobre els vio-
lins elèctrics?


Molts dels alumnes i col·legues que
han provat o s’han comprat un violí elèc-
tric sovint acaben frustrant els seus ob-
jectius inicials –“que soni com el meu
violí però més fort”– sense tenir en
compte que és un altre instrument, ja
que no té caixa de ressonància i pesa
més; d’altra banda, sovint no el con-
nectem a un amplificador adequat, ni li
adherim els pedals d’efecte adequats.


C
onclusions. Després d’haver
examinat diverses relacions en-
tre els dos mons musicals on
actualment intervé el violí, crec


que cada vegada hi ha més exemples
d’influències del jazz, i de la música mo-
derna i tradicional en la música acadè-
mica: i així mateix, influències de la mú-
sica acadèmica en determinats intèrprets
del jazz.


A priori, el violí acadèmic i el violí
jazz i modern, presenten distincions molt
significatives. En tot cas, l’actitud de
l’intèrpret està associada en el context
en el que els representa, i en definitiva,
els dos mons semblen no tenir gaires co-
ses en comú. Per tant, el primer impuls
sería tractar-los com dos instruments i
dos estils d’interpretació del tot sepa-
rats. Ara bé, si ens atenim a un segon ni-
vell d’observació, ens adonem que els
dos estils són més propers del que sem-
bla. Especialment en el sentit que tots
dos s’influencien per poder créixer i evo-
lucionar. Si volem acudir a un nivell su-
perior de creativitat i d’esplendor, pro-
vablement el coneixement mutu i l’in-
tercanvi d’experiències de pràctiques
entre els dos mons es farà cada vegada
més inevitable, encara que molts dels
intèrprets actualment no en siguin cons-
cients.


Oriol Saña és professor de violí jazz de 
l’ESMUC. www.myspace.com/oriolsc, 
oriol.sana@esmuc.cat


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


Una de les 
diferències seria 


un canvi d’eix de la 
lectura, passant de 


realitzar-la 
horitzontalment 


(interpretació 
d’una obra 
clàssica) a 


fer-ho de manera
vertical.
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desembre 2008Activitats


Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat


Els concerts de l’Acadèmia (3a edició)
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant,150. Barcelona).
Entrada gratuïta, fins esgotar localitats.


Dimarts, a les 19 hores


Dia 2. Amb esperit romàntic (Lieder de Schubert, Schumann i Wolf). 
Amb Assumpta Mateu, soprano, i Francisco Poyato, piano. 
Amb la col.laboració de Josep Fuster, clarinet. 


Dia 16. Concert de Postgraduats. 
Amb la participació d’estudiants graduats per l’ESMUC.
Concert del Trio Volta: Milnousents, amb Míriam Farré (clarinet), Laia Rius (violí) i 
Claudia Gómez (piano). 
Presentació del disc Duot, amb Albert Cirera (saxo) i Ramon Prats (bateria).


Consulteu el blog dels Concerts de l’Acadèmia per a més informació: 
www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/


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


Sonologia
Dia 2, 18 hores. Auditori de La Pedrera.


Inauguració oficial del Màster en Tecnologies 
del So i de la Música (Sound and Music Computing 
http://www.iua.upf.edu/smc/), en el qual hi col·labora
l’ESMUC (Departament de Sonologia). Concerts de 
Reactable i Orquestra de laptops de l’ESMUC.


Clàssica i contemporània
Dia 3, 17 hores. Aula d’Orquestra.


Concert de piano a càrrec de Seppo Salovius, 
professor de la Universitat de Helsinky. 


Jazz i Música Moderna
Dia 4, de 12 a 14 h: masterclass; 
19 h: concert. Aula d’Orquestra.


Masterclass i concert de la big band The Knox Jazz 
Ensemble i David Hoffman (solista).


Pedagogia
Dia 4.


Conferència: Comunicació i relació en l’equip de 
professors, a càrrec de Miquel Essomba, assessor 
de la UNESCO i professor de la UAB.


Música Tradicional
Dia 11 i 18, de 18 a 21 h. Aula 356.


Taller: L’art d’acompanyar el flamenc, impartit per 
Joan Ramon Caro i Sara Barrero Ferreiro (bailaora). 


Pedagogia
Dia 12, de 16 a 20 hores. Dia 13, de 10 a 13 h. Aula 346 i 347.


Curs: Feldenkrais per a músics: auto-consciència a través 
del moviment, a càrrec de Philip A. Unseld. 
Atenció: curs iniciat al novembre, cal sol·licitar-ne 
l’assistència a gisela.garcia@esmuc.cat.


Pedagogia
Dia 18.


Conferència: Fer de mestre avui, a càrrec de Jaume Cela, 
mestre de primària i director de l’Escoleta de Bellaterra.
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–Cal, primer de tot, felicitar-te: Asstrio
és un dels grups més interessants de l’es-
cena actual i presentes segon disc com a
líder...


–Estic content, la veritat. És un bon mo-
ment, amb projectes que ja funcionen, com
el mateix Asstrio, i amb la mirada posa-
da en el rodatge d’aquest segon disc per
diverses sales de Catalunya gràcies a la gi-
ra associada al circuit Ressons. Sense anar
més lluny, el dia 12 de desembre actuem
a Lleida; el 13, a Tàrrega i el 20, a Vic. Es-
tem molt contents perquè dotze sales, d’un
total de tretze, ens han inclòs en la seva
programació.  


–Comencem per Asstrio, doncs. Com
va néixer?


–De fet, l’Arecio Smith, el Santi Serra-
tosa i jo ens vam conèixer l’any 2001 a
l’Aula de Música Moderna del Liceu. La
nostra voluntat era bàsicament emular els
trios d’orgue Hammond de la dècada dels
seixanta, tota la moguda associada al gro-
ove, el jazz, Jimmy Smith, Grant Green,
etc. Partint d’aquesta base, musicalment
hem evolucionat moltíssim, arribant a ser,
en certa manera, inclassificables. De fet,
hem tocat en festivals molt diversos: des
del mateix Sónar fins a mostres de rock,
jazz, blues, noves músiques, sessions de
discoteques... D’aquí que hàgim decidit
autoetiquetar-nos com a grup d’electro-
jazz-rock.


–Responent a l’obsessió per l’etique-
ta...


–Fins a cert punt. Tothom necessita clas-
sificar i classificar-te. Quan presentes una
proposta has de poder direccionar una mi-
ca el públic, els programadors, els pro-
motors... Hi ha coses curioses, en aquest
sentit. Com haver obtingut el premi En-
derrock al millor grup de jazz –reconeixe-
ment que ens ha fet, posats a dir, molta
il·lusió.


–D’on beus, musicalment? Quines són
les teves influències?


–La veritat és que de llocs molt diver-
sos: des dels boleros de Machín al mateix


Schönberg. El fet d’estudiar a l’ESMUC
ha estat, en aquest sentit, un regal; m’ha
permès descobrir i aprofundir en molts
llenguatges, en tipus de músiques molt di-
verses, i incorporar-les al meu propi back-
ground que parteix del rock (havia tocat,
entre altres, amb el grup Brams), la músi-
ca folk, etc.


–Com arribes a l’ESMUC?
–Ha estat una mica la història a l’in-


revés. Vaig tenir l’oportunitat d’anar als
Estats Units, a Nova York, gràcies a l’ob-
tenció d’una beca de la Generalitat. Tenia
molt clar que volia orientar la meva car-
rera cap al jazz però sense renunciar a una
formació molt més completa, integral. D’a-
quí que em fixés en l’ESMUC, on he po-
gut treballar amb músics com Gabriel
Brncic, Luca Chiantore, Ignasi Terraza o
el mateix Dani Pérez, entre altres, que
m’han obert nous universos. 


–Acabaràs aviat?
–L’any vinent, si tot va bé. Estic defi-


nint el meu projecte final, que no se cen-
trarà en la figura d’un guitarrista sinó que
anirà vinculat a l’instrument harmònic per
excel·lència: el piano. Vull aplicar a la gui-
tarra recursos associats al piano, el piano
stride, les primeres expressions del piano
jazz, i desenvolupar-lo fins a l’actualitat.  


–I mentrestant...
–Centrat en aquest últim disc. Vaig co-


mençar l’any 2005 enregistrant Obertura,
amb Santi Careta Grup, a trio, però con-
vidant ja la Juliane (veu) i en Miguel
Fernández Vallejo (saxo tenor). Després
de gravar aquest primer disc, Jordi Pujol,
del segell Fresh Sound, em va demanar de
fer un disc a quintet. Sempre, però, par-
tint del meu trio (amb Marc Cuevas, al
contrabaix, i Òscar Domènech, a la bate-
ria). Des d’aleshores no he parat, també
participant en projectes d’altres músics.
Penso en el mateix Anacrònics, fent de co-
lider amb Sergi Sirvent.


–Ara, però, sembles donar prioritat a
la veu.


–Sens dubte és el que distingeix aquest
treball de la resta. Els temes són meus, amb
lletres de la Juliane, i això els dóna un co-
lor molt especial. La veu és, en aquest sen-


Santi


Careta


tit, un instrument més i la Juliane juga amb
un seguit d’efectes que propicien la crea-
ció d’un ambient sonor molt especial. Es-
tilísticament fem jazz barrejat amb pop,
però amb pinzellades de free i psicodè-
lia, incorporant les tendències més fres-
ques que arriben d’Europa. 


–Com t’ho fas per combinar-ho tot?
–Buff (Riu). Estic molt estressat. A més,


faig classes, estic amb sis o set grups... I
només l’ESMUC ja podria acaparar el cent
per cent de la meva atenció. A més, tinc
força concerts. El concepte “temps lliure”
no figura en la meva agenda. 


–Però tens temps per escriure?
Sí, és la meva gran passió. 
–I en quina línia treballes...
–Tinc alguns projectes molt interessants:


tots ells, però, amb cantants. Penso en el
trio de Celeste Alías o altres propostes amb
Carola Ortiz i Marco Mezquida, al piano.
D’altres en col·laboració amb el saxo Ga-
briel Amargant... Tot, gent molt interes-
sant.  


–Però, novament, apareix la veu... 
–S’aprèn moltíssim dels cantants. És


una connexió diferent: la força del text,
que fins ara mai m’havia plantejant, arri-
ba directament al públic i te’l fa pròxim.
La veu fa que la música transcendeixi. 


–Bon moment per a tu, doncs. L’és,
també, per al jazz “nacional”?


–Si bé a nivell musical i de volum de
músics, vivim un bon moment crec que hi
ha encara assignatures pendents, com sor-
tir a l’estranger. Ens convé, i molt, créixer.
Encara hi ha una frontera molt gran, en el
cas del jazz. Penso en l’exemple d’Asstrio,
amb els quals hem actuat per tot l’estat es-
panyol però ens costa molt sortir a l’es-
tranger. L’escena d’aquí no existeix fora.
L’escena internacional la controlen els nòr-
dics, els centreeuropeus i, en última instàn-
cia, els americans, amb la mirada posada
a Nova York. Nosaltres arrosseguem en-
cara uns anys de retard i, tot i que l’es-
tructura està creixent, tenim escoles, dis-
cogràfiques, certa premsa... ens falta en-
cara polir l’engranatge. És una qüestió de
temps perquè la matèria prima hi és i l’es-
cena està realment molt viva.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


GUITARRISTA I ESTUDIANT DE L’ESMUC


Musicalment polièdric però amb una veu pròpia que desenvolupa en ca-
dascuna de les seves propostes, el guitarrista Santi Careta, estudiant de
quart curs a l’ESMUC, amb Dani Pérez, acaba d’editar el seu segon disc


com a líder amb la cantant alemanya Juliane Heinemann (Fresh Sound New Talent). Amb ell parlem d’a-
quest disc però també de la meritòria fundació de la banda d’electro-jazz Asstrio, amb la qual ha visitat
els clubs i festivals més importants de l’estat.


“La internacionalització és 
la nostra assignatura pendent”
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El conseller d’Educació, Ernest Maragall (al centre de la taula), 
va presidir la presentació d’aquest nou organisme


P
romogut de manera conjunta
entre l’ESMUC, Mútua Interco-
marcal, Prevint i l’empresa Ga-
es-Centres Auditius, la creació


d’aquest Observatori també dóna res-
posta a l’entrada en vigor, el 15 de fe-
brer passat, del Reial Decret “Sobre la
protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra riscos relacionats
amb l’exposició al soroll”–Reial Decret
286 de 2006.


Una de les primeres accions que
s’han desenvolupat a redós de l’Obser-
vatori ha estat l’elaboració d’un estudi
tècnic per avaluar els efectes dels pro-
tectors auditius, en la línia de fomen-
tar la seguretat i la salut i minimitzar els
riscos que pot patir el col·lectiu dels mú-
sics. Aquest estudi s’ha fet a partir de
les proves realitzades a un grup de quin-
ze professors de l’Escola Superior de
Música de Catalunya, de diverses dis-
ciplines instrumentals. Els resultats de
l’estudi demostren que els músics ne-
cessiten diferents tipus de protecció de-
penent dels nivells de so als quals es tro-
ben sotmesos. Del total de músics que
han participat en la prova, un 73% ha
acollit de manera positiva la utilització
de protectors auditius amb la finalitat
d’evitar lesions. Aquest fet resulta es-


aquesta situació afecta un 52% dels mú-
sics provinents de la clàssica i un 30%
dels músics de rock. En la pràctica mu-
sical, els instruments que produeixen
danys majors i nivells de pressió sonora
més gran són: els instruments de per-
cussió, seguits de la trompeta, el flautí,
el corn i el fagot; baixos i contrabaixos
i trombons. Els instruments de percus-
sió com la bateria poden assolir nivells
d’entre 85 dB i 115 dB, mentre que els
instruments de vent (com la flauta tra-
vessera o el saxo) poden arribar a nivells


pecialment rellevant i s’endevina neces-
sari en tant que un 82% dels músics que
han format part de l’estudi afirmen es-
coltar música, com a intèrprets, durant
més de deu hores diàries. Aquesta si-
tuació fa que, en molts casos, estiguin
exposats a un total d’entre 80 i 100 dBA
durant un període de temps prolongat.


Cal remarcar que la principal con-
seqüència de la pèrdua auditiva induïda
per la música és l’alteració de la pròpia
audició. En aquest sentit, i segons un ar-
ticle publicat a The Hearing Review,


En col·laboració amb Mútua Intercomarcal, Prevint i Gaes


L’Observatori de Prevenció Auditiva per als Músics, que es va presentar en roda de prem-
sa el 26 de juny passat a l’ESMUC, neix amb la voluntat de conscienciar aquest col·lec-
tiu sobre la necessitat de vetllar per la seva salut auditiva i prevenir possibles lesions
propiciades pel fet d’estar sotmesos a sons que superen la intensitat que contempla el
llindar de seguretat establert per la legislació vigent.


per RUT MARTÍNEZ


L’ESMUC impulsa 
l’Observatori de Prevenció 


Auditiva per als Músics
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superiors als 90 dB.
La voluntat dels promotors de l’Ob-


servatori és ampliar la base d’aquest es-
tudi preliminar per tal d’obtenir una ba-
se de dades sobre el sector que perme-
ti investigar sobre quins són els millors
models de protectors auditius, ajustant-
los el màxim possible als requeriments
de cada músic. 


Les valoracions


La roda de premsa de presentació de
l’Observatori es va iniciar amb la sig-
natura de l’acord de col·laboració subs-
crit pel conseller d’Educació i president
del Patronat de la Fundació per a l’ES-
MUC, Ernest Maragall; el president de
Mútua Intercomarcal, Alexandre Blasi;
el president del Consell d’Administra-
ció de Prevint, Miquel Blanch; i el con-
seller delegat de Gaes-Centres Auditius,
Antoni Gassó. 


En aquest sentit, el conseller Mara-
gall va afirmar que “la creació d’aquest
Observatori suposa un pas endavant
molt important, ja que la feina que de-
senvolupa és la suma intel·ligent de tots
els agents implicats en el projecte”.
També va qualificar d’oportú l’ús de pro-
tectors auditius no només en l’exercici
de la professió de músic sinó també en
d’altres àmbits.


Per la seva banda, Alexandre Blasi,
president de Mútua Intercomarcal, va
destacar la importància de formar part


d’una iniciativa d’aquest tipus, “en tant
que suposa el punt de partida de diver-
ses accions ambicioses que necessiten,
com en aquesta ocasió, de la implicació
dels professors i alumnes de música”.
Aquesta implicació s’ha traduït en la re-
alització de mesuraments del soroll ge-
nerat pels instruments. A més a més, Mi-
quel Blanch, president del Consell d’Ad-
ministració de Prevint, va ressaltar la
importància de la feina desenvolupada
per totes les entitats implicades en la cre-
ació de l’Observatori. “Volem i hem de
conscienciar els músics del fet que s’han
de protegir l’oïda amb la finalitat d’e-


vitar lesions. Aquest aspecte és clau
per garantir-los una vida professional
òptima”. 


Per últim, Antoni Gassó, conseller de-
legat de Gaes-Centres Auditius, va rei-
vindicar la importància de l’oïda en els
nostres temps. “No podem oblidar que
aquest sentit ens apropa a la gent i ens
atorga el poder de la comunicació”. Pre-
cisament per això, Gassó va insistir en
què “hem de protegir l’oïda dels músics,
ja que estan sotmesos durant més de vuit
hores diàries a intensitats d’entre 80 y
100 dBA, nivells que es consideren per-
judicials, segons afirmen els experts”.


Adéu al pianista i professor de l’ESMUC


Pianista, concertista i pedagog, Leonid Sintsev ha estat un
dels músics russos més importants de la seva generació.
Mereixedor de nombroses mencions internacionals i del


reconeixement estatal que es va traduir en l’obtenció del títol
d’Artista Honorífic de Rússia, va desenvolupar una intensa ac-
tivitat concertística que el va portar a ser reconegut com un
dels millors intèrprets de Chopin i Liszt.


Al llarg dels darrers quinze anys, va realitzar una tasca do-
cent molt important a Catalunya, centrada en l’ESMUC d’ençà
de la seva creació. Intel·lectual culte i erudit, va saber trans-
metre una visió de la música que, en realitat, va ser també i
principalment una concepció de la vida.


Leonid Sintsev, en el concert inaugural de la segona edició del cicle 
Els concerts de l’Acadèmia, el 6 de novembre passat, a L’Auditori


La mort sobtada de Leonid Sintsev, el 17 de juny passat, ens va colpir profundament. Tant la Fundació per a l’ES-
MUC com tota la comunitat educativa de l’Escola volem expressar el nostre condol més sincer als seus familiars. Però


també, i sobretot, volem manifestar com n’és, de gran, aquesta pèrdua. Volem, també a través d’aquestes pàgines, agrair
el seu mestratge. No l’oblidarem.


Sintsev
Leonid


D’esquerra a dreta: Pau Monterde, director general de la Fundació per a l’ESMUC, 
el conseller Maragall i Alexandre Blasi, president de Mútua Intercomarcal







per XAVIER PALLÀS MARIANI


La música a Olot


Q
uan es parla de la tradició mu-
sical olotina del segle XVIII, el
primer referent en qui es pen-
sa és el Pare Antoni Soler.


Aquest músic nascut a Olot el 1729 és
una de les figures cabdals del classicis-
me a la Península. Ara bé, tot i ser-ne un
dels fills més il·lustres, el compositor no
és representatiu de la vida musical de
la ciutat. La seva relació amb la vila olo-
tina va ser per una banda circumstancial,
ja que va néixer a Olot perquè el seu pa-
re, que era músic del regiment de
Numància, hi havia estat destinat; i per
l’altra molt efímera, ja que als sis anys
va ingressar a l’Escolania de Montserrat
i ja no tornà més a la ciutat olotina, sinó
que ocupà la plaça d’organista de la Seu
de Lleida i més tard al monestir de San
Lorenzo del Escorial, on entrà a l’ordre
dels jerònims.


La vida musical olotina durant el se-
gle XVIII i XIX està molt relacionada amb
l’Església. Olot va ser, juntament amb la
catedral i la col·legiata de Sant Feliu de
Girona i les parroquials de Canet de Mar,
Castelló d’Empúries, Figueres, Peralada
i Torroella de Montgrí, una de les viles
de la diòcesi de Girona que va  gaudir
durant molts anys de la presència de ca-
pella de música. Les capelles de música
eren les encarregades de portar a terme
totes les manifestacions musicals rela-
cionades amb la institució de la qual de-
penien. Normalment estaven relaciona-
des amb l’autoritat eclesiàstica, però
també les podem trobar vinculades a la
Cort. A Olot depenia de l’església de Sant
Esteve i s’encarregava de tots els actes
musicals relacionats amb la seva comu-
nitat de preveres. La capella estava cons-
tituïda pel mestre de capella que era l’en-
carregat de la direcció i de l’organitza-
ció; l’organista; els membres del cor, que
podien ser escolans o cantors beneficiats;
i els ministrers, que s’encarregaven de la
part instrumental.


El càrrec de mestre de capella a Olot
s’oficialitzà a principis del segle XVIII, tot
i que ja existia des de molt abans. En un
informe sobre els candidats que es pre-
sentaven a les oposicions per a mestre de
capella l’any 1739 trobem que es dema-
naven tres condicions per obtenir la
plaça: ser home de bons costums, tenir
bona veu per a cantar i ser hàbil en la


composició musical. Un cop aconsegui-
da la plaça, el mestre de capella, que era
finançat a través d’un benefici, tenia les
següents funcions:


–Entonar el cant pla en el rés de les
hores canòniques.


–Procurar que el recitat de les pregà-
ries es fes en una cadència i ritme ade-
quat.


–Cantar juntament amb l’escolania la
missa major en les festes principals. Era
l’anomenat cant d’orgue, el qual se sus-
tentava amb aquest instrument.


–Compondre i dirigir peces per a les
solemnitats especials: aquestes es feien
a vàries veus i acompanyades amb la
presència d’instruments de vent i corda
que tocaven músics locals.


–Ensenyar a cantar i a llegir partitures.
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La vida 
musical olotina 


del segle 
XVIII i XIX


gira al voltant 
de la capella de


música de 
Sant Esteve.


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


durant el segle XVIII i XIX


MESTRES DE CAPELLA DE SANT
ESTEVE D’OLOT (Marquès, 1999)


Període Nom


1651-1652 Joan Verdalet
(o Francesc)


Esteve Bonet i 
Francesc Balle


1680-... Jaume Sala


...1682 ... Tomàs Martí


...-1739 Josep Romero


1739-1775 Josep Carcoler


1784-1786 Josep Regordosa


1791-1794... Josep Saborit


...-1797 Bonaventura Feliu


1797-1815 Vicenç Alsina


1815 Pere Barrera


1816-1836 Honorat Alberich


1836-1872 Josep Anglada i
Maranges


1912-1936 Fèlix Farró


Església de Sant Esteve, seu 
de la capella musical olotina


A Olot hi ha una llarga tradició de
mestres de capella. En trobem docu-
mentació fins l’any 1872, any en el qual
desapareix la documentació relativa a la
capella de música.







T
ota la música que interpretava
la capella de música es guarda-
va a l’arxiu musical de la co-
munitat de preveres. Aquest pa-


trimoni ha perdurat fins als nostres dies
sobrevivint als nombrosos conflictes
bèl·lics que ha sofert la ciutat d’Olot. Es
tracta d’un important fons musical for-
mat per un miler de manuscrits datats
entre la primera meitat del segle XVIII i 5


ESMUC


Una altra figura clau de la capella de
música era l’organista. El dia 11 de juny
de 1554 es va fundar el Benefici de l’Àn-
gel Custodi o “de l’orgue” com popular-
ment se’l coneixia per tal de finançar
aquest càrrec. Sabem que a Olot al 1549
s’encarregà la construcció de l’orgue de
l’església parroquial de Sant Esteve a l’ar-
tesà gironí Balls (o Valls). Segons Fran-
cesc Civil aquesta és la primera mani-
festació d’ordre musical consignada a
Olot. També trobem altres orgues a la
comarca de la Garrotxa: a Sant Vicenç
de Besalú es va instal·lar el 1499; al Mo-
nestir del Collell ja n’hi havia un al 1555
construït per Antoni Bourdons a Solso-
na; a Sant Esteve d’en Bas el 1558.
L’església del Tura en posseïa segons un
document de 1636; també n’hi havia al
Santuari dels Arcs a Santa Pau; el con-
vent del Carme d’Olot en tenia un al vol-
tant de 1744 construït per l’orguener bar-
celoní Josep Boscà. 


els primers anys del segle XX. Actualment
està dipositat a la rectoria de Sant Este-
ve (Passeig d’en Blay, 3, d’Olot) a l’es-
pera de ser dipositat a l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa.


La música conservada a l’Arxiu és en
la major part música vocal religiosa da-
tada entre el segle XVIII i el segle XX. Es
tracta de Misses, Te Deums, Magnificats,
Rèquiems, Oratoris, Villancets, Motets,
Rosaris, Salms, Goigs, etc. Música que
era usada per la capella de Sant Esteve
durant les funcions litúrgiques. També
trobem música escrita per a orgue, i per
a orquestra. L’obra més antiga conser-
vada íntegrament és una Missa per di-
funts a 4 veus amb acompanyament de
violins i baix de Josep Carcoler datada
del 1736. Els autors de qui es conserva
més producció són el mestre de capella
Josep Anglada amb 107 obres i Vicenç
Alzina amb 62 obres. També destaca l’or-
ganista Ignasi Parella amb 46 obres.
L’anàlisi sobre la procedència de les obres
permet extreure diferents conclusions:


–A Olot es consumia preferentment
música creada a la mateixa ciutat, ja que


la major part de les obres estan escrites
pels propis mestres de capella i organis-
tes de Sant Esteve. 


–La presència d’obres de nombrosos
centres musicals catalans ens confirma
que la vila olotina estava relacionada i
participava del moviment musical català
de l’època, ja que també es troben obres
de compositors de centres musicals ca-
talans com Barcelona, Girona, Vic, Cas-
telló d’Empúries, etc.


–El fet que a l’Arxiu també hi trobem
música composada per autors italians i
franco-germànics ens fan palesa la con-
nexió d’Olot amb els corrents musicals
de moda europeus.


L’Arxiu també guarda partitures que
corresponen a donacions particulars de
músics d’Olot. Hem de suposar que
aquestes corresponen a la música civil i
de cambra que es conserva a l’Arxiu:
duos, trios, música de dansa, música per
a instruments de tecla, etc. 


A Olot hi havia una tradició instru-
mental important. Sabem de la presèn-
cia de músics i cantors olotins a Girona
l’any 1683 en motiu de les festes de Sant


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


ORGANISTES DE SANT ESTEVE
D’OLOT (Marquès, 1999) 


Període Nom


(1549?)
... -1554- ... Thomas Riba


... -1585 Galceran Casals 


1585-1625 Pau Posas


1625-1679 Fancesc Balle 
(o Batlle)


1679-1741 Gabriel Nadal


1741-1759 Baltasar Fontfreda


1759-1813? Josep Castellò


1820-1853 Ignasi Parella i
Basagañas


1853-1894 Miquel Calvila i 
Parra


Pere Guillamet


Mn. Marta


1904- ... Jaume Martorell
i Salort


1904-1934 Josep Rufet i Rosa


1934-1943 Manuel Dalmau i
Blanch


Interior de la Casa Trincheria. És possible que en 
els seus salons s’hi celebressin Acadèmies musicals


Manuscrit del Trio di Franza (anònim)
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Narcís, i el 1685 i 1687 en els aniversa-
ris commemoratius de l’aixecament del
setge de 1684. El mateix autor també ci-
ta la presència a Girona l’any 1709 d’u-
na cobla de ministrers d’Olot per les fes-
tes del seu patró. El fet de trobar músics
instrumentistes olotins tocant a Girona,
on només hi havia capella de cant, ens
fa pensar que Olot tenia una sòlida tra-
dició musical, així com un bon nivell dels
seus instrumentistes.


També s’han trobat noms concrets de
músics olotins extrets de llibres cadas-
trals del segle XVIII: Camps, Casademunt,
Roca, Sala, etc. Consta que vivien de l’ac-
tivitat de fer de músic. També trobem
músics que feien altres activitats a més
a més de la musical: per exemple Josep
Parella que era paraire, ja mort el 1756;
o algun ascendent de l’impressor Josep
Rovira, el qual tenia a casa seva una flau-
ta travessera, una trompa de caça, un
violí i partitures l’any 1771; la majoria,
però, estaven vinculats a l’ofici de fus-
ter: Barberí, Lamarca, Llor, Planella i Illa.


L’any 1745 els músics olotins es van
associar fundant la Confraria de Sant Al-
bert de Sicília. Els socis fundadors van
ser nou: Josep Parella pare i Josep Pare-
lla fill, Ignasi i Francesc Roca, Rafael
Camps, Josep Rovira, Guillem Casade-
mont, Ignasi Parella, Pere Pi. En els es-
tatuts de l’associació consta que la con-
fraria es regia per tres pabordes, un ecle-
siàstic i dos seglars; hi eren admesos
confrares que no fossin músics; la festa
patronal se celebrava el 7 d’agost. 


És especialment revelador per fer-nos
una idea de la quantitat de músics que
participaven a la capella de música una
nota extreta de la llibreta de la Confra-
ria del Santíssim Sagrament, on hi ha una
relació de la contractació i honoraris de
músics durant el Corpus i Octava de l’any
1829. Una altra dada interessant és la
presència de pares i fills en la feina de
músics. La qual cosa ens fa pensar en
una transmissió familiar i gremial de l’o-
fici. La nota és la següent:


–Per lo Sr. Mestre de Capella per 3 diu-
menges y 8a. De Corpus...30Ll.


–Al Organista per les sobreditas fun-
cions...15 Ll.


–Als Musichs de la Copla de Jph. Pa-
rella, a 14 Ll. 10s. Quiscú Musich (re-
llevantlos 2Ll. Per no haberse pogut ba-
llar, a causa de la mort de la Reyna)...


58Ll.
–Als tres Musichs Salas, Pare y dos


fills a 14 Ll. 10s. ...43Ll. 10s.
–Als dos Musich Patllari, Pare y fill


a id. ...29Ll.
–A Franch Costa y Francº Ortís, a 14


Ll. quiscun ...28Ll.
–Als dos Cantores Simonet y Soca, ab


lo bombu ...20Ll. 


H
em de suposar que aquests
músics devien participar en la
part instrumental de les obres
que s’interpretaven durant les


grans solemnitats religioses a l’església
de Sant Esteve acompanyant les veus de
la capella de música. Però també devien
ser els responsables d’altres manifesta-
cions musicals a la ciutat com ballades
públiques, funcions teatrals, celebracions
familiars i privades anomenades Acadè-
mies. Sabem en concret d’una d’aques-
tes acadèmies celebrada a la casa Co-
nill l’any 1804, en la qual es van cantar
àries de compositors italians com Cima-
rosa, Guglielmi, Carusso i Giordani, així
com una obra en estil italià de Josep Pa-
rella. Creiem que es devien celebrar
Acadèmies semblants als grans casals
olotins de l’època: Bolós, Trincheria,
Solà-Morales, Vallgornera.


A l’Arxiu de Sant Esteve també es con-
serven una gran quantitat de partitures
amb contradanses, minuets, valsos, pa-
sapieds i rigodons datats de principis del
segle XIX. Pensem que aquestes dan-
ses es devien interpretar i ballar en les


festivitats de la vila, com per exemple per
Carnaval, però també en les sessions pri-
vades esmentades. També s’han trobat
partitures amb música tradicional. En
concret una llibreta d’organista recolli-
da per Joan Amades i un recull amb qua-
tre contrapassos. Aquests documents ens
fan pensar que també eren els músics de
la Capella de Música els encarregats de
portar a terme en algunes ocasions la part
musical dels actes tradicionals. 


A Olot també trobem indústria rela-
cionada amb la construcció d’instru-
ments. A Manresa es disposava l’any
1734 d’un fagot fet a Olot per Rafel Bar-
berí i Esteve Illa. També hi havia fabri-
cants de cordes de viola, així com un
constructor de “cajas de vihuela”.


Tot aquest moviment musical l’hem
d’entendre lligat al creixement que va ex-
perimentar Olot durant el segle XVIII. Per
una banda l’augment demogràfic: la vi-
la va passar dels 4.000 habitants a prin-
cipis del segle XVIII a prop de 10.000 a
finals de segle. Aquest creixement va con-
vertir la vila en una de les més impor-
tants de l’època pel que fa a població: era
la sisena de Catalunya en nombre d’ha-
bitants després de Barcelona, Tortosa,
Reus, Lleida i Mataró, i superava la de
Girona i Figueres. 


P
er altra banda, Olot va experi-
mentar una gran vitalitat econò-
mica que la va situar en una de
les poblacions més importants


del Principat i en un clar exponent del
paper que per a l’impuls econòmic de
Catalunya representaren les poblacions
de l’interior. Un factor clau en aquest
procés fou l’arribada de la indústria de
gènere de punt i de cotó, que va suposar
el salt de l’estructura gremial a la de la
fàbrica i a la producció capitalista. D’al-
tra banda, el creixement econòmic també
va atreure a emigrants francesos que fu-
gien de la Revolució Francesa o de les
guerres entre Espanya i França, i que va-


Manuscrit del 
Contrapàs Llarg (anònim)


L'Arxiu de la 
comunitat 


de preveres de
sant Esteve 


d'Olot guarda
un important
fons musical 
format per un 


miler de 
manuscrits.
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A R T I C L E E S M U C


B R E U S E S M U C


Més notícies


Xavier Pallàs Mariani és graduat superior en violí clàssic i contemporani per l’Escola Supe-


rior de Música de Catalunya. Aquest treball és un extracte del seu projecte final, llegit el 18


d’abril de 2008. xevipallas@gmail.com


Bibliografia:


–PUJOL, Josep (2005). El barroc Musical. Girona: Diputació de Girona / Càixa de Girona.
(Quaderns de la Revista de Girona, núm. 122. Série: Guies, núm.50). ISBN: 84-95187-82-5 
–PUIG, Miquel (2003) “La capella de Sant Esteve i els músics locals”. A: El cartipàs del plafó,
6, gener. Olot: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. 
–PUIG, Miquel (1989) “Que soni la música”. A: La Comarca d’Olot, núm 530. p. 31. 
–MONELLS, Carme (2004). “El fons musical de l’església de Sant Esteve d’Olot”. Revista Ca-
talana de Musicologia (Societat Catalana de Musicologia) Núm.II (2004), p.207-213. 
–MARQUÈS, Josep M. (1999) “Organistes i Mestres de Capella de la diòcesi de Girona”. A:
Anuario Musical, 54. p.89-130 
–CHIA, Julián de (1886) La música en Gerona, Apuntes históricos sobre la que estuvo en uso
en esta ciudad y su comarca desde el año 1380, hasta á mediados del siglo XVIII. Girona:
Impremta i llibreria Paciano Torres. 
–CIVIL, Francesc (1970). El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-
1936. Girona: Editorial Dalmau Carles Pla.


ren aportar noves idees, noves tècniques
industrials, i hem de suposar que també
van fer arribar a la vila els corrents estè-
tics i musical europeus. 


Ara bé, aquest impuls es va veure fre-
nat per la crisi que va patir Olot durant
el segle XIX a causa dels conflictes bèl·lics
i de la decadència industrial. La vida mu-
sical olotina també se’n va ressentir pro-
fundament. Són especialment revelado-
res les paraules de l’historiador olotí Pa-
luzie (1860): “Los músicos adquirieron
gran renombre en otros tiempos; pero no
así los actuales, á quienes no pro-
ducíéndoles la subsistencia se ven pre-
cisados á dedicarse á otros trabajos age-
nos del arte”. Si al segle XVII i XVIII tro-
bem músics que poden viure d’aquest
ofici, i que fins i tot s’associen en una
Confraria igual que la resta de gremis, al
segle XIX només trobem una associació
d’aficionats anomenada Sociedad Fi-
larmónica Olotense que el mateix au-
tor descriu amb aquestes paraules: “D.
Francsico Estorch y Siqués reunió diez y
ocho socios aficionados á la música,
quienes á los dos meses de estudio, sin
embargo de no haber tocado instrumento
la mayor parte de ellos, dieron el primer
concierto instrumental con aplauso de
la numerosa concurrencia de lo mas se-
lecto de la villa, siguiendo ya desde aquel
entonces en dar uno cada mes (...)”.


La vida musical olotina ha deixat una
important riquesa cultural a la ciutat. El


miler de manuscrits musicals són un tes-
timoni d’una època i d’una cultura. Re-
cuperar-lo i fer-lo reviure compleix una
doble funció: per una banda, donar a
conèixer un patrimoni que relata la histò-
ria musical de Catalunya; per l’altra, ofe-
rir a intèrprets i oients la possibilitat de
gaudir d’un repertori molt poc explotat,
però amb un gran interès musical. 


Aquesta tasca ja fa uns anys que s’està
duent a terme. La capella de música de
Sant Esteve ofereix cada dos anys un con-
cert integrat per obres litúrgiques extre-
tes de l’Arxiu de Sant Esteve. També,


al més d’abril passat es va presentar el
projecte Música de Cambra a Olot a la
primera meitat del segle XIX on s’analit-
za, es cataloga i transcriu la música de
cambra que guarda l’Arxiu. El projecte
es pot consultar a la Biblioteca de l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya.
Fruit d’aquest projecte s’ha iniciat la pu-
blicació per part de l’editorial Tritó de la
música de dansa trobada a Olot, i també
s’ha creat el TRIO 1807, formació de
cambra especialitzada en la interpreta-
ció de les obres del fons musical olotí i
d’altres arxius catalans.


El quartet format per Gabriel Amargant, saxo tenor [men-
ció honorífica en la sisena edició del Certamen Interna-
cional de Interpretación Intercentros/Melómano], acom-


panyat de Marco Mezquida, piano; Miguel Serna, contrabaix i
Carlos Falanga, bateria [tots ells, estudiants de l’ESMUC] serà
l’encarregat d’obrir el segon tram del cicle que l’ESMUC i la
delegació del Govern de la Generalitat a Madrid organitzen per
primera vegada a Blanquerna Centre Cultural (Alcalá, 44).


Els estudiants interpretaran alguns dels temes que han tre-
ballat al llarg de l’últim any acadèmic, en bona part, a redós del
projecte final del mateix Amargant, titulat There will never be
another you. Homenatge a Michael Brecker. La proposta inclou
els Quartets núm. 1 i 2 de Chick Corea, entre altres. El concert
tindrà lloc el proper dia 26 de setembre, a les 21 hores, a la seu
de Blanquerna.


La resta d’actuacions del cicle són: 31 d’octubre, Gustavo
Villegas, flauta travessera [segon premi en la categoria de Grau


Superior de la sise-
na edició del Certa-
men Internacional
de Interpretación In-
tercentros/Melóma-
no], acompanyat de
Tim Lissimore, pia-
no [estudiant i pia-
nista acompanyant
de l’ESMUC, res-
pectivament]; 28 de
novembre: Oriol Sa-
ña, violí elèctric, i Albert Guinovart, piano i composició [pro-
fessors]. Tancarà el cicle, el 26 de desembre, Ana Valderra-
ma, violí [Primer Premi en la categoria de Grau Superior de la
sisena edició del Certamen Internacional de Interpretación
Intercentros/Melómano].


Avançament: nova temporada del cicle Els concerts de l’Acadèmia de l’ESMUC


Ja podeu consultar la programació completa de la tercera edició del cicle de l’Escola al nou blog: www.esmuc-concertsacademia.blogs-
pot.com. El concert inaugural del cicle tindrà lloc el proper 21 d’octubre de 2008, a les 19 hores, a la sala Tete Montoliu de L’Au-


ditori. Anirà a càrrec del conjunt Arangu, format per estudiants de l’ESMUC.


Els estudiants protagonitzen el segon tram
de concerts del cicle de l’Escola a Blanquerna


Gabriel Amargant, saxo tenor
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Gent ESMUC


–Què implica aquest reconeixement del
Reina Sofía?


–Es tradueix en l’obtenció d’una beca com-
pleta que finança el cost dels estudis per a
l’any vinent al Reina Sofía. També, a nivell
institucional, aquesta menció comporta que
durant l’acte de cloenda de l’any acadèmic,
que té lloc al Palacio Real de El Pardo, lliu-
rin la menció corresponent a cada càtedra en
un acte que presideix la mateixa Reina.


–I un any després de cursar els teus es-
tudis en aquest centre, com valores l’expe-
riència?


–De manera molt positiva, sobretot pel
nombre i qualitat de les classes amb els pro-
fessors d’instrument. Fins a cert punt, l’en-
senyament és més intensiu, constant. Com-
primit. Està estructurat deixant molt temps
per estudiar i fer les coses de manera tran-
quil·la, assimilant les obres, els exercicis.
I, sobretot, treballant molt. No existeix el con-
cepte “cap de setmana”. Senzillament, estu-
dies de manera regular amb gent d’un nivell
magnífic.


–Quins avantatges planteja, per tant,
aquest sistema?


–Sens dubte, és el model perfecte per als
instrumentistes: dóna prioritat total a l’estu-
di de l’instrument. Crec que ha de ser així en
tant que és l’opció que has escollit, la teva
aposta professional i personal. Tot ho cen-
tralitzes en això. L’instrument es converteix
en el vèrtex de tot l’estudi, és l’assignatura de
la qual s’imparteixen més hores, es progra-
men concerts, accedeixes a classes magistrals.
I tot plegat partint d’un model personalitzat
perquè som molt pocs estudiants; tots ens co-
neixem, tant els alumnes com també els pro-
fessors –aquests últims segueixen molt di-
rectament la teva trajectòria. Pel que fa a les
assignatures teòriques són molt flexibles i par-
teixen d’un plantejament semblant al que apli-
ca l’ESMUC: s’estudia percepció auditiva,
anàlisi cenyida, en el meu cas, al violí clàs-
sic... I a tot això cal sumar-hi l’instrument
complementari (el piano), els idiomes (ale-
many, anglès, etc.), les cambres (trio, quar-
tet, etc)... Per tant, un currículum notable-
ment reduït però molt més especialitzat. 


–Per què vas escollir el Reina Sofía?
–Principalment, pel professor. Sentia,


també, una necessitat personal de canviar
d’aires. Vaig conèixer Yuri Volguin i em va
animar a fer les proves per accedir al Reina
Sofía. De Zakhar Bron en coneixia, natural-
ment, la trajectòria com a concertista i pro-
fessor, entre altres, de Vera Martínez i Abel
Tomàs, ambdós del Quartet Casals, o de Kai
Gleusteen, també professor de l’ESMUC. Em
va semblar una molt bona opció. El canvi de
centre i de ciutat va ser, també i principal-
ment, una manera de marcar-me noves fites. 


–Hi ha, musicalment parlant, més opor-
tunitats a Madrid que a Barcelona?


–Si ens fixem en el model del Reina Sofía,
per exemple, és cert que l’Escola et facilita
molt l’entrada en els circuits concertístics. I
no parlo com a intèrpret sinó com a oïdor:
a Madrid actuen molts grans noms, hi ha mol-
tes més sales en funcionament que a Barce-
lona, on l’activitat continua molt centrada en
la programació realitzada als grans espais
(penso, és clar, en L’Auditori o el Palau). Allí
hi ha auditoris com el Juan March, i espais
com el Monumental, el Real, la temporada
del Cor i l’Orquestra de RTVE, l’Orquestra
Nacional, la programació de cambra... I,
també molt interessant, aquesta amplitud
d’oferta inclou tots els gèneres.


–A hores d’ara, tens clares quines són les
teves preferències com a músic?


–La veritat és que estudiar al Reina Sofía
m’ha fet sorgir molts dubtes... 


–De quin tipus?
–Quan estudiava a l’ESMUC col·laborava


amb grups molt diversos. Era, fins a cert punt,
una manera de viure que m’agradava. D’ençà
de la meva anada a Madrid, em costa ima-
ginar una trajectòria únicament bastida com
a solista. M’encantaria gastar la meva vida
musical fent cambra perquè penso que és
igualment complicat traçar una bona tra-
jectòria com a grup que una gran carrera com
a solista. Trobar un grup de músics amb qui
comparteixis una mateixa manera d’enten-
dre la música, amb qui et plantegis els ma-
teixos dubtes... És molt complex. No obstant
això, no renuncio al fet de preparar algunes
oposicions per a una orquestra. Ser músic et
dóna l’oportunitat d’allargar al màxim el
teu període de formació. Estudiar al Reina


Elena Rey


Sofía m’ha fet veure que el més important
és treballar molt i bé. La feina garanteix que
les coses es vagin posant al seu lloc; t’ajuda
a ubicar-te. 


–Quins són, ara per ara, els teus refe-
rents? Quines trajectòries segueixes amb
major interès?


–El Quartet Casals, sense cap mena de
dubte. És un exemple a seguir. Parlem de qua-
tre persones joves que han treballat molt dur,
que s’han implicat en un projecte i que són
magnífics intèrprets i professors. També ex-
cel·lents persones. El seu èxit reflecteix que
la perseverança, el treball i l’esforç obtenen
recompensa. És el primer quartet, com a tal,
resident a Barcelona, que interpretativament
s’ha fet un lloc destacadíssim dins el pano-
rama internacional. Són músics que han tre-
ballat amb grans mestres, tant individualment
com també a nivell col·lectiu. I això explica
que tinguin sempre noves idees per aportar. 


–Defineixes, en aquest cas, el perfil de
músics excel·lents que són, també, bons mes-
tres... S’acompleix sempre, aquest binomi?


–Si més no, sovint. Penso en Bron i Vol-
guin, per exemple, que ho saben tot del violí.
Qualsevol dubte, a tots nivells, sobre qual-
sevol època... T’ajuden a treballar. Són gent
que ha compartit vida amb grans músics. 


–Un article recent publicat al diari El País
incidia en el suposat baix nivell de la corda
a Espanya. Què et semblen aquest tipus de
valoracions? Són només apriorismes?


–No és del tot cert. Penso en festivals com
el de Santander, París o Berlín, etc. A tot arreu
hi ha alumnes espanyols. Cada vegada més.
Estem assistint a un canvi generacional. Hi
ha de tot, aquí i a tot arreu. La formació que
es dóna aquí és cada vegada millor. I per va-
lorar el canvi, ens cal una major perspectiva.
El nivell musical d’un país no s’apuja en un
o dos anys. Ara tenim l’oportunitat de mi-
llorar, a nivell educatiu, i equiparar-nos a d’al-
tres països. Com? Treballant des de la base.
I marcant-nos objectius a mitjà termini.


–Com planteges el nou curs al Reina Sofía?
–Absolutament centrada en l’estudi de


l’instrument. És la meva aposta. Un bolo no
sol ser contraproduent però tots necessitem
una època en la vida en què ens cal donar
prioritat a l’estudi. Per millorar i créixer a tots
nivells.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


VIOLINISTA. ESTUDIANT DE L’ESMUC I DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA
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Disposa d’una interrumpció temporal de l’escolaritat a l’ESMUC (on va finalitzar el tercer any) i al llarg
d’aquest curs ha estudiat al prestigiós Reina Sofía de Madrid. Seguirà allà, rebent classes de Zakhar
Bron i Yuri Volguin (aquest últim, també professor a l’ESMUC). Els seus esforç i rendiment excel·lents
s’han traduït amb l’obtenció de la distinció com a Alumna Sobresaliente de la Cátedra de Violín del ma-
teix Bron. Sens dubte, un incentiu més per a aquesta talentosa i perseverant violinista nascuda a Girona
fa només vint-i-dos anys.


“Tenim l’oportunitat de millorar, a nivell
educatiu, i equiparar-nos a d’altres països”
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ACTUALITAT


Taula rodona sobre la Inserció Laboral del Musicòleg


Les Jornades d’estudiants de musico-
logia i joves musicòlegs han estat una
iniciativa pionera entre els estudiants


de Musicologia de l’escola. Amb un gran
entusiasme, vam proposar d’organitzar
unes Jornades de Musicologia a Barcelo-
na, que es van dur a terme els passats dies
8, 9 i 10 de maig de 2008. La proposta de
celebrar unes Jornades a la nostra ciutat en
el marc dels nostres estudis i en el nostre
centre ens feia molta il·lusió i poc a poc
aquestes inquietuds i necessitats van pren-
dre forma i es van veure realitzades en
aquest projecte. Per damunt de tot volíem
generar espais on poder tractar sobre la
disciplina amb altres estudiants d’aquest
àmbit, oferir un lloc on poder presentar les
primeres recerques musicològiques o bé
donar sortida als treballs acadèmics de l’ES-
MUC i a projectes de final de carrera. Amb
aquesta idea inicial, ens vam decidir a se-
guir la iniciativa de diverses trobades que
s’havien realitzat anys anteriors en dife-
rents ciutats espanyoles, com les celebra-
des el 1994 a Granada o el 2004 a Ovie-
do. 


L’eix temàtic de les Jornades portava
el suggerent títol La Musicologia en les So-
cietats Contemporànies. Vam considerar
que així donàvem cabuda a les nostres in-
quietuds sobre la professió i, alhora, per-
metia estar oberts als diferents enfocaments
de la mateixa en la societat actual. L’ob-
jectiu primordial era compartir interes-
sos sobre la disciplina amb els nostres com-
panys d’altres centres, crear una xarxa de
comunicacions que permetés la col·labo-
ració i intercanvi entre nosaltres i obrir un
camp de reflexió sobre el panorama actual
de la musicologia, avalat també per l’opi-
nió de musicòlegs consolidats.


Gràcies a l’important recolzament que
mostrà l’Escola davant la iniciativa, les Jor-
nades van prendre forma i van passar de
concebre’s com una modesta trobada d’es-
tudiants a convertir-se en un congrés de
musicologia de certa envergadura, amb la
possibilitat de convidar a grans figures de


últim, dues sessions amb les clàssiques
Conferències en format de classe magis-
tral, comptant amb la presència de dos
grans experts i professionals de la disci-
plina: Eero Tarasti i Lawrence Kramer.


D’altra banda, es va voler potenciar l’ús
de nous formats d’activitat per tal d’obrir
noves vies de coneixement i aprenentatge
no tant habituals. El Cinefòrum va néixer
amb la voluntat de generar debat a partir
de l’argument d’una pel·lícula o un docu-
mental, crear un espai on analitzar i co-
mentar diversos aspectes musicològics fo-
mentant la participació activa dels assis-
tents. En el cas de les Jornades, el film
escollit va ser Chia e tazi pesen? (Història
d’una cançó) d’Adela Peeva, una pel·lícu-
la que gira entorn al tema d’apropiació d’u-
na cançó com a símbol d’identitat per part
de diferents nacionalitats que es troben als
Balcans. Els Pòsters, en canvi, són un for-
mat que ja s’utilitza habitualment en altres
disciplines, i que vam creure interessant
de potenciar dins el programa de les Jor-
nades. Si bé no tenen la immediatesa d’u-
na conferència o una comunicació, els pòs-
ters estan en exposició permanent. Aquest
format, a priori més accessible per als de-
butants, va tenir gran demanda de parti-
cipació. Les Trobades temàtiques van ser
un dels punts més forts de les Jornades.
Plantejades com una trobada informal, es
van formar diversos grups de debat al vol-


la musicologia actual i comptar amb uns
equipaments i una infraestructura òptima.


La Comissió Organitzadora va estar for-
mada íntegrament per estudiants de Mu-
sicologia de cursos diversos: Anaís Falcó,
Izar Martínez-Amezketa, Mireia Pacareu,
Irina Prieto, Alba Quinquillà, Marta Ra-
mon i Laia Sànchez es van reunir setmana
a setmana durant més de set mesos per pre-
parar tot el projecte de les Jornades.


LES ACTIVITATS


Al’hora d’elaborar el programa de les
Jornades, es va apostar per la di-
versitat de formats en les activitats.


D’una banda, es van mantenir els formats
tradicionals en esdeveniments d’aquest ti-
pus. Es van programar tres sessions de Co-
municacions, espais dedicats a la presen-
tació i exposició de 15 minuts de treballs
i projectes d’investigació relacionats amb
la musicologia, deixant un temps per a re-
soldre qüestions, fer comentaris i generar
debat amb el públic assistent. Es van pro-
gramar també dues sessions de Taules ro-
dones, amb la finalitat de reunir persones
de diferent perfil en un mateix espai per
mostrar perspectives variades sobre un te-
ma concret i intercanviar-ne opinions. Els
temes escollits per a les taules van ser els
“Plans d’estudi actuals de la musicologia”
i la “Inserció laboral del musicòleg”. Per


Retrocedim uns mesos enrere, era un dijous del mes de maig, moment en què els estu-
diants de Musicologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) van do-
nar el tret de sortida a les Jornades de Musicologia. Tres dies complerts d’activitats, matí,
tarda i nit, amb un resultat extraordinari.


per MARTA RAMON 
i MIREIA PECAREU


La veu dels joves musicòlegs
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tant de temes com el treball de camp, la
interpretació històrica, els arxius musicals
o música i identitat. L’objectiu era el de
crear una sessió dinàmica, interactiva i
amena, en un grup més reduït de partici-
pants que en la resta d’activitats, i on tot-
hom pogués participar activament amb
més facilitat. Com a resultat final òptim,
aquest format és propici per a la creació
de grups de treball. 


Entre els temes d’interès que van plan-
tejar els diversos ponents, la majoria d’ells
predoctorands, sorgiren aspectes com la
música com a pont de diàleg intercultural,
els usos i significats del candombe a Bar-
celona, les problemàtiques que apareixen
en les investigacions sobre música popu-
lar urbana, com el rock i l’ska, la tasca re-
alitzada al Museu de la Música de Barce-
lona, els estudis de Música Antiga dins l’Es-
muc, el fenomen de la tradicionalització
d’allò popular, la música i el seu signifi-
cat en rituals de màgia i èxtasi, l’hegemo-
nia estàtica del modernisme musical eu-
ropeu d’entreguerres, el treball de camp
en la investigació musical, la realitat mu-
sical a la postguerra espanyola i la relació
entre cinema i etnomusicologia, entre molts
altres. 


A més, les Jornades van comptar amb
diversos concerts en els que van col·labo-
rar estudiants de l’escola, com la pianista
Mireia Vendrell, interpretant repertori clàs-
sic i contemporani, el Quartet Clics, for-
mació de jazz, el trio Ensamble Musices
Liber Tertius, de música antiga, i el Grup
de gralles i timbal, del Departament de Mú-
sica Tradicional.


LES NOSTRES VALORACIONS


Mesos després, amb la perspecti-
va del temps, continuem apre-
ciant les aportacions que han tin-


gut les Jornades a la nostra vida acadèmi-
ca i personal. Valorem especialment la
col·laboració i entrega dels estudiants de
l’escola així com del Departament de Mu-
sicologia, el bon funcionament i organit-
zació de les activitats, l’alt nivell dels con-
tinguts, la gran interacció entre els parti-
cipants, la satisfacció dels assistents i
l’obertura de noves vies de contacte amb
altres musicòlegs d’arreu del país.


Els objectius que es van plantejar en un


primer moment podríem dir que s’han
complert. Hem aconseguit crear un camp
de reflexió sobre el panorama actual de
la musicologia, gràcies a la diversitat dels
participants, les sessions de debat genera-
des a partir de les activitats, com així als
intercanvis d’inquietuds i interessos en-
tre els assistents. Progressivament, hem
anat desenvolupant una xarxa de comuni-
cació entre tots aquells que compartim l’in-
terès per la musicologia, permetent un con-
tacte més proper entre nosaltres. 


En referència al programa, s’han rebut
bones crítiques i ha estat considerat com
a interessant, competent, amè i variat. Si
hi ha alguna cosa que ha mancat, podríem
dir que ha estat la proximitat amb els po-
nents de les conferències inaugural i de
clausura, Eero Tarasti i Lawrence Kramer.
Aquests dos musicòlegs, provinents de Hel-
sinki i Nova York respectivament, van fer
les conferències inaugural i de clausura. El
format clàssic de la classe magistral de les
seves ponències va dificultar el contacte i
l’intercanvi d’idees i opinions amb el pú-
blic assistent. En canvi, les activitats de
caràcter innovador van ser molt ben aco-
llides pels participants. Es van caracterit-
zar especialment per ser integradores i fo-
mentar el debat i intercanvi d’opinions en
un context més informal. El format de pre-
sentació en pòster va tenir molt bona res-
posta pels participants, tant per la bona
qualitat dels treballs dels autors, pel dis-
seny del paper i la facilitat de contacte amb
el públic. 


Les Jornades estaven dirigides tant a es-
tudiants de musicologia i joves musicòlegs
com a qualsevol altra persona interessa-
da en la disciplina. La major part dels as-
sistents, uns 75 en total, van ser joves d’en-
tre 20 i 30 anys que estan cursant Musi-
cologia o bé són llicenciats, encara que
també es van deixar veure altres perfils com
estudiants d’Humanitats, Antropologia,
Sociologia, alumnes de l’especialitat d’In-
terpretació, Pedagogia o Composició de
l’ESMUC, així com professors dels De-
partaments de Musicologia i Teoria i Com-
posició de l’Escola i també diversos pro-
fessionals relacionats amb la música. A ni-
vell estatal, els col·lectius d’estudiants que
van respondre més àmpliament a la con-
vocatòria van ser aquells provinents del
Conservatorio de Salamanca i a la Uni-


versidad Complutense de Madrid. La par-
ticipació internacional va ser significativa,
comptant amb la presència de musicòlegs
de Rússia, Mèxic i Brasil. 


La intenció de l’equip organitzador de
les Jornades era i segueix essent que aques-
tes trobades tinguin continuïtat. S’ha vol-
gut que fossin les primeres però amb in-
tencions de fer-ne noves edicions en els
següents anys. Durant l’assemblea, cele-
brada al final de les Jornades, es va par-
lar de la possibilitat de passar el relleu a
un altre centre, tot i que la majoria dels as-
sistents van proposar que se seguissin ce-
lebrant a l’ESMUC. 


La xarxa de comunicacions que es plan-
tejava en la presentació del projecte de les
Jornades s’està creant de mica en mica. Les
Jornades han servit per corroborar que
aquesta xarxa és necessària i que encara
no està feta. Amb la intenció de recolzar
la necessitat de la creació de la xarxa, des
de l’organització es manté obert el bloc
(www.jornadesmusicologia.blogspot.com),
el compte de correu electrònic (jorna-
des.musicologia@gmail.com) i progressi-
vament s’anirà treballant en altres tipus
d’espais que serveixin com a punt de tro-
bada de tots els interessats (fòrum, xat,
etc).


EN UN FUTUR PROPER


Malgrat tot, les aspiracions dels es-
tudiants de Musicologia no aca-
ben aquí. En aquests moments


s’està posant en marxa el relleu, amb un
nou equip organitzatiu d’estudiants de Mu-
sicologia que ja està treballant per a la se-
gona edició de les Jornades. El proper ob-
jectiu serà la consolidació any rere any d’a-
quest projecte. Pel nou projecte, i en base
a l’experiència, s’intentarà apostar per for-
mats amb més diàleg i es potenciarà la par-
ticipació activa dels assistents.


Com a membres de la comunitat edu-
cativa de l’ESMUC, convidem a la parti-
cipació a tots aquells qui en formeu part
i també a aquells que s’interessen per la
nostra disciplina. Us animem a què tingueu
força per emprendre iniciatives i projectes
com aquest. Que les vostres idees, els vos-
tres somnis o el vostre esperit lluitador
us portin endavant. Amb entusiasme i ga-
nes de treballar tot és possible.


Trobada temàtica de Música i Identitat Sessió inaugural, amb el musicòleg finès Eero Tarasti
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Gonzalo Fernández Mon-
te, doctorand en Història
i Ciències de la Música a
la Universidad Complu-
tense de Madrid, va parti-
cipar a les Jornades fent
una comunicació.


“Participé en las Jorna-
das porque me parecía un
evento excelente para reu-


nir a estudiantes de Musicología con ánimo de com-
partir conocimiento e inquietudes sobre la disci-
plina; resulta muy beneficioso para la Musicología
española promover la comunicación entre estu-
diantes de distintos centros y regiones que de otro
modo tienen poco contacto entre sí. En cualquier
caso, las Jornadas resultaron ser una vivencia muy
satisfactoria, sustentada por un gran esfuerzo or-
ganizativo por parte de los estudiantes de la ES-
MuC. Su planteamiento establece un modelo que
podría dar mucho fruto en el futuro, si se combina
con una mayor participación de otros centros”.


Fernán del Val, doctorand
en Sociologia a la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid, va participar a les
Jornades amb una comu-
nicació.


Cuando me surgió la
oportunidad de acudir a
las Jornades de musicolo-
gia que organizaron los es-


tudiantes de la ESMuC dudé un poco, ya que mi
formación académica dista mucho de ser musical.
Finalmente me animé a mandar una comunica-
ción y a acudir a las jornadas, lo cual fue un acier-
to ya que éstas resultaron un punto de encuentro
para aquellos que nos interesamos por la música,
un espacio para los jóvenes investigadores que nos
adentramos en lo musical. Mi experiencia como
ponente fue muy positiva y la charla que siguió
a mi comunicación fue bastante interesante, al
igual que con otras ponencias. El ambiente que se
creó entre los participantes fue estupendo, tanto
dentro como fuera de las aulas. Espero que estas
jornadas tengan continuidad ya que son un lu-
gar muy necesario para los estudiantes.


Miquel Gené Gonzàlez, estudiant
d’Etnomusicologia a l’ESMUC, va
participar presentant el seu projec-
te final de carrera en format de co-
municació. 


Els estudiants de musicologia de
l’ESMUC vam poder viure les Jor-
nades de joves musicòlegs des d’àm-
bits molt diversos. Si per una ban-
da hi havia el grup que va formar


la magnífica Comissió Organitzadora, alguns altres vam
centrar la nostra participació en la presentació de comu-
nicacions. La possibilitat de poder presentar una comuni-
cació pública, que en el meu cas va estar centrada en la in-
vestigació que duc a terme com a projecte final de carrera
a la mateixa ESMUC, va ser molt interessant per diversos
motius. El primer d’ells va ser el fet de trobar-se amb la
necessitat de crear un discurs coherent sobre algun dels as-
pectes treballats, obligant-me a fer un exercici de síntesi i
organització del material recollit fins el moment. El segon,
poder compartir la meva experiència investigadora amb al-
tres estudiants que es troben en situacions similars a la me-
va, generant-se un feedback molt positiu d’idees, dubtes i
propostes. El tercer, la possibilitat de rodar-se com a ponent
en un espai pensat precisament per a persones del nostre
perfil, sense les pressions d’un congrés professional, i en un
ambient distès.


Rubén López-Cano, professor del Departament de Musicologia
de l’ESMUC, va participar com a moderador de la Taula Ro-
dona titulada La inserció laboral del musicòleg.


La labor de los musicólogos consiste en producir un conoci-
miento entorno a la música que nos aclare su importancia en
nuestra historia, cultura, en la conformación de subjetividades
e identidades y en la manera en que colabora a tejer las com-
plejas interrelaciones sociales. La producción de conocimiento
es también la producción de las condiciones para generarlo. De
este modo, los congresos, jornadas y reuniones de los especia-


listas y los modos en que éstos se organizan, son fundamentales. 
Así lo entendieron l@s organizador@s de las primeras jornadas de estudiantes de mu-


sicología del estado español. Su organización no sólo puso en evidencia una notable
sensibilidad para el cuidado de los más ínfimos detalles, sino que puso en marcha no-
vedosos y eficaces formatos para la producción de un nuevo y refrescante conoci-
miento musical. Con la sesión de videodebate y los Encuentros Temáticos, los estu-
diantes generaron un espacio de intercambio que revirtió saludablemente la dinámica
instaurada en el aula: al discutir libremente con sus pares, aun cuando se transmitie-
ron informaciones similares a las de una clase habitual, la profundidad y calidad del
conocimiento ahí generado fue muy distinta: se hizo mucho más significativo. Los apor-
tes a mediano y largo plazo se dejarán ver muy pronto. 


Una confesión: en un principio me propuse asistir a las jornadas para acompañar a
los estudiantes. Me constaba la enorme ilusión y dedicación que habían puesto y quería
estar con ellos. Al final terminé enganchándome. Nunca he participado tanto en un
congreso como en las jornadas (habitualmente me quedo en los pasillos, cafés y otros
rincones mas amigables y con compañías mas estimables que las conferencias y po-
nentes).


José Reche, musicòleg lli-
cenciat per la Universidad
de Murcia, actualment es-
tudia trompa natural a l’ES-
MUC. Va participar pre-
sentant un pòster i mode-
rant la Trobada Temàtica
d’Interpretació Històrica. 


El millor de les Jornades
és trobar un espai de con-


nexió entre els joves musicòlegs i els estudiants de
musicologia en el que compartir les experiències
de les primeres investigacions. Sens dubte, ha si-
gut una proposta immillorable que esperem que
pugui repetir-se novament.


En el meu cas, l’experiència ha coincidit amb
dues de les propostes més innovadores pel que fa
al camp de la musicologia: per una banda, mit-
jançant el pòster amb el que vaig exposar els re-
sultats del meu treball de fi de carrera i, per l’al-
tra, amb la moderació d’una de les trobades temà-
tiques.


He d’agrair a l’organització aquesta oportuni-
tat de participar tan activament. Enhorabona a
tots i a totes!


Isabel Ferrer Senabre,
doctoranda en Història i
Ciències de la Música a la
Universitat Autònoma de
Barcelona, va participar
presentant una comunica-
ció.


La meua motivació a l’-
hora de participar en les
Jornades tenia en principi


dues vessants. D’una banda, provar a parlar so-
bre el meu treball amb un públic especialitzat i si-
multàniament, m’atreia la possibilitat (i la tran-
quil·litat) que oferien les Jornades d’estar entre
companys. També em va motivar el fet de conèi-
xer estudiants d’altres centres i poder intercanviar
idees i inquietuds al voltant de la recerca. De tots
és sabut que els treballs de recerca tenen un com-
ponent individual que en ocasions et pot provocar
desmotivació i/o apatia. Animaria a tots els es-
tudiants de musicologia i als joves musicòlegs a
participar en la propera edició!


Izar Martinez-Amezketa,
llicenciada en Etnomusi-
cologia a l’ESMUC, ac-
tualment estudia al Depar-
tament de Música Antiga
de l’ESMUC. Va presentar
un pòster i una comunica-
ció. També va formar part
de la Comissió Organitza-
dora de les Jornades. 


Les passades Jornades han estat un espai ido-
ni per a què els estudiants o joves recent llicenciats
exposéssim la nostra feina, envoltats de gent com
nosaltres, amb els mateixos dubtes i problemes a
l’hora de dur a terme una investigació. Com a es-
tudiant de l’ESMUC, estic molt orgullosa d’haver
pogut exposar els meus treballs al centre per pri-
mera vegada, amb una iniciativa que comptava
amb tot el recolzament del departament i, en ge-
neral, de tota l’Escola.


Jaime Alonso, doctorand
en Antropologia Social a la
Universitat Autònoma de
Madrid, va presentar una
comunicació.


Mi participación en las
I Jornades de musicologia i
joves musicòlegs de la ES-
MUC se basó principal-
mente en la posibilidad de


tomar parte en un foro en el que mis intereses
académicos se vieran reflejados, y por tanto, en
la posibilidad de interacción con diversos miem-
bros de la comunidad académica (estudiantes,
doctorandos, profesores) de inquietudes conver-
gentes. Además, desde mi posición como estudiante
de doctorado, quería apoyar a los estudiantes que
promovieron la idea y que llevaron a cabo el pro-
yecto con tanta energía. Creo que fueron unas gran-
des jornadas, muy bien organizadas, en las que
mis expectativas fueron satisfechas a todos los ni-
veles. Destacar sobre todo la calidad de algunas
de las ponencias, y de lo variado del programa,
gracias a la inclusión de las modalidades de me-
sas redondas, cineforum, pósters, conciertos, etc.


Què en diuen els participants?.Aquestes són algunes de les opinions dels assistents a les Jornades de Musicologia. 
Perfils variats, orígens diferents, i treballs, investigacions i interessos diversos, tots ells van presentar ponències 


en un projecte amb denominador comú: la passió per la Musicologia.


LES OPINIONS
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E
n el darrer article (revista de l’ES-
MUC núm. 29-RMC núm. 282,
abril de 2008) vaig enumerar les
raons que per a mi fan del feno-


men musical un fet absolutament menys-
preat, però també hi ha raons col·laterals
que compliquen i molt la supervivència del
sector. En aquest sentit és palès que som
un sector desvalgut professionalment a més
de generar poc interès social. És evident
que no som els únics; a banda de les altres
activitats artístiques hi ha sectors econò-
mics o d’interés social que també són es-
pecialment vulnerables. Per exemple, el sec-
tor de l’automòbil, del tèxtil i la sanitat, en-
tre d’altres, provoquen preocupació social,
i el més important, fa que les autoritats que
hi tenen responsabilitat prenguin mesures.
Aquestes són naturalment de caràcter pro-
teccionista i pretenen que el sector tingui
perspectives de millorar, i el més impor-
tant, de mantenir els llocs de treball. Això
vol dir que l’estat i naturalment la societat
demostren interès per mantenir aquestes
activitats malgrat que s’hagi de fer grans
esforços. Malauradament això no passa en
la cultura i molt menys en la música. No hi
ha cap sensibilitat vers les necessitats que
acumula un sector tant malmès com el nos-
tre. Això és molt significatiu ja que se’ns
diu que no interessem, que en realitat els
és indiferent el que ens pugui passar.


Naturalment no estic oblidant les sub-
vencions. És cert que és un element molt
important que sembla tirar per terra el que
he dit anteriorment, avui dia és impensa-
ble que una orquestra simfònica sobrevis-
qui per sí mateixa. Una formació d’aques-
tes dimensions com ara l’OBC o l’Or-
questra del Liceu amb un personal
qualificat que pot arribar a 90 professors
és evident que no pot mantenir-se sense
ajudes. Però això naturalment porta a grans
desequilibris i fa que les iniciatives priva-
des amb menys pressupost lentament va-
gin cedint terreny amb el perill de veure
compromesa la seva supervivència. Això
és molt greu ja que haig de recordar que el
músics es fan des de baix i aquestes ini-
ciatives de poc pressupost en absolut re-
colzades tenen un paper insubstituïble en
l’aspecte formatiu. Un vell aforisme diu que
no hi pot haver grans palaus sense barra-
ques.


Però mirem quin ús se’n fa, de les sub-
vencions. La majoria del diners van a pa-
rar a la música mal anomenada clàssica. El
Liceu i l’OBC s’emporten quasi tot el que
es destina a la música, a sectors com el jazz
i d’altres és misèrrim el que els arriba.


Podríem dir que el jazz, per exemple, al ser
una música no autòctona és lògic que no
sigui especialment afavorida, però si mi-
rem la música per a cobla veurem que tam-
poc neden en l’abundància. Dóna la sen-
sació que tot el que es fa en la política de
les subvencions és pura façana, és a dir, si
la resta de països desenvolupats amb qui
ens volem igualar culturalment tenen au-
ditoris, simfòniques i grans teatres dedicats
al “bel canto” nosaltres no podem ser
menys. Però quin ús se’n fa d’aquests di-
ners, i el més important, quina política mu-
sical es porta a terme? La meva opinió és
que se’n fa un ús equivocat i sense cap cri-
teri concret. Anualment assistim a la pro-
gramació d’aquests grans espais com som
l’Auditori i el Gran Teatre del Liceu i el que
observem és que sempre es programen les
mateixes obres, però això no és el pitjor,
les obres són sempre d’autors de fora del
país. Alemanys, italians, francesos, russos...
són els habitualment presents. Però, i els
d’aquí on som? No cal que digui que tot
això es fa amb diners públics i que per tant


No deixo 
d’observar 


amb incredulitat 
la complaença 
d’un públic que


no necessita 
estrenes.


és lògic que també n’hàgim de gaudir els
que som d’aquí. Com es pot entendre fà-
cilment, si aquí no ens fan cas és impossi-
ble que fora del nostre país ens en facin,
allà com es natural es preocupen del seus.


N
o estic negant que es programin
autors i obres anomenades de
repertori que són un referent
musical de tots els temps, na-


turalment que no, però el problema com
sempre és la proporció. Els autors d’aquí
veiem com sistemàticament som apartats
d’aquestes grans cites amb el públic i és
quasi impossible poder mostrar la nostra
obra. En aquestes condicions és impossi-
ble progressar ja que per més talent que
tinguis has de tenir oportunitats. Jo mateix
fa pocs anys vaig ser testimoni d’un fet que
em va deixar glaçat. Un bon amic meu, en
Joan Albert Amargós, va composar el seu
concert de trombó i orquestra i em va con-
vidar a assistir a un dels assaigs. Vaig cons-
tatar com sempre que era una obra magní-
fica i vaig expressar-li tot dient-li si estava
content per l’estrena. Ell és una persona
molt positiva i em va dir que sí tot i que les
coses no havien anat com hauria de ser. Li
vaig mostrar la meva estranyesa i llavors
va dir-me que no era una obra d’encàrrec
en el sentit de què la pròpia OBC li hagués
demanat, sinó que va ser el propi instru-
mentista, component de l’OBC, qui li ho
va encarregar. Amb aquest pretext l’OBC
es va desmarcar de tota responsabilitat i va
mantenir que el seu compromís només era
programar-lo i res més. Per tant l’obra va
ser estrenada sense cap retribució econò-
mica per al compositor i el més al·lucinant:
va haver de pagar-se ell mateix les copies
per a cada músic. Puc assegurar que res-


gestors sonors (II)
Músics, dissenyadors acústics o


Un ballo in maschera de Verdi, a la temporada 2000-2001 del Gran teatre del Liceu, 
un muntatge polèmic de Calixto Bieito
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E S M U C A R T I C L E


pondre econòmicament de les cò-
pies d’una simfònica és una des-
pesa molt considerable. Un fet
com aquest vol dir molt. Si un mú-
sic de la seva qualitat, categoria i
trajectòria rep aquest tracte, quin
és el que rebran tots els altres, i el
que és pitjor, quina esperança po-
den tenir els més novells? Doncs
cap ni una sens dubte. Contrària-
ment, en la majoria del casos es
gasten els diners en la contracta-
ció d’artistes invitats de dubtosa categoria,
gent que en el concert internacional no són
ningú i que no aporten res.


Un altre aspecte a considerar és la pro-
gramació que porten a terme els grans es-
pais dedicats a la música en el nostre país.
Es increïble l’absència quasi total d’estre-
nes sigui de compositors d’aquí o no. No
deixo d’observar amb incredulitat la com-
plaença d’un públic que no necessita es-
trenes ja que simplement vol sentir any sí
any no les mateixes obres. Us imagineu que
en el cinema o en el teatre passes el ma-
teix? Què pensaríem si el públic se sentís
satisfet de veure sempre E.T. o Casablan-
ca i mai exigís veure res nou? Inimagina-
ble oi? Doncs bé, això és exactament el que
passa en la música. És fàcil arribar a la con-
clusió que el sector està mort ja que viu en
una paràlisi creativa de dimensions colos-
sals. No vull que desapareguin del reper-
tori obres immortals i que sempre és grat
sentir-les, però com deia abans el proble-
ma és la proporció. Però el més greu de tot
això son les conseqüències d’aquest fet.
Penseu que quan un s’acomoda a sentir
el mateix la seva capacitat de resposta a
propostes diferents decreix alarmantment.
Segurament li serà difícil captar el que se
li proposa i ho descartarà sense embuts.
Ningú no ha dit que sentir música fos fà-
cil. Com deia en el darrer article, la músi-
ca no és un entreteniment sinó un fet cul-
tural de primera magnitud i per gaudir-ne
s’ha de fer un petit esforç. No estem par-
lant de música de consum sinó d’art amb
majúscules. Per desgràcia el que explico no
és un fet aïllat, fora de les nostres fronte-
res també succeeix el mateix.


Però anem més lluny. Hauríem d’ana-
litzar què és el que hem de donar al públic
com a creadors. En aquest sentit entenc el
disgust de la gent quan es veu obligada a
assistir a una estrena. En molts casos el


compositor composa una partitura exclu-
sivament condicionada al seu criteri estè-
tic. Sembla raonable que sigui així no? Però
no és tant fàcil ja que hem de pensar que
el destinatari de la seva oferta, el públic, té
quelcom a dir. En el fons som un servei pú-
blic, sortim a un escenari a mostrar el nos-
tre treball i per tant això vol dir que ens in-
teressa d’alguna manera l’opinió que en te-
nen. Si aquesta és desfavorable no l’en-
tenem com una crítica a tenir en compte
sinó que contrariament diem que el públic
no té el nivell adequat per gaudir del nos-
tre art. Segurament és cert que determinats
auditoris tenen una manca de preparació i
que per tant la seva opinió l’hem d’oblidar,
però també hem de tenir en compte que no
sempre és així. 


T
ot això porta aparellat que és difí-
cil omplir els espais dedicats a
gaudir de la música. Personalment
entenc que sigui complicat per a


la gent sortir de casa seva, agafar el cot-
xe, buscar aparcament i pagar la seva lo-
calitat per anar a sentir un concert que està
programat amb obres que han sentit infi-
nitat de vegades i que finalment estarà cul-
minat amb una estrena que li provoca escàs
interès. És fàcil entendre que molts cops es
quedarà a casa escoltant el mateix progra-
ma amb excel·lents enregistraments, amb
les millors orquestres i els millors directors
del món. Naturalment que no és el mateix
la música enllaunada que en directe, però
això la gent no ho té tant clar. A més, pel
que jo sé ni els mateixos músics assisteixen
regularment als concerts. Això, a més de
significatiu, és prou greu i preocupant. Lla-
vors hem de començar a acceptar que ne-
cessitem canvis, que allò que fa que la gent
surti de casa seva és precisament aquells
espectacles que no en pot gaudir dins de la


seva llar. No sé si el camí ha de ser
els novedosos muntatges de reco-
negudes obres del repertori operís-
tic als que darrerament estem as-
sistin. M’estic referint als muntat-
ges d’en Calixto Bieito. Hauríem
de preguntar als compositors ver-
sionats la seva opinió, però això
està clar, és impossible fer-ho ja
que són morts. Jo tinc clar que una
obra musical d’un compositor
mort és el seu testament musical i


no crec que es pugui manipular fins als ex-
trems que habitualment veiem. Però hem
d’acceptar que justament això facilita la se-
va difusió. La gent cansada de les mateixes
coses necessita canvis i si aquest arriben de
la forma que sigui se’ls empassen. No im-
porta que quasi s’arribi a lo grotesc, el que
importa és impactar.


P
er últim, assenyalar que hauríem
de fer pedagogia de tot allò que
creiem ens ajuda a explicar la nos-
tra tasca i sens dubte evitar allò que


malmet el missatge. En aquest sentit ac-
tualment bufen mals temps. M’estic refe-
rint al “cànon digital”. No és un secret que
la seva aplicació ens perjudica davant l’o-
pinió pública. Si no s’entén el dret d’autor
com s’ha d’entendre aquest cànon. És evi-
dent que la descàrrega de música per In-
ternet o la còpia per altres mitjans és un
frau. Crec que això no ho planteja ningú.
Però que tothom segons la llei sigui un es-
tafador en potència i per tant ho compen-
si per endavant amb el pagament del cà-
non és una presumpció inacceptable en un
estat de dret. Es fa amb el pretext del greu
perjudici que provoca als artistes, la músi-
ca i la cultura. Home, hauríem de ser una
mica més seriosos. Els artistes generalment
es queden de cada CD un 6% del total, per
tant el perjudici real és per la discogràfica.
A més a més, es diu que la música i la cul-
tura en surten perjudicats però això no
s’ho creu ningú. Les discogràfiques són una
indústria i res més, la seva feina –i és lícit
que sigui així com a indústria que són– és
fer diners i això els porta a publicar allò
que en dóna evitant fer-ho amb allò que no
en dóna. Per tant és clar que per més in-
teressant que artísticament o cultural sigui
un producte, si no dóna rèdits doncs no
arriba a les botigues. Això sí que és un per-
judici per a la música i la cultura. La polí-
tica empresarial de les discogràfiques ha
estat un dels gran obstacles que ha impe-
dit que la música de qualitat arribi a la gent.
La seva tasca ha malmès i distorsionat l’o-
pinió pública i ara canviar de dinàmica és
francament difícil.


La política empresarial 
de les discogràfiques 
ha estat un dels grans 


obstacles que ha impedit 
que la música de qualitat 


arribi a la gent. 


Lluís Vergés i Soler és professor de l’Escola


Superior de Música de Catalunya i autor del


llibre El lenguaje de la Armonia (Editorial


Boileau, 2007). lluis.verges@esmuc.cat


Corrigenda. Per error, al número de la revista de l’ESMUC
núm. 32-33 (juliol-agost de 2008), les adreces de correu
electrònic dels autors de l’article “Juli Garreta. Feréstec i
autodidacta?” estaven equivocades. Les adreces correc-
tes són Joan Gay i Puigbert: joan.gay@esmuc.cat; i Joaquim
Rabaseda i Matas: joaquim.rabaseda@esmuc.cat


El repertori programat als grans espais musicals inclou poques estrenes
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Amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de l’11 de setembre, l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC va participar novament
en la celebració de l’acte institucional que va tenir lloc al Parc de la Ciutadella. Dirigits per Salvador Mas, els estudiants de l’ES-
MUC van tocar les sardanes Juny de Juli Garreta; Sol ixent d’Eduard Toldrà i Recordant Vic de Joaquim Serra, així com l’him-


ne d’Els Segadors, El Cant a la Senyera i La Balanguera (en una adaptació d’Albert Guinovart), juntament amb el Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana.


Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de Televisió de Catalunya, diver-
sos conjunts instrumentals de l’Escola van actuar en dos espais emblemàtics
de la capital catalana: el Palau de la Música i el Parlament de Catalunya. Al Pa-


lau va tenir lloc l’actuació del Quintet Dadà format per: Neus Puig, flauta; Enric Tu-
dela, oboè; Josep Casadellà, fagot; Oleguer Bertran, trompa i Víctor de la Rosa, cla-
rinet. També van participar en els concerts realitzats al Palau els pianistes Andreu
Gallén i Carles Marigó, així com el violoncel·lista Josep-Oriol Miró. Aquests últims
també van compartir escenari amb el clarinetista mallorquí Víctor de la Rosa. 


Pel que fa a les actuacions al Parlament de Catalunya, que es van iniciar a mitjanit, l’Escola va programar a l’Escala d’Honor el Quar-
tet format per Júlia Santos, flauta; Ignasi Roca, violí; Laura Erra, viola i Carles Muñoz, violoncel; i al Saló Rosa de Passos Perduts, va
tenir lloc la intervenció musical del Quartet Kayros. Amb: Laura Gaya, violí; Òscar Vilaprinyó, violí; Núria Pujolràs, viola i Cèlia Tor-
res, violoncel. El Quartet Kayros, alumnes del Quartet Casals, van tocar obres de Toldrà, Mendelssohn i Sostakovic, així com una se-
lecció de temes de Piazzolla, amb la col·laboració de l’acordionista i també estudiant de l’ESMUC, Blai Navarro.


El dissabte, 13 de setembre passat, al carrer Mar-
qués de Casa Riera de Madrid i en col·labora-
ció amb la delegació del Govern de la Genera-


litat a Madrid i el Círculo de Bellas Artes, l’ESMUC
va presentar un doble concert en el marc de la cele-
bració de La Noche en blanco. A partir de les 22 ho-
res, Sílvia Pérez Cruz, veu (graduada per l’ESMUC),
i Joan Díaz, piano i arranjaments (professor de l’Es-
cola), van presentar We sing Bill Evans. Ja de mati-
nada va actuar el Joan Monné Trio, amb Joan Monné,
piano; David Xirgu, bateria (ambdós professors de
l’ESMUC) i Bori Albero, contrabaix (antic estudiant),
els quals van presentar el seu darrer disc on inclouen
un repertori integrat per reinterpretacions i arranja-
ments de standards de jazz i de composicions de grans
mestres com Bill Evans, Benny Golson, Miles Davis
o Thelonious Monk. Ambdós discos han estat editats
pel segell discogràfic Fresh Sound.


L’ESMUC, present en la celebració 
de la Diada Nacional de Catalunya


L’Escola se suma a la celebració 
dels 25 anys de TV3


La Noche en blanco de Madrid serveix per presentar dos nous


Sala de cambra del Palau de la Música


treballs discogràfics de professors 
i antics estudiants de l’ESMUC, 
editats amb el segell Fresh Sound
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Gent ESMUC


–Com ha estat la teva estrena al cap-
davant de la Banda?


–El meu primer concert va ser el 6 de
setembre passat, al Parc de l’Espanya In-
dustrial, després de treballar intensa-
ment al llarg de tota una setmana d’as-
saigs. La veritat és que el traspàs amb
Salvador Brotons ha estat molt fàcil, cò-
mode, diria que orgànic, i els músics de
la Banda han respost molt bé. No obli-
den que tenen davant una persona que
tot just comença... Em cuiden molt, va-
ja (riu).


–Per a aquest primer concert, vas es-
collir un repertori que esdevé una
autèntica declaració d’intencions: dues
danses espanyoles de Granados, l’o-
bertura del Príncep Ígor... 


–Era un repertori que ja coneixia, en
bona part. Algunes de les obres, fins i
tot, les havia treballat en el meu Projec-
te final de Carrera. Tot això, sumat al fet
de dirigir una banda al País Basc, a Do-
nostia, durant dos anys, i haver tocat
la flauta a la banda del meu poble m’-
han fet la feina més amable. 


–El món de la banda, per tant, no t’és
desconegut...


–Exacte, treballar amb aquesta for-
mació no m’ha resultat ni tan estrany ni
tan llunyà com es podria preveure, si més
no a priori. Pensa que al País Basc no hi
ha pràcticament orquestres amateurs;
d’aquí que molts músics vegin en la ban-
da una sortida per fer música. Tenim as-
sociada aquesta formació a València, on
indubtablement existeix una tradició
molt viva, però no per això hauríem d’o-
blidar les bandes basques (penso en la


de Guipúscoa, per exemple) o les ga-
llegues.


–Què et va fer decidir a optar a
aquesta plaça?


–Suposo que el fet que es tracti d’u-
na plaça d’assistent. És, sens dubte, una
responsabilitat molt gran però em sen-
to recolzada en tot moment per l’staff de
la Banda. I sóc molt jove: tinc vint-i-tres
anys i molt temps per aprendre. Penso
que quan més experiència acumuli, si-
gui amb la formació que sigui, millor tre-
ballaré i més podré aprofitar els estudis
i cursos que pugui anar fent. El que es-
tic aprenent ara és precisament el que
no pot aportar l’Escola: la pràctica. És
on aprens el 70% de l’ofici, de tot allò
que arribes a saber. És el treball amb els
músics, sobretot amb els professionals,
el que et fa créixer. 


–La teva incorporació a la Banda ru-
brica un període de canvis importants
en aquesta formació. Ho veus així?


–A la Banda Municipal es respira una
voluntat de creixement, que no de rup-
tura, de ganes de tirar endavant i donar
un impuls i, fins i tot, una nova imatge
al conjunt. I tu, inevitablement, notes
que formes part d’aquest procés de can-
vi. Amb tot, la meva entrada no ha es-
tat difícil: Brotons ha estat el meu mes-
tre durant els últims anys i m’ha ense-
nyat a saber què vull dels músics; es trac-
ta d’anar experimentant, sabent què et
funciona i què no. La veritat és que em
sento a gust a la Banda. I no oblidem que
el canvi gros el fa el director titular, és a
dir, Salvador Brotons.


–Amb quin dels seus consells o re-
comanacions et quedaries?


–La veritat és que és un director molt
pràctic. Brotons aposta pel treball diari


Marta


Carretón


amb el grup. Els seus principals consells
van en aquesta línia: treballar de ma-
nera regular, aprofitar els assaigs, que
són la base. (Silenci) Sí, sens dubte el
més important és aprendre a portar un
assaig, a controlar-ne el ritme, fer que
no es faci pesat, aconseguir respostes
dels músics. Per a això, cal conèixer molt
bé el teu grup, saber com toquen, com
responen al que dius, al teu gest. El rep-
te és treure el millor d’ells mateixos. 


–Què en penses dels detractors de
portar la Banda a les sales de concert?


–Els diria que, com tot, depèn del pro-
grama del concert. Crec que és legítim
situar la Banda als auditoris, és neces-
sari treballar programes simfònics, as-
sociats al que coneixem com a “música
culta”, de qualitat, però la Banda no ha
de faltar al carrer. I al carrer no es pot
tocar el mateix que a les sales de con-
cert; ni que sigui per qüestions acústi-
ques. A l’aire lliure no s’aprecien els ma-
tisos, per exemple. Per créixer cal in-
corporar, també, nou repertori: no només
les obres “de sempre”... En aquest sen-
tit, crec que s’hauria de potenciar tant
el repertori ja existent escrit per a aquest
conjunt instrumental, de manera origi-
nal (que no les adaptacions), així com
generar-ne de nou. Així garantirem el
caràcter original i fresc que es deriva d’a-
questa formació. La gent s’ho ha de pas-
sar bé, als concerts. 


–I com a titulada i directora, què en
penses del nivell mitjà dels instrumen-
tistes?


–No sóc ningú per jutjar els instru-
mentistes del país. A més, el debat sobre
si són o han estudiat a una o altra ban-
da em sembla, moltes vegades, estèril.
El que cal és apujar el nivell entre tots.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


DIRECTORA ASSISTENT DE LA 
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA
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Sabem sobre ella que va néixer a Bilbao i va iniciar els seus estudis de direcció d’orquestra a
Musikene amb Jorma Panula, Josep Caballé i Enrique García Asensio. Ja a Barcelona, va fina-
litzar els estudis de grau amb Salvador Brotons, a l’ESMUC, el curs passat. Però compta amb
una notable experiència: Marta Carretón ha estat directora de la Musika Banda Pasaia (2003-
2005) i assistent de Salvador Brotons a l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (2006-
2007). Actualment també és directora de les orquestres de l’Escola de Música del Palau, codi-
rectora del grup instrumental Conjunt XXI i sots-directora del Cor Albada de l’Agrupació Cor
Madrigal. A tot això cal sumar-hi el seu últim repte: ser directora assistent del mateix Brotons
en una renovada Banda Municipal de Barcelona.


“La Banda no pot faltar al carrer”
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Projectes finals 2008: més d'un 
centenar de concerts en dos mesos
Projectes finals 2008: més d'un 
centenar de concerts en dos mesos
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ESMUC


ACTUALITAT
Tret de sortida als Projectes Finals 


dels estudiants de l’ESMUC


Coincidint amb la recta final del
curs acadèmic, els alumnes de
l’últim curs de l’Escola ultimen


tots els detalls per presentar els seus
respectius Projectes Finals, assignatu-
ra que permet sintetitzar els coneixe-
ments apresos en el decurs dels seus
estudis així com posar en pràctica les
competències específiques que s’han
adquirit també en els quatre anys i que
seran necessàries per encarar la vida
professional.


En funció de l’àmbit que cursa l’es-
tudiant, el Projecte Final inclou únicament
una preparació, presentació i defensa in-
dividual o bé, també, l’articulació d’una
presentació pública en format concert
(àmbits instrumentals, teoria i composi-


ció i direcció). 
És per això que, des d’aquest mes d’a-


bril i fins a la primera setmana de juny,
els estudiants que vulguin finalitzar en-
guany els seus estudis a l’ESMUC pre-


sentaran pràcticament a manera de ma-
rató els seus respectius concerts i de-
fenses. En total, prop d’una setante-
na d’ells estan vinculats al departament
de Música Clàssica i Contemporània;
una vintena, a Jazz i Música Moderna;
una desena, a Antiga; i la resta s’ads-
criuen a Composició, Direcció de Cor
i d’Orquestra, Pedagogia, Musicologia,
Sonologia i Promoció i Gestió. 


Parlem de poc més d’un centenar
d’exposicions i concerts oberts al pú-
blic (pel que fa als concerts, bona part


d’ells programats a la sala Tete Montoliu
de L’Auditori, així com a les aules d’Or-
questra i de Cor de l’ESMUC) que podeu
seguir consultant la pàgina web de l’Es-
cola: www.esmuc.cat.


Coincidint amb la celebració de l’Any del Centenari del Pa-
lau de la Música Catalana, l’ESMUC vol sumar-se a aques-
ta magnífica efemèride articulant, a manera de present mu-


sical, un autèntic cap de setmana de concerts, oberts al públic,
els propers dies 24, 25 i 26 de maig (de dissabte a dilluns, per
tant). En aquest sentit, l’Escola portarà al Palau una mostra del


La clarinetista i graduada per l’ES-
MUC, Joana Altadill, ha estat se-
leccionada per formar part de la Jo-


ve Orquestra de la Unió Europea (EU-
YO), en les proves realitzades recentment
a Madrid per confegir aquesta formació
instrumental. 


D’altra banda, els estudiants que inte-
gren la formació AssTrio (Santi Care-
ta/Arecio Smith) i el contrabaixista de
jazz i també estudiant de l’ESMUC, Paco
Perera, així com el professor del depar-
tament de Jazz i Música Moderna de l’ES-
MUC, el pianista Ignasi Terraza, van em-
portar-se el Premi Enderrock 2008 per
votació popular al millor grup de jazz del
2007, al millor disc nacional de jazz (Ra-
mon Fossati, Toni Solà & Ignasi Terraza
Trio) i a la millor proposta de jazz (per
a Lunar Project), respectivament, la nit


Premis per a estudiants i professors de l’Escola


El proper mes de maig, Marató de 
Música de Cambra al Palau de la Música


del dinou de febrer passat, en l’acte de
lliurament dels Premis Enderrock 2008
que va tenir lloc a la sala Bikini de Bar-
celona. La catorzena edició d’aquests
guardons (Premis de la Música Catalana)
va comptar amb l’assistència de prop d’un


miler de persones, entre ells, artistes, re-
presentants de la indústria discogràfica,
mitjans de comunicació i públic en gene-
ral. Aquests són els primers i únics pre-
mis que s’atorguen anualment a la pro-
ducció musical catalana.


Joana Altadill, l’AssTrio i Paco Perera


treball cambrístic realitzat a les aules en tots els seus vessants es-
tilístics de caràcter instrumental: música tradicional, jazz i mú-
sica moderna, música clàssica i contemporània i música antiga.
Podreu conèixer tots els detalls de la Marató Musical de l’ESMUC
al Palau properament a través de la pàgina web de l’Escola:
www.esmuc.cat.


AVANÇAMENT


FOTO: ESMUC
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Seguint el model iniciat la temporada passada amb l’Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC), la Banda Municipal de Barcelona, des d’enguany


formació resident a L’Auditori, ha obert una borsa de reforços
adreçada als estudiants de l’ESMUC. En aquest sentit, l’Escola
i la Banda van realitzar al llarg de tota una setmana diverses au-
dicions als prop de cinquanta alumnes inscrits a les proves. Els
seleccionats per formar part d’aquesta borsa de reforços són
els músics següents: 


L’Escola va iniciar el mes de febrer passat una col·laboració mensual amb el programa Blog de nit de Catalunya Música que se
suma a les accions conjuntes articulades per l’ESMUC i l’emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Entre elles,


destaca l’emissió del cicle Els concerts de l’Acadèmia com a sèrie pròpia, seguint el model iniciat la temporada passada.
Recordem que Blog de nit, dirigit per Pere Andreu Jariod, és l’informatiu de les nits de Catalunya Música. S’emet de dilluns a di-


vendres, de 22.00 a 23.00 hores.


Noves col·laboracions entre l’ESMUC i Catalunya Música


Aquest mes d’abril significa la re-
presa dels concerts setmanals pro-
gramats dins el cicle d’estudiants,


professors i músics convidats de l’ESMUC
(Els concerts de l’Acadèmia, segona edi-
ció). Després d’un primer concert d’es-
tudiants que combina el so de les gralles
amb el flamenc (1 d’abril, departament
de Música Tradicional), sens dubte un dels
plats forts del cicle arribarà el proper dia
8 d’abril amb l’actuació del jove trompe-
tista i músic convidat per l’ESMUC, Ray-
nald Colom, acompanyat del contrabai-
xista i professor de l’Escola, Horacio Fu-
mero (Jazz i Música Moderna). Només
una setmana després, seran ja novament
els estudiants els protagonistes del con-
cert que integra el conjunt de metalls que
dirigeix el professor Ángel Serrano amb
el Coral de trombons liderat per Raúl
García. Encara durant el mes d’abril, el
dia 22, tindrà lloc un concert prou des-


tacat a càrrec del Conjunt de Percussió
de l’ESMUC (dirigit per Georges-Elie Oc-
tors) que incorporà el treball escènic dels


ballarins del Centre Maxime D’Harroche,
en una proposta certament novedosa. L’úl-
tim concert d’abril tindrà lloc el dia 29 i
servirà per presentar les obres escrites pels
estudiants de Teoria i Composició de l’Es-
cola.


Ja durant el mes de maig (11 de maig),
i en el marc del Festival de Música Anti-
ga de Barcelona, tindrà lloc l’actuació del
Conjunt d’Antiga de l’ESMUC, que do-
narà pas, al mes de juny, a la resta d’ac-
tuacions dels Grans Conjunts de l’Esco-
la (que actuaran els dies 17 de juny –co-
bla-, 18 de juny –orquestra simfònica- i
19 de juny –big band-, dirigits per Bernat
Castillejo, Christopher Hogwood i Joan
Albert Amargós, respectivament).


Tots aquests concerts són gratuïts i
oberts al públic i compten amb la col·la-
boració dels estudiants i professors dels
departaments de Musicologia i Sonologia
de l’Escola.


Tram final del cicle 
Els concerts de l’Acadèmia


Diversos estudiants de l’ESMUC, seleccionats per formar 
part de la borsa de reforços per a la Banda Municipal de Barcelona


Percussió: Jaume Santonja i Marcel Pascual
Bombardí: Víctor Ferragut
Clarinet: Miquel Ramos
Flauta: Pere Sansó
Trompeta: Adrià Moscardó


La iniciativa entronca amb les directrius marcades per Bo-
lonya, en la línia d’incloure i potenciar de manera progressiva les
pràctiques professionalitzadores en els estudis de Grau.


Membres del Conjunt de Percussió de l’Escola, assajant. A la dreta, Raynald Colom. A sota, el contrabaixista i professor Horacio Fumero







per LLUÍS VERGÉS I SOLER


Músics, 


E
n els darrers trenta-cinc anys
he dedicat la meva vida a la
professió de músic, i d’això
n’estic plenament satisfet. Crec


que a més de ser una professió bonica
és socialment útil, malgrat que la res-
ta de la societat no ho pensi. És obvi
que el descrèdit social de la música, i
molt especialment dels músics, no tan
sols és evident sinó que va en augment.
Pocs pares desitgen que els seus fills
s’hi dediquin; que ho tinguin com un
entreteniment d’acord, però que en fa-
cin la seva professió ho troben un des-
propòsit. Per què passa? Com és que
una activitat de la que tothom en gau-
deix i que aparentment respecten i apre-
cien en el fons mereix aquest tipus de
menyspreu? Jo crec que la causa és el
gran desconeixement del fet musical. 


Sembla estrany el que dic, en el sen-
tit d’afirmar que el fet musical és des-
conegut. Simplement si escoltes la rà-
dio o la televisió, la música és un ele-
ment omnipresent. El ressò del fet
musical en tots els mitjans és innega-
ble. Però, a què anomenen
música? ¿Què ens presenten
habitualment com a darreres
novetats discogràfiques o,
simplement, quins adjectius
superlatius invoquen per des-
criure les qualitats artístiques
de determinats “músics” que
ressenyen? Hem de pensar
que qualsevol persona que
aparegui en algun mitjà
armat amb una guitarra rep
la qualificació de cantant i
compositor. En el millor dels
casos podem suportar-ho,


però habitualment ens arriba a sagnar
l’oïda amb el que sentim. Aspectes tant
elementals com ara l’afinació i certa
qualitat de so són simplement oblidats.
No arriben ni a la categoria de princi-
piants. No estic fent valoracions de ti-
pus estètic ni pretenc en cap cas donar
una visió elitista, crec fermament que
tot és possible en el món de l’art. Però
si en literatura pots escriure el que vul-
guis, el que no pots fer és publicar-ho
amb faltes d’ortografia. Si això és evi-
dent en altres arts per què en la músi-
ca no podem exigir el mateix? A més,
hem de tenir en compte que la gran
massa consumidora de música ho fa
d’una forma molt determinada. És a dir,
bàsicament escolta música cantada.
Això per si mateix no és un problema,
hi ha magnífiques partitures cantades
d’una bellesa que jo no posaré en dub-
te, però en el cas que ens ocupa vol dir
moltes coses. Gran part de la gent que
exclusivament consumeix música on tot
el protagonisme és la veu humana és
incapaç de sentir res més que l’envolti.
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Ignoren com estigui instrumentada i
harmonitzada, ja que simplement ni ho
senten i possiblement no saben ni que
existeix. Si algun cop senten música ins-
trumental observareu que ràpidament
perden l’interès. No són capaços de se-
guir més d’una única veu i, per tant,
d’aspectes com l’harmònic no en gau-
diran mai. Per això, any rere any, sen-
ten les mateixes propostes que els ve-
nen com a novetats però que estan har-
monitzades i instrumentades igual, i el
que sembla més increïble: no s’avor-
reixen.


N
o han estat capaços de pro-
gressar com a oïdors Tal i
com segurament ho han es-
tat en altres camps culturals.


Quan eren petits segurament consu-
mien llibres d’aventures o tenien tota
la col·lecció dels Asterix. Però quan han
arribat a la maduresa els seus gustos li-
teraris han evolucionat cap a propostes
amb més contingut. Pel que fa a la mú-
sica demostren no haver superat l’eta-
pa pubertal i seguiran així tota la vida
amb l’absoluta creença que les seves
preferències musicals tenen certa alça-


da. No s’ha de pensar que
estic parlant d’un determi-
nat segment de la societat
mancat de certa pàtina cul-
tural, sinó que en aquest
grup hem d’afegir gent amb
estudis superiors. Natural-
ment els mitjans de comu-
nicació en tenen molta cul-
pa ja que sistemàticament
som bombardejats amb in-
formació que no ajuda. En
aquest estat de coses és im-
possible que sàpiguen apre-
ciar la nostra feina.


Qualsevol persona que
aparegui en algun
mitjà armat amb 


una guitarra rep la
qualificació de 


cantant i compositor.


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


gestors sonors
dissenyadors acústics o
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N
o m’agradaria que les meves
paraules fossin enganyoses
en el sentit que els mitjans
de comunicació són el únics


culpables. En absolut. La premsa, la rà-
dio i la televisió simplement formen part
d’un engranatge més de la societat i per
tant simplement es fan ressò del que
passa. Però hi ha més culpables; en es-
pecial els que tenim la part de culpa més
gran som els mateixos músics. No hem
estat capaços o no hem volgut explicar
la nostra activitat. Sovint ens amaguem
en la nostra closca i tot adoptant una
actitud altiva expressem que no ens en-
tenen. Ens creiem el centre del món i
que per tant si no ens entenen la cul-
pa és seva. Doncs així ens va. El món
no s’atura mai, ni per nosaltres ni per
ningú. Altres professions ho
saben i han pres mesures
molt simples, fins i tot ridí-
cules, però altament efecti-
ves que demostren que han
entès cap a on va el futur. 


Actualment el món occi-
dental està dominat per la
imatge. Les marques co-
mercials gasten milions per
assegurar la seva presència
als mitjans audiovisuals. Què
venen? Bé, en molts casos
fum, no hi ha res a vendre
però aconsegueixen que


consumeixis. És fàcil observar com un
artista ven milions de CD simplement
perquè s’ha casat o divorciat o ha estat
enxampat amb una amant, i no per la
seva qualitat estrictament artística. Si
això no passa de debò, no importa,
s’ho inventen, la qüestió és captar l’a-
tenció com sigui per vendre. Nosaltres
ho hem entès això? Doncs no, i gràcies
a Déu que no, puig èticament és repro-
vable. Però algun detall se’ns escapa. 


Darrerament hem assistit a meta-
morfosis extraordinàries de determi-
nades professions. Un cuiner, un ofici
excel·lent, ja no es diu així, ara s’ano-
mena “restaurador”. Un sastre, ara és
un “dissenyador”. Un cap de personal
ara és un “cap de recursos humans”.
Una minyona ha passat a ser una


“assistenta de la llar”. Darrerament
m’han comentat que els bibliotecaris ja
no es diran així, a partir d’ara seran
“gestors de continguts”. Segueixo? No
cal, el que volia dir és clar. Determina-
des activitats s’han rentat la cara pen-
sant en aquest món que vol consumir
fum. Doncs bé, els donen fum encara
que només sigui amb el nom. La gent
valora molt aquelles coses que no sap
què són, a excepció feta, és clar, de la
música. És fàcil imaginar quina cara fa-
rien si quan ens preguntessin quina fei-
na tenim els diguéssim que som dis-
senyadors acústics o gestors sonors, en
comptes de músics. 


Malauradament si fos tant fàcil com
canviar de nom el nostre futur seria pro-
metedor. Hem d’entendre que darrera


d’un canvi de nom hi ha
també un canvi d’actitud
vers aquella activitat per
part d’aquells que la porten
a terme. Això vol dir que ens
hem de creure que som algú,
que no hem de sentir-nos in-
feriors. Personalment no
crec que com a músic sigui
inferior a qualsevol metge,
arquitecte o enginyer ja que
els estudis que hem de rea-
litzar el músics per desen-
volupar la nostra activitat
en cap cas són inferiors


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


La música va lligada 
indissolublement a la 
festa i això dificulta 
que l’entenguin com 


a cultura. A més a més, 
hi ha un excés de música.
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tècnicament, fins i tot, comparant-los
amb determinades carreres, són supe-
riors, fet que tampoc vol dir res. Però
la resta de la societat no ho pensa, ni
tant sols sap que s’hagi d’estudiar per
fer de músic; ho entenen com un fet na-
tural on simplement amb talent i una
mica d’ensinistrament es pot assolir l’è-
xit. Estan segurs que per fer de músic
la tècnica és quasi innecessària. Pro-
grames com ara Operación Triunfo els
ajuda a creure-ho, ja que ho confirma
el fet que algú que treus de treballar
d’un “súper” ja està preparat per fer
música amb tan sols tres o quatre me-
sos de pràctica. Ara, explica’ls que no
és així, et diran que ho han vist a la “te-
le” i aquí no hi podem fer res ja que
la “tele” sempre té la raó. O molt pit-
jor, et diuen que han venut milers de
CD, com si això volgués dir quelcom.
Toscanini, quan li van dir que deter-
minat artista tenia molts admiradors
(ara en diem “fans”), va dir una frase
extraordinària: “La democràcia en l’art
no existeix, només existeix l’aristocrà-
cia de qui hi entén”. Efectivament, si
un producte és mediocre per més ven-
des que faci seguirà sent mediocre.


E
n aquest estat de coses hem
d’afegir-hi l’actitud de les ad-
ministracions. Anem assistint
a un seguit d’inauguracions


d’auditoris i nous espais per a l’ense-
nyament que fan pensar en el millor. És
cert, estem en un moment magnífic i
com a professional n’estic agraït. Ho
dic de debò. Però en realitat cap d’a-
questes mesures va en la línia d’afavo-
rir la tasca dels professionals que es-
tem en actiu i que som els que hem de
desenvolupar la nostra feina en aquests
espais. Les condicions per fer-ho es


Lluís Vergés i Soler és professor de l’ES-
MUC i autor de “El lenguaje de la Ar-
monía”, Ed. Boileau / 2007. 
lluis.verges@esmuc.net


veuen obstaculitzades per unes lleis que
no han estat pensades per nosaltres ja
que per a l’administració no existim.
No vull ni pensar que arribi un dia en
què aquests magnífics equipaments cul-
turals s’hagin de tancar, ja que possi-
blement no hi haurà músics per omplir-
los donades les circumstancies actuals.
Naturalment espero i desitjo estar equi-
vocat i segurament ho estic. S’ha de
pensar que cada cop hi ha més gent que
estudia música amb l’objectiu de dedi-
car-s’hi i això és encoratjador. Però al
mateix temps els músics veuen com els
seus ingressos minven. Fa temps que
les retribucions econòmiques en algu-
nes especialitats no han incrementat els
darrers vint anys. Fins i tot han baixat.
Tot això està passant perquè no hem es-
tat capaços de protestar amb la matei-
xa força que altres col·lectius. 


Ja fa uns anys, si no recordo mala-
ment en l’inici de la democràcia, el
col·lectiu teatral va iniciar una forta re-
acció per reclamar el que era seu. Tot
tipus d’actuacions el varen portar a mi-
llorar sensiblement el seu sector. Na-
turalment no han assolit tot el que


desitjaven, ni de bon tros, però és evi-
dent que les accions conjuntes que van
dur a terme indubtablement els ha fet
més forts com a grup, o com a mínim
així ho sembla, i això és bo de cara a la
societat. Personalment sento una sana
enveja i si he de ser sincer els tinc com
a model del que hauríem de fer. Si no
demanes, protestes i fins i tot empre-
nyes no hi ha res a fer. Ho hem d’en-
tendre, sinó anirem morint lentament
d’inanició. 


S
ocialment hi ha una diferència
fonamental entre el sector mu-
sical i el teatral, a més a més de
la resta de les arts. La gran ma-


joria entén l’art com a cultura però la
música la veuen com a un entreteni-
ment. La música és protagonista de to-
ta mena de festes, tan públiques com
privades, és l’acompanyant perfecte per
altres manifestacions artístiques a més
de ser usada com a contrapunt de tot
tipus d’activitats lúdiques. La música
va lligada indissolublement a la festa i
això dificulta que l’entenguin com a cul-
tura. A més a més, hi ha un excés de
música. A. Honneger en el seu llibre Je
sui compositeur, escrit l’any 1948, diu:
“hi ha massa música, els la donem amb
massa facilitat”. Allò que no es fa pre-
gar perd importància. Què passaria si
per un sol dia no sentíssim cap músi-
ca enlloc? Ens imaginem com seria de
trist un telenotícies on la caràtula de
presentació fos muda? Què passaria
en el món de la publicitat sense l’ex-
traordinari reclam de la música? Un
desastre. Això vol dir que el que nosal-
tres donem és important, però l’excés
fa que no ho sembli. 


Si la música i el músics resistim a tot
el que he explicat vol dir que el feno-
men musical és d’una potència extra-
ordinària i si sabem gestionar-ho el fu-
tur és nostre. Hem d’entendre que qual-
sevol grup social que afronta el seu
futur ha de canviar, i sap que mantenir
les velles estructures porta a la de-
saparició. Per tant, hauríem de fer un
petit gest, quasi insignificant però simp-
tomàtic: volem seguir sent músics, o
preferim ser dissenyadors acústics o
gestors de so?


Si un 
producte 


és mediocre 
per més 


vendes que 
faci seguirà


sent mediocre.


L’esforç dels músics 
amateurs per obrir-se pas 
contrasta amb l’èxit fulgurant 
de les estrelles televisives
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Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


abril 2008
Activitats


Els concerts de l’Acadèmia (2a edició)
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant,150. Barcelona)
Entrada gratuïta


A les 19 hores


Dia 1: Del so de les gralles al flamenc. 1a part: Gralles en concert; Daniel Carbonell, direcció.
2a part: Manuel Alonso i Daniel Silva, guitarres flamenques.


Dia 8: Noms propis, Colom i Fumero en concert.
Horacio Fumero, contrabaix; Raynald Colom, trom-
peta.


Dia 15: Música de cambra. 1a part: Conjunt de me-
talls; Ángel Serrano, direcció. 2a part: Gran coral de
trombons; Raúl García, direcció.


Dia 22: Conjunt de percussió; noves músiques, nous
repertoris. Georges-Elie Octors, direcció.


Dia 29: Noves creacions. Obres escrites per estu-
diants de Composició de l’ESMUC i interpretades
per músics de la mateixa Escola.


Més informació: www.esmuc.cat


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


Música Clàssica i Contemporània 
Dia 4, de 9 a 11 h (conferència) i d’11 a 15 h (curs);
aula A353.


Conferència “Seqüència VII de Luciano Berio”.
Impartida per Mariano García. A la tarda es farà
el curs d’interpretació de saxòfon.


Teoria i Composició i Direcció
Dia 14, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; aula A111.


Classe magistral d’anàlisi al voltant de l’obra 
“Fragmente-Stille, An Diotima” de Luigi Nono,
a càrrec de Carles Tort.


Música Antiga
Dies 17 i 18; dia 17: de 10h a 13h i de 16h a 19 h; dia
18: 10h a 18 h; aula A110.


Seminari “El clavicordi a la Península ibèrica”. 
Impartit per José Luis González Uriol.


Sonologia
Dia 28; de 18 a 21 h, aula A350.


Seminari “Música per a videojocs: el fenomen casual”. 
Impartit per Joan Trenchs, director del Departament de So 
a Ubisoft.
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Gent ESMUC


–Què s’ensenya exactament a Per-
cepció Auditiva?


–L’assignatura està orientada en dues
línies: d’una banda, en l’entrenament au-
ditiu d’intervals, escales, etc., destinat a
poder transcriure qüestions rítmiques,
harmòniques... És a dir, educar l’oïda fò-
nica per reconèixer timbres i dinàmiques,
així com també l’oïda funcional, que és
més difícil d’educar, a nivell melòdic i
harmònic. I de l’altra, apliquem aquest
coneixement adquirit a analitzar auditi-
vament i transcriure obres de tots els es-
tils, a la pròpia història de la música. Par-
lo, per tant, de reconèixer una progressió
harmònica dins una obra de Bach, d’un
estàndard de jazz o d’una obra de reper-
tori flamenc. I per fer-ho, treballem a par-
tir de l’estudi amb instruments acústics
com el piano o la veu, complementat amb
el treball individual de l’estudiant a casa. 


–Parlem, per tant, d’una eina bàsica
per al desenvolupament de tot músic...


–Sens dubte, aquest aspecte (derivat de
l’entrenament auditiu) és un dels trets di-
ferencials del músic. Una persona que no
es dedica a la música pot tenir molt bona
oïda, reconèixer amb facilitat estils i èpo-
ques, però no pot aprofundir en les qües-
tions pròpies –i, per tant, derivades–del
llenguatge musical (com són l’harmonia,
la melodia, el ritme, les textures...). 


–S’educa, l’oïda?
–L’oïda es compon d’una part innata


i una d’entrenable, que és gairebé el 75%
de la pròpia oïda. És a dir, l’oïda, segons
indiquen tots els estudis, es manifesta de
manera innata en el seu caràcter absolut
però pot haver-hi gent que tingui oïda ab-
soluta i que, en tant que no es dedica a la
música, ni tan sols ho sap. Segons apun-
ten les últimes investigacions (impulsa-
des per nord-americans i anglesos), una
bona oïda relativa molt ben entrenada és
encara millor que una oïda absoluta. Jo
ho subscric: per això intentem ajudar els
estudiants que tenen oïda absoluta a ex-
plotar les seves qualitats així com, als que
la tenen relativa, millorar igualment les


seves capacitats. Es tracta de facilitar-los
al màxim l’audició de les obres, així com
la seva transcripció, afinació, etc. 


–Ens referim, és clar, a una assigna-
tura obligatòria... 


–I això planteja moltes dificultats per-
què en una mateixa classe hi ha persones
amb formacions molt distintes. Per exem-
ple, els estudiants de flamenc tenen una
formació auditiva bona però sovint no sa-
ben escriure tot allò que escolten. D’al-
tres, en canvi, tenen oïda absoluta i els és
molt fàcil transcriure el que escolten en
una afinació determinada; però quan can-
vies el registre o l’afinació, tenen moltes
dificultats. I per últim, hi hauria el grup
de persones amb oïda relativa als quals
els cal entrenament.


–Quins recursos utilitzes?
–El piano, com a instrument acústic,


algun instrument de percussió, els propis
instruments dels estudiants i, sobretot, la
veu. La majoria d’exemples els reproduïm
a través de la veu, ben ajudats pels equips
de so.


–Amb tot, però, calen noves eines; en-
tre elles, el programa EarMaster que aca-
ba d’implantar l’ESMUC. En què con-
sisteix? 


–És un programa amb més d’una dè-
cada de tradició a països com el Japó o
Estats Units que, tot i ser un programa
comercial, és pedagògicament molt in-
teressant. Està traduït a divuit llengües i
ara, els seus impulsors, han tingut la sen-
sibilitat de traduir-lo, gràcies a l’ESMUC,
a una llengua com el català. L’objectiu del
sistema és, insisteixo, pedagògic i desen-
volupa diverses eines perquè els profes-
sors puguin tutelar, preparar, guiar l’a-
prenentatge de l’estudiant en el seu tre-
ball individual fora de l’aula. Sovint ens
trobem amb estudiants que toquen molt
bé un instrument però als quals els fa ver-
gonya o són reticents a cantar perquè re-
coneixen que no tenen prou bona oïda.
Aquest programa els pot ajudar en aquest
procés de millora, d’entrenament, així
com també en el propi control de la seva
evolució. El sistema en aquest sentit és
molt clar: parlem d’una eina per al pro-


Sofía
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fessor i per a l’estudiant. Un complement
que en cap cas supleix la figura del pro-
fessor. De fet, aquest programa el consu-
meixen més els estudiants que els pro-
fessors, potser perquè la formació d’a-
quests últims és una mica més conser-
vadora. En tot cas, ens trobem davant una
eina novedosa, interessant, que ajudarà
l’estudiant a superar també qüestions per-
sonals derivades de la pròpia timidesa
implícita en la superació dels reptes as-
sociats a l’aprenentatge. Des d’ara, els es-
tudiants de l’ESMUC poden trobar aquest
programa als ordinadors de la Biblioteca
i a les Aules d’Informàtica de l’Escola. I
a partir del curs vinent, a través del Cam-
pus Virtual, podran seguir les lliçons que
jo mateixa prepararé, a manera de tuto-
ra, per superar problemes concrets.


–Parles constantment d’entrenament
en referència a l’aprenentatge auditiu...


–Cert. No és res novedós: ho feien els
mateixos grecs, que en la seva organitza-
ció incloïen l’estudi la música juntament
amb l’aritmètica i la gimnàstica. Una per-
sona amb talent però sense tècnica no
podrà desenvolupar les seves capacitats.
La música és una carrera de fons; també
de brillantor i improvisació, però sobre-
tot de treball, continuat i ben orientat. I
la mateixa oïda n’és un bon exemple. 


–Per últim, com combines la teva tas-
ca a l’ESMUC amb les classes a la UB i
l’acabament de la teva tesi?


–Sempre m'he organitzat molt bé el
temps i tinc la sort que m'agrada molt
el que faig. A més, la feina de l'ESMUC
és combinable amb altres activitats que
complementen la meva tasca a l'Escola.
Aquest és el meu segon any a la UB com
a professora associada al departament
d'Història de l'Art, on faig una història
de la música a través no dels textos sinó
de la pròpia música, i l'experiència és al-
tament positiva. A tot això, em cal sumar-
hi el treball (tant d'investigació com
també els concerts que se'n deriven) de
la tesi que, si tot va bé, acabaré en breu
a Anglaterra i que se centra en l'estudi i
anàlisi del repertori a solo del meu ins-
trument, la flauta.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


PROFESSORA DE PERCEPCIÓ 
AUDITIVA DE L’ESMUC


Membre del cos docent de l’ESMUC d’ençà del curs 2003-2004, la


professora Sofía Martínez (Percepció Auditiva I i II i Repertori Ins-


trumental Específic –per a flauta, assignatura bianual–), adscrita al


departament de Teoria, Composició i Direcció, treballa un aspecte clau per a la formació dels estudiants.


Les dificultats derivades de comptar amb un grup heterogeni l’han portada a implantar a Catalunya la versió


del programa EarMaster, pioner en l’entrenament de l’oïda musical. I ho ha fet en la seva versió catalana.
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L’ESMUC presenta el seu 
ensemble de Música Antiga


En el marc de la setmana dels Grans Conjunts: 
Cobla, Big band i Orquestra Simfònica


Celebrats la setmana del 28 de ge-
ner a l’1 de febrer passats, els
concerts realitzats pels Grans


Conjunts de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (ESMUC), és a dir,
les seves formacions instrumentals es-
tables, van aplegar nombrós públic a
les sales Oriol Martorell i Pau Casals
de L’Auditori de Barcelona, així com
a l’Auditori Josep Carreras de Vila-se-
ca, en el que va ser el primer concert
fora de Barcelona realitzat per l’Or-
questra Simfònica de l’ESMUC.


Va donar el tret de sortida als con-
certs la presentació del conjunt de Mú-
sica Antiga dirigit per la violinista bar-
roca Chiara Bianchini (dilluns, 28 de
gener; veure Gent ESMUC) amb un
programa titulat genèricament La Guer-
ra de Successió: Compositors italians
a Barcelona, que va incloure la inter-
pretació d’obres d’Antonio Caldara,
Francesc Valls, Angelo Ragazzi i Ema-
nuele Baron d’Astorga. 


L’endemà, dimarts, 29 de gener, va
ser el torn de la Cobla de l’ESMUC que,
sota la batuta de Xavier Pagès, va ofe-
rir un repertori integrat per obres clàs-
siques del repertori sardanístic (és a dir,
sardanes de Juli Garreta i Eduard Tol-
drà) així com composicions més re-
cents, d’entre les quals va destacar So
d’onze i percussió del compositor i
també professor de l’Escola, Salvador
Brotons.


Ja dimecres, la Big band de l’ESMUC
va omplir la sala Oriol Martorell grà-
cies a l’articulació d’un repertori mar-
cadament americà. En aquest cas, el sa-
xofonista novaiorquès Bob Sands va
posar-se al capdavant de la formació
d’estudiants del departament de Jazz i
Música Moderna de l’Escola i va diri-
gir un programa amb obres de Maria


Schneider, Sammy Nestico, John La-
Barbera, Thad Jones, Bob Brookmeyer,
Wayne Shorter, Bob Mintzer, Frank Fos-
ter, Richie Beirach i Duke Ellington,
així com, ja fora de programa, diversos
bisos. Sands va destacar, un cop fina-


litzat el concert, la importància pe-
dagògica i formativa implícita en la Big
band i la necessitat d’implantar-ne l’en-
senyament en els programes d’estudi
reglat.


Va tancar el cicle dels Grans Con-


A dalt, l’ensemble de Música Antiga dirigit per Chiara Bianchini.
A sota, Xavier Pagès dirigint la Cobla de l’ESMUC
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Esquerra, Bob Sands al final de la seva actuació amb la Big band. Dreta, la clarinetista Ona Cardona amb l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC


La segona setmana del mes de febrer passat, en el marc del pro-
grama d’intercanvi professional ERASMUS, el professor de So-
nologia i cap d’Audiovisuals i l’Anella Docent de l’ESMUC, Enric


Giné, va visitar la seu de l’Institut für Musik und Medien de la Robert
Schumann Hochshule a Düsseldorf, Alemanya (http://www.musikund-
medien.net).


La visita, de tres dies de durada, va consistir en l’organització de di-
verses trobades amb els responsables tècnics de l’Institut (els enginyers
Paul Cameron –so– i Martin Störkmann –imatge–) així com a nivell acadè-
mic amb els tonmmeister, Prof. Hans-Joachim Haas i Prof. Werner Roth. 


En el decurs de les jornades de treball, es van abordar qüestions com
l’espaialització i la dramatúrgia en les produccions multicanal (formats
5.1/7.1), tant aplicades a l’àmbit de la música clàssica (E-Musik) com
moderna (Ü-Musik), així com la implementació de tecnologies en xar-
xa dedicades a la producció i compartició de continguts de caràcter audiovisual. Aquests contactes han significat un valuós
intercanvi professional al qual s’espera donar continuïtat en un futur proper amb l’articulació d’una visita de retorn.


Organitzades pels estudiants de l’ESMUC, les Jornades
d’estudiants de musicologia i joves musicòlegs tin-
dran lloc a Barcelona els propers dies 8, 9 i 10 de


maig de 2008. L’objectiu de la trobada és compartir inquie-
tuds i interessos sobre la disciplina dels musicòlegs i crear
una xarxa de comunicacions que permeti la col·laboració i
l’intercanvi entre tots els especialistes d’aquest camp d’es-
tudi. 


L’eix temàtic de la trobada serà l’actualitat de la musico-
logia en les societats contemporànies i les taules rodones i els


Els estudiants de Musicologia de l’ESMUC impulsen un 
congrés per debatre sobre l’estat actual de la seva disciplina


Col·laboració amb la Robert 
Schumann Hochshule de Düsseldorf


debats se centraran, principalment, en els plans d’estudi d’a-
questa doctrina i en la inserció laboral dels musicòlegs. 


Les comunicacions i presentacions de recerca seran de temà-
tica lliure i aniran a càrrec de totes aquelles persones inte-
ressades a participar-hi. És per això que aquestes jornades es
dirigeixen especialment als estudiants de musicologia i et-
nomusicologia, però estan obertes a totes aquelles persones
interessades en la disciplina. Per a més informació, podeu
consultar el blog de les Jornades, així com la pàgina web de
l’ESMUC: jornadesmusicologia.blogspot.com


junts de gener l’actuació de l’Orques-
tra Simfònica de l’ESMUC, dirigida per
Salvador Mas i amb Ona Cardona (gra-
duada per l’ESMUC) com a clarinet so-
lista, que van realitzar dos concerts:
el primer d’ells, dijous dia 31 de gener,
a la sala Pau Casals de L’Auditori de
Barcelona, i l’endemà, divendres, 1 de
febrer, a l’Auditori Josep Carreras de
Vila-seca, amb la voluntat d’acostar als
conservatoris i escoles de música de l’à-


rea de Tarragona i les Terres de l’Ebre
la tasca pedagògica i artística derivada
de l’execució del programa següent: el
Concert per a clarinet i orquestra,
KV622, en La major de Mozart i la Sim-
fonia núm. 5, op. 47, en Re menor de
Xostakóvitx. 


Els estudiants i professors de Musi-
cologia i Sonologia de l’Escola també
van participar de manera activa en la
celebració d’aquests concerts: els pri-


mers, realitzant els comentaris que
acompanyen els programes de mà i els
segons, enregistrant cadascuna de les
actuacions.


Les formacions instrumentals esta-
bles de l’ESMUC actuaran novament el
proper mes de juny (a excepció del con-
junt de Música Antiga, que actuarà en
el marc del Festival de Música Antiga
de Barcelona, que tindrà lloc el mes de
maig vinent).


Enric Giné és rebut per 
la directora de l'IMM, Prof. Dr. Heike Sperling







per GERMÁN ROMERO


Solfeig i entrenament


E
n tots els plans d’estudis de les
escoles de música i conservato-
ris hi ha una matèria dedicada
al desenvolupament d’habilitats


fonamentals per a l’exercici de la músi-
ca, com la lectura entonada, la lectura
rítmica o l’anàlisi auditiva. Depenent del
país, l’enfocament pedagògic i el nivell
acadèmic, aquesta matèria rep diversos
noms, entre els quals hi ha el de solfeig,
llenguatge musical, entrenament audi-
tiu, ensinistrament auditiu, educació au-
ditiva o percepció auditiva. Tot i ser una
de les matèries indispensables per a la
formació d’un músic, se sap molt poc so-
bre els seus orígens històrics i l’evolució
dels seus recursos metodològics. Hi in-
flueix, sens dubte, el fet que la formació
musical bàsica no ha estat vista, fins fa
relativament poc temps, com un objec-
te d’investigació científica, sinó com un
conjunt d’habilitats i coneixements ad-
quirits per tradició.


Aquest article té com a objectiu ofe-
rir al lector una síntesi de la història de
la matèria i els seus conceptes pedagò-
gics principals, així com situar-la en el
context del seu desenvolupa-
ment en l’actualitat.


La història occidental dels
mètodes didàctics d’entonació
comença al segle XI. És a Gui-
do D’Arezzo, un monjo bene-
dictí, a qui s’atribueix la crea-
ció d’un mètode conegut com
a solmització, que consistia fo-
namentalment a associar una
síl·laba amb cadascun dels
graus que configuren l’hexa-
cord, i d’aquesta manera ser-
veixen de recurs per memorit-
zar sensacions d’intervals. Les
síl·labes, agafades del comen-


çament de cada vers de l’himne Ut que-
ant laxis, es feien servir a partir de di-
verses altures mitjançant un sistema de
mutacions, fet que el convertia en un mè-
tode relatiu, és a dir, que les síl·labes no
estan associades a una altura fixa, sinó
amb una funció melòdica. El sistema és
molt complex per ser explicat amb exac-
titud. N’hi ha prou d’assenyalar que les
aportacions de D’Arezzo a la teoria i l’e-
ducació musical són incalculables. Li de-
vem l’ús de les síl·labes Do-Re-Mi, etc.,
i la utilització de línies horitzontals per
situar-hi altures, recursos que no han pa-
tit transformacions substancials després
de prop de 1.000 anys, i l’essència del
mètode de solmització continua sent fins
a l’actualitat la base de noves propostes
pedagògiques. El sistema de D’Arezzo va
funcionar fins al segle XVI, en què el crei-
xent ús del cromatisme el va fer inviable.


Al segle XVII, els mètodes d’ensenya-
ment van continuar el seu desenvolu-
pament a Itàlia, impulsats pel cada ve-
gada més exigent mercat de l’òpera. Els
grans mestres de cant escrivien exercicis
per ajudar els seus estudiants en el cant
florit. Els anomenats solfeggi van arribar
a ser tan elaborats que va començar a ser


4


ESMUC


poc pràctic l’ús de les síl·labes de solmit-
zació, i, per això, es van substituir per
vocals. Alguns compositors importants
de solfeggi van ser Zacconi (1592), Ce-
rona (1613), Mersenne (1634) i Manzi-
ni (1774). 


E
ls mètodes pedagògics italians
van ser àmpliament difosos i
emulats durant el segle XVIII.
Amb la fundació del Conserva-


tori Nacional de París el 1795, el solfeig
va ser incorporat com una matèria cur-
ricular, es va consolidar com un sistema
d’ensenyament necessari per a la forma-
ció musical professional, i la primera pu-
blicació important d’aquesta matèria va
ser Solfèges d’Italie avec la basse chiffrée,
editat a París per Levesque i L. Bèche el
1772. Sens dubte, el mètode de solfeig
més important de la tradició italiana i
francesa va ser Solfège des solfèges (París:
Danhauser, Lemoine et Lavignac, 1910-
11). Aquest mètode, considerat un clàs-
sic del solfeig que s’ha reeditat fins a l’ac-
tualitat, consisteix en una seqüència acu-
rada de melodies, compostes quasi en la
seva totalitat pels autors, ordenades de
menys a més complexitat en tots els parà-
metres melòdics: registre, ritme, forma


musical, elements d’interpreta-
ció i harmonia. No obstant
això, com és habitual en els lli-
bres d’aquesta tradició, el Solfè-
ge des solfèges es limita al des-
envolupament de la lectura en-
tonada, i no conté indicacions
d’estudi ni explicacions teòri-
ques que sobrepassen l’àmbit
de les nocions més bàsiques. El
model educatiu francès va ser-
vir com a model per a l’elabo-
ració de nombrosos mètodes
publicats en diversos països du-
rant els segles XIX i els primers
anys del segle XX, i encara té in-


UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA


Els mètodes pedagògics italians van 


ser àmpliament difosos i emulats 


durant el segle XVIII. 


Amb la fundació del Conservatori 


Nacional de París el 1795, el solfeig va


ser incorporat com una matèria 


curricular, es va consolidar com un 


sistema d’ensenyament necessari per a


la formació musical professional.


auditiu
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fluència en els plans curriculars d’alguns
conservatoris en l’actualitat.


A Anglaterra i les seves colònies ame-
ricanes, es van desenvolupar diversos sis-
temes relatius, basats en el mètode gui-
donià, sempre vinculats a l’àmbit reli-
giós. El més transcendent va ser creat pel
reverend John Curwen, un jove amb
grans habilitats pedagògiques però sen-
se coneixements musicals, que va rebre
l’encàrrec de crear un mètode eficient
per ensenyar a cantar els himnes a la con-
gregació. Curwen, en canvi, es va basar
en un mètode creat per Sarah Glover, una
mestra noruega famosa per l’excel·lent
qualitat del cor que dirigia a l’església del
seu pare i que va explicar en el seu llibre
Scheme for Rendering Psalmody Con-


gregational (London and Norwich,
1835). El mètode de Curwen, anomenat
en anglès tonic sol-fa, recupera les síl·la-
bes guidonianes, començant per Do per
als modes majors i La per als menors, i
les alteracions s’indiquen amb canvis de
síl·labes. Aquest mètode ha tingut un im-
pacte summament important a Anglater-
ra i va ser introduït a Alemanya amb el
nom Tonika-Do. Al segle XX va ser difós
àmpliament en l’àmbit educatiu inter-
nacional pel pedagog hongarès Zoltán
Kodály.


Mentrestant, a l’Alemanya del segle
XIX es va anar creant de manera gradual
un terreny favorable per a la creació de
nous enfocaments pedagògics. Va ser en
aquest país on es va iniciar una profun-


da reflexió sobre la creació musical i es
van perfilar les bases del pensament mu-
sical modern, com el concepte d’harmo-
nia funcional, explicat per primera ve-
gada per Hugo Riemann a Harmony sim-
plified (London: Augener & Co., 1895).
En aquest context, no és estrany que els
conservatoris fundats a partir de la mei-
tat de segle es plantegessin objectius més
ambiciosos i duguessin l’ensenyament
musical a nivells de més profunditat in-
tel·lectual.


E
l nord-americà Arthur Heacox
(1867-1952), contrabaixista i
mestre de teoria i orquestració
al Conservatori d’Oberlin, pot


ser que sigui el primer pedagog que va
dur aquesta nova visió a l’àmbit de la for-
mació musical bàsica. Heacox, que ha-
via estudiat a Munic i a París, va publi-
car el 1898 Ear Training: A course of sys-
tematic study for the development of
musical perception (Philadelphia: Theo-
dore Press), títol significatiu, ja que per
primera vegada es fa servir el concepte
entrenament auditiu. La proposta de
Heacox és molt superior a la tradició ita-
liana i francesa del seu temps, i s’acos-
ta en molts aspectes a les propostes sor-
gides en les dècades posteriors a la Se-
gona Guerra Mundial. En particular, en
destaquen tres aspectes:


a) La proposta de Heacox és integral,
és a dir, proposa un mètode de formació
auditiva vinculant tots els aspectes bà-
sics d’estructuració tonal. Al llarg de 16
capítols desglossa el mètode d’estudi en
lectura de melodies en modes major i me-
nor –basant-se en el sistema de Curwen–,
notació, ritme, nocions de formes musi-
cals, intervals, harmonia, cànon i fuga. 


b) Heacox explica detalladament el
mètode d’estudi que cal seguir, així com
els conceptes teòrics fonamentals dels
diversos temes tractats.


c) L’autor fa servir exemples musicals
reals tant en exercicis d’entonació com
en les seves explicacions teòriques. Els
autors utilitzats inclouen un ventall am-
pli de compositors, estils i períodes histò-
rics, entre els quals hi ha Bach, Händel,
Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven,
Chopin, Grieg, Bruch i Wagner. 


La investigació pedagògica va acom-
panyar Heacox tota la seva vida, espe-
cialment en temes vinculats a l’harmo-
nia i l’orquestració. Entre els seus llibres
destaquen: Keyboard Training in Har-
mony: Exercises Graded and Designed
to Lead from the Easiest First Year Key-
board Harmony Up to the Difficult Sight
Playing Tests for Advanced Students Part
1 and Part 2 (Arthur P. Schmidt; Sch-
midt’s Educational Series edition, 1917),
i Project Lessons in Orchestration (Ams
Pr Inc, 1928). La figura de Heacox no és
gaire coneguda en el panorama educa-
tiu; no obstant això, per la visió desple-
gada en els seus llibres ha de ser consi-


A R T I C L E E S M U C
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derat un dels pioners en la pe-
dagogia moderna de l’entrena-
ment auditiu.


D
urant els primers
anys del segle XX


destaca el treball re-
alitzat pel pedagog


i compositor suís Emile Jaques-
Dalcroze (1865-1950). Dalcroze és el
creador de tota una filosofia educativa
basada en la idea que l’alumne ha d’ex-
perimentar la música físicament, men-
talment i espiritualment. El seu extens
mètode de treball es recolza en exercicis
corporals que permeten vivenciar tots
els aspectes de la música, per establir una
relació conscient entre ment i cos. Dal-
croze va ser pioner en desenvolupar pro-
cediments i conceptes que actualment
són considerats normals, com la utilit-
zació d’exercicis corporals per sensibi-
litzar-se a la rítmica o la importància de
l’adquisició de l’oïda interna, però que
en la seva època li van costar la renún-
cia al Conservatori de Ginebra. 


Les bases metodològiques modernes
de l’entrenament auditiu van ser fixades
durant la dècada de 1960 per Lars Ed-
lund (Suècia, 1922) i Roland Mackamul
(Alemanya). Edlund era mestre d’entre-
nament auditiu a la Musikhögskolan
d’Estocolm quan va publicar Modus No-
vus. Studies in reading atonal melodies
(Nordiska Musikförlaget, 1964) i Mo-
dus Vetus. Sight Singing and Ear-Trai-
ning in Major/Minor Tonality, (Nordis-
ka Musikförlaget, 1967), dedicats a l’es-
tudi de la lectura de música atonal i
tonal, respectivament. Mackamul, en
canvi, va publicar Lehrbuch der Gehör-
bildung [Manual de formació de l’oïda].
Band 1, elementare Gehörbildung [For-
mació elemental de l’oïda] (Kassel: Bä-
renreiter, 1969), i Lehrbuch der Gehör-
bildung. Band 2, Hochschul-Gehörbil-
dung [Formació de l’oïda a l’escola
superior] (Kassel: Bärenreiter, 1969), i
va ser mestre d’entrenament auditiu a
l’Escola Superior de Música de Munic.


A Modus Novus, Edlund tracta, pos-
siblement per primera vegada, l’estudi
de música del segle XX. El mètode pro-
posat parteix de l’estudi acumulat dels
intervals, els quals estan agrupats en
cèl·lules o acords que anul·len el sentit
tonal que històricament se’ls associa.
D’altra banda, a Modus Vetus proposa
un ordre metodològic per estudiar mú-
sica tonal dividit en quatre seccions: exer-
cicis de lectura melòdica, exercicis rít-
mics, exercicis de baix xifrat i exercicis
d’harmonia al teclat, amb la primera sec-
ció com a eix conductor de la metodo-
logia proposada. El llibre està concebut
per desenvolupar el sentit tonal d’una
manera molt gradual, ordenant els exer-
cicis de menys a més complexitat, tant
en material melòdic com harmònic i co-


Germán Romero (Mérida, Mèxic, 1966) és compositor. Autor de Formar l’oïda,
metodologia i exercicis (Morelia: Conservatori de Las Rosas, 2005). L’octubre de
2007 va impartir el curs Percepció auditiva a l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya.


mençant amb melodies compostes amb
els tres primers graus de l’escala major
acompanyades amb enllaços I-V-I, i aca-
bant amb exemples complexos de mo-
dulació. D’altra banda, Mackamul des-
envolupa la proposta metodològica més
completa i sistemàtica escrita sobre la
matèria. Els seus llibres no són textos de
treball per a l’alumne, com els seus pre-
decessors, sinó una guia per al mestre.
Organitza el material de la classe en qua-
tre seccions: ritme, intervals, mode ma-
jor i mode menor, i cinc nivells de com-
plexitat. Pel que fa a la música tonal, el
mètode comença amb l’estudi de l’es-
cala diatònica i el reconeixement de la
qualitat d’acords majors aïllats, i conclou
amb extractes d’obres amb modulacions
llunyanes. Mackamul insisteix en l’audi-
ció i la realització de la música tonal a
partir de la consciència de les funcions
tonals melòdiques i harmòniques, i des-
carta la utilització dels intervals com a
eina bàsica per resoldre exercicis tonals.
Els intervals, per contra, són estudiats
en un context atonal. Tot i que no van
treballar de prop, els dos autors propo-
sen mètodes de treball estretament rela-
cionats que han servit de model per als
pedagogs de les dècades posteriors. Les
seves propostes metodològiques, sum-
mament detallades, inauguren una nova
etapa en la història de la matèria en re-
calcar la necessitat de tractar la forma-
ció auditiva de manera acurada i pro-
porcionant el temps suficient per a l’as-
similació del desenvolupament de les
diverses habilitats. 


Després de fer aquest breu recorregut
històric, es pot concloure que han exis-
tit dos corrents de pensament pedagògic
pel que fa referència a la formació mu-
sical bàsica. La primera, associada a la
paraula solfeig, va ser desenvolupada ini-
cialment a Itàlia i posteriorment a França
durant els segles XVII, XVIII i XIX, i se cen-
tra en l’estudi de la música tonal i del rit-
me, amb una atenció especial a la lec-
tura melòdica. Els mètodes publicats en
aquesta tradició solen ser antologies de
melodies i exercicis rítmics, sense in-
cloure prou informació sobre els proce-
diments d’estudi, i per això es pot supo-


sar que no hi ha una reflexió
profunda sobre didàctica. El se-
gon corrent, sorgit cap a final
del segle XIX i desenvolupat du-
rant el segle XX, està associat al
terme entrenament auditiu (i
la seva variant percepció audi-
tiva), i proposa una visió edu-
cativa més àmplia, en la qual es


torna essencial l’estudi dels diversos ele-
ments estructurals de la música en la for-
mació de l’oïda. 


E
n l’actualitat, la línia divisòria
entre els termes solfeig i entre-
nament auditiu no sempre és
clara. D’una banda, el contingut


semàntic limitat dels dos termes provo-
ca confusions constants, ja que, d’un cos-
tat, l’habilitat de solfejar (llegir melodies)
es practica en una classe d’entrenament
auditiu i, de l’altre, en una classe de sol-
feig es desenvolupen habilitats auditives.
D’altra altra banda, encara que els ter-
mes es fan servir de manera col·loquial
com a sinònims de formació tradicio-
nal (solfeig) o moderna (entrenament au-
ditiu), en la pràctica acadèmica els mè-
todes d’ensenyament depenen més de la
formació del professor que de la càrre-
ga historicofilosòfica dels termes. A més
a més, els plans curriculars solen variar
depenent del país i, fins i tot, entre con-
servatoris del mateix país, encara que en
general se sol anomenar solfeig a la matè-
ria amb continguts teòrics i pràctics ini-
cials, i entrenament auditiu a la matè-
ria en què es tracten continguts i habi-
litats de més abast. 


En les dècades recents s’ha experi-
mentat un interès creixent per la inves-
tigació sobre la formació musical bàsica.
Pedagogs de diversos països han publi-
cat desenes de llibres de text, tant pràc-
tics com teòrics; s’han incorporat noves
àrees de coneixement, com el jazz i la
música antiga; s’han escrit llibres alta-
ment especialitzats que vinculen corrents
de pensament teòrics amb la formació
auditiva, i s’han fet investigacions cientí-
fiques sobre la percepció de l’oïda hu-
mana. Avui més que mai, com en múlti-
ples àrees l’activitat humana, la infor-
mació està a l’abast dels interessats, i la
bibliografia sobre la matèria és extensa
i comprèn un camp ampli de coneixe-
ment. Als conservatoris dels països de
parla hispana encara els falta un camí
llarg per incorporar de manera eficient
nous mètodes d’ensenyament en aquest
camp. Aquest és un dels grans reptes a
què els nostres conservatoris faran front
en el futur.


La figura de Heacox no és gaire 


coneguda en el panorama educatiu; 


no obstant això, per la visió desplegada


en els seus llibres ha de ser considerat


un dels pioners en la pedagogia 


moderna de l’entrenament auditiu.
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Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat.


març 2008
Activitats


Els concerts de l’Acadèmia (2a edició)
(L’Auditori. Lepant,150. Barcelona)
Entrada gratuïta


A les 19 hores


Dia 4: Jazz & Groove per a quartets de corda (Oriol Saña: Quartet2). Repertori per a quartets
de corda amb influències del Jazz, Blues, Funk, Hard Rock, Hip Hop i New Bluegrass.
Músics: Quartet A: Lluís Castán, violí; Ana Omeñaca, violí;
Jordi Enric Roure, viola; Míriam Félix, violoncel.
Quartet B: Christian Torres, violí; Carlos Montfort, violí; 
Ignacio Cuello, viola; Marçal Ayats, violoncel.
Oriol Saña, violí, violí elèctric sis cordes i direcció.
Obres de: Darol Anger, David Balakrishnan, Barnabas 
Hangonyi i Oriol Saña.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.
(Sala Tete Montoliu).


Dia 11: Grans obres del repertori escrit per a clarinet i piano.
Músics: Josep Fuster, clarinet; Eulàlia Solé, piano.
Obres de: Robert Schumann, Johannes Brahms i Niels W. Gade.
Organitza: Departament de Música Clàssica i i Contemporània (Música de Cambra).
(Sala Tete Montoliu).


Tots els concerts compten amb la col·laboració dels professors i estudiants dels departaments de
Musicologia i Sonologia. 


Més informació: www.esmuc.cat


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


Classe magistral d’anàlisi a càrrec de Carles Tort
Dia 3, de 16 a 19 h


Classe magistral a l’entorn d’Instruments 1 de Morton Feld-
man. L’activitat inclou una segona sessió el dia 14 d’abril,
sobre Fragmente-Stille, An Diotima de Luigi Nono.
Organitza: Departament de Teoria i Composició i Direcció.


Conferència a càrrec del professor Thomas Noll
Dia 4, de 16 a 18 h


Activitat emmarcada dins el Projecte Europeu Leonardo.
Organitza: Departament de Teoria i Composició i Direcció.


Curs ‘Com fer el meu blog per demostrar el meu talent’
Dies 6 i 8, de 10 a 14 h


A càrrec de Pere Rosales.
L’objectiu de la proposta és donar eines als estudiants per
tal que els sigui més senzill incorporar-se al món laboral.
D’aquí el treball de presentació a través del mitjà web, plan-
tejat com a carta de presentació per donar-se a conèixer tant


en l’entorn musical com empresarial.
Organitza: Departament de Promoció i Gestió.


Conferència a càrrec del professor Mateusz Bien
Dies 13 i 14, de 15.30 a 18 h


Activitat emmarcada dins el Projecte Europeu Leonardo.
Organitza: Departament de Teoria i Composició i Direcció. 


Curs ‘La sonata clàssica per a trompa natural i fortepiano’
Dies 25 i 26, de 17 a 20 h i de 10 a 13 h, 
respectivament.


A càrrec de Claude Maury, destacat solista internacional,
especialista en trompa històrica. Primer trompa dels con-
junts i orquestres més importants que treballen amb ins-
truments originals.
El curs recull una revisió i anàlisi del repertori de sonates
de finals del segle XVIII i primers decennis del XIX, per a
trompa natural amb acompanyament de fortepiano (i cla-
vecí).
Organitza: Departament de Música Antiga.


Oriol Saña
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Gent ESMUC


–A pocs dies per deixar la direcció del De-
partament d’Antiga, quina valoració en fas?


–Positiva, tot i que implica un munt de fei-
na, sovint poc reconeguda. És una cosa que
la fas perquè estàs integrat a l’ESMUC, però
a vegades és massa feina per al reconeixement
que pots tenir a nivell general; inverteixes
molt si bé és cert que a vegades els resultats
no són prou bons.


–Per què creus que és així? 
–En bona part perquè tots tenim la nostra


vida, professionalment molt intensa, activa.
Si bé com a professors venim a l’Escola els
dies que tenim estipulats, i per tant, podem
fer compatible la docència amb la nostra ac-
tivitat concertística, això no passa quan ets
cap. La direcció d’un Departament implica
un seguit de tasques que molt sovint sobre-
passen la quantitat de temps i energia, és a
dir, la dedicació que de manera prèvia havies
previst. Ho fem perquè ens agrada l’ESMUC,
perquè ens hi sentim implicats, apel·lant a
cert esperit de servei.


–Ets a l’Escola d’ençà del segon any de la
seva creació. Ha canviat molt?


–Sí, naturalment. Ha estat una evolució
molt positiva tot i que algunes coses han anat
més a poc a poc del que hauríem volgut. Cal
fer encara molts ajustaments, sobretot en De-
partaments com el nostre, el de Música An-
tiga, que és una mica atípic. Nosaltres no re-
bem cada any un flux d’estudiants tan fort
com Clàssica i Contemporània, perquè el nos-
tre no és un ensenyament que es nodreixi par-
ticularment del Grau Mitjà. Tenim, per tant,
una problemàtica considerable per mantenir
un flux d’alumnes “estable” en comparació a
CiC, igual que els passa a Jazz i Música Mo-
derna o Música Tradicional. És una dinàmi-
ca nova, la nostra. Un Departament de Mú-
sica Antiga és, fins a cert punt, una qüestió
molt moderna també en d’altres conservato-
ris d’arreu del món. Moderna en tant que la
tradició de tocar Música Antiga existeix a
Suïssa, a La Haia, però tant a França com a
Anglaterra o a Amèrica també ens referim a
un aspecte força recent. Nosaltres estem en
un període d’aprenentatge com a Departa-
ment i d’ajustament a la realitat laboral, mu-
sical i cultural del país. Encara hem de recó-
rrer molt camí i per a fer-ho necessitem el re-
colzament no només dels altres Departaments
sinó també de les institucions i dels sectors


culturals i educatius del país.
–Podem parlar de manca d’arrelament de


la Música Antiga a Catalunya?
–No ho crec perquè al nostre país la Mú-


sica Antiga, com a tal, està consolidada. Hi
ha festivals d’aquest gènere a tot arreu, que
s’acompanyen de temporades de concerts.
Potser no partim d’un arrelament tan fort
com en altres països però no estem parlant
de cap “reserva índia”.


–El teu període com a cap ha coincidit amb
la presentació del Conjunt estable de Música
Antiga. Content amb l’experiència?


–Fins a cert punt, ha estat un mirall que
reflecteix totes les problemàtiques derivades
d’aquests conjunts i que se centren en as-
pectes organitzatius, així com amb certes
col·lisions amb el Decret, en tant que aquest
no contempla l’existència d’un conjunt es-
table, per a nosaltres, tipus orquestra. D’a-
quí que els conjunts es facin de manera in-
tensiva, en períodes de temps molt puntuals.
Amb tot, el resultat és molt enriquidor per a
l’alumne i, com a conjunt, ens aporta la pos-
sibilitat de mantenir, d’aquí en el futur, una
estabilitat i continuïtat d’aquests concerts i
una presència i implicació major per part dels
músics. Això és molt important, en especial
amb els músics d’Antiga, perquè trenca la
idea de què els conjunts els formen músics
freelancers que toquen puntualment en un
projecte i no en la resta. I treballa també en
la línia explicativa de què, en Música Antiga,
un conjunt pot incloure des de música vo-
cal amb repertori del Renaixement fins a una
orquestra que toca música del primer Clas-
sicisme. Per a nosaltres, la creació d’una for-
mació estable ha suposat el principi d’una ac-
tivitat que volem que continuï perquè la mú-
sica està feta per ser tocada i els alumnes, a
part de fer classes, han de tocar. 


–Per a l’estrena, s’ha comptat amb la
col·laboració de la seva col·lega, Chiara Bian-
chini. Per què aquesta elecció?


–En bona part perquè partíem d’un re-
pertori molt “català”, en el sentit que vam
programar la música de la Cort de l’Arxiduc
de Barcelona (de principis del XVIII, per tant)
sabedors que l’Arxiduc Carles sentia una gran
admiració per la música italiana. I Chiara
és una de les persones amb més capacitat i
coneixements per tirar endavant un projecte
com aquest; és, sens dubte, el seu àmbit. Hi
ha moltes altres persones que podrien ha-
ver dirigit l’ensemble però la trajectòria de
Chiara Bianchini, la seva discografia, la seva


Emilio


Moreno
vida concertística, se centra en un 80% en
aquest període. És la seva especialitat.  


–Quan tindrà lloc el segon estage del con-
junt d’Antiga?


–L’11 de maig vinent. En la línia de donar
continuïtat a les formacions polièdriques, en
aquest cas ens presentarem amb una forma-
ció distinta. Vam arribar a una col·laboració
amb el Festival de Música Antiga que se ce-
lebra a L’Auditori i crearem una orquestra
de petit format, tipus simfònica del període
del classicisme. Tocarem música de Bocche-
rini, Haydn i una simfonia de Carles Baguer
amb motiu del segon centenari de la seva
mort. Comptarem, com a solista, amb Roel
Dieltiens, que és un autèntic número u mun-
dial i que no només toca violoncel barroc sinó
també música contemporània. En aquest oca-
sió, dirigiré jo, des del violí, com es feia a l’è-
poca. 


–Per últim, com t’ho has fet per combi-
nar tota aquesta feina amb la teva activitat
concertística?


–Com he pogut... No he tingut temps d’es-
tudiar tot el que calia ni de preparar totes les
coses que hauria volgut. Un instrumentista
és com un esportista. No només necessita
competir, és a dir, fer concerts, sinó que ne-
cessita entrenar-se. Hi ha molt de fitness, molt
de forma física, de gimnàstica. El que he fet
és un treball de manteniment per no perdre
però no per guanyar. Amb tot, he continuat
amb la meva vida professional tot i que també
és cert que he cancel·lat alguns concerts i pos-
posat dos enregistrament. 


–On et trobarem, els propers mesos?
–Torno immediatament a una vida regu-


lar de concerts, gravacions i viatges. Nosal-
tres, els músics d’Antiga, funcionem per com-
memoracions i aquest any mirem al 2 de maig
de 1808, és a dir, vers l’any de la Guerra
del Francès. Amb em meu grup serem al
Festival de Granada, també a Palau Reial,
farem una sèries de concerts a Mallorca,
Zaragoza... 2008 és l’any, des del punt de
vista musical, de la Il·lustració i el Libera-
lisme, de finals del XVIII i principis del
XIX. Parlem de programes complicats que
inclouen estrenes de música hispana desco-
neguda, inèdita, i això porta molta feina.
I ja de cara al 2009, l’any Haydn i Haendel,
tenim amb el meu grup el projecte de fer
una òpera representada de Haendel, Juli
Cèsar, on m’estrenaré com a director “total”
i farem molts concerts, tant aquí com fora
d’Espanya.
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per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


VIOLINISTA I PROFESSOR DE L’ESMUC
De caràcter afable. Gentil. Treballador incansable. Ben ràpidament el violinista Emilio Moreno
s’ha posat a la butxaca els seus companys de l’ESMUC. I és que durant dos semestres, Moreno
ha substituït el fagotista Josep Borràs com a cap del Departament de Música Antiga.
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Carme Canela presenta


Projecte on participen diversos professors de l’Escola
Sencillos deseos
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Mestratge més enllà de les aules


Sobre l’enregistrament 
de Sencillos deseos


D
issabte, 22 de desembre de
2007. El marc: els estudis de
gravació 44.1, a Aiguaviva,
Girona, unes instal·lacions


de més de 300 m², amb preuada llum
natural, que permeten treballar de ma-
nera còmoda i agradable. Que fan la
feina una mica més fàcil, per tant. Els
músics: Carme Canela (veu), Gorka
Benítez (saxo i flauta), Guillermo Klein
(piano), Dani Pérez (guitarra), Nic Thys
(baix) i David Xirgu (bateria). El tèc-
nic, Ferran Conangla. Amb ells, seguint
de ben a prop tot el procés d’enregis-
trament, tutelant-lo, fins a cert punt,
de manera respectuosa, pacient i il·lu-
sionada, els responsables del segell dis-
cogràfic Contrabaix. És a dir, els edi-
tors. 


Uns i altres encaren el segon i últim
dia de treball que es traduirà, d’aquí a
poc més d’un mes, en la presentació pú-
blica d’un disc que compta ja amb di-
verses prèvies realitzades en format con-
cert; provatures, totes elles, que ator-
guen un punt de tranquil·litat, la que
dóna el rodatge, a aquest enregistra-
ment. Diu Carme Canela: “Aquest pro-
jecte es va desencadenar en rebre una


invitació del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC); em van demanar un
espectacle el mes de maig passat. Vaig
fer una primera proposta massa com-
plexa i, després de donar-hi diverses
voltes, vaig acabar oferint-los Sencillos
deseos”. 


Canela, Benítez, Pérez, Xirgu i Co-
nangla, però, ens interessen també en
tant que professors de l’ESMUC (els
quatre primers, del departament de Jazz
i Música Moderna; Conangla, de So-
nologia). Docents, per tant, que tras-
lladen a les aules l’experiència assolida


i exercida diàriament. Això és el ba-
gatge. La pràctica professional. La fei-
na. El món real. De les classes de la ma-
teixa Carme n’han sortit algunes de les
cantants joves de major projecció del
moment: Laia Cagigal i Sílvia Pérez
Cruz, la primera d’elles ja graduada per
l’ESMUC. I així, successivament. 


Resseguir, a través dels comentaris
dels músics i del mateix Ferran Co-
nangla, els entrebancs derivats de les
hores de gravació es converteix en el
millor dels aprenentatges. També en un
recull de bons consells. En aquest sen-


per RUT MARTÍNEZ


Músics i professionals de trajectòria diversa, reconeguda. Entusiastes. Treballadors. Amb


personalitats que s’endevinen polièdriques, riques. Però també bons mestres. El que us


acostem és el relat d’una jornada intensa de treball en la qual sis músics, quatre d’ells


professors de l’ESMUC, i un tècnic d’enregistrament (sonòleg de l’Escola i, amb tota pro-


babilitat, un dels tècnics de major bagatge i entitat del nostre país) graven un nou disc.


El seu nom, evocadorament simple: Sencillos deseos. I el resultat, ben aviat plausible


en l’edició d’aquest treball discogràfic que ja té data de presentació: el proper 7 de març


a la sala Tete Montoliu de L’Auditori, dins del festival BarnaSants i Mas&Mas.
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Carme Canela, veu i ànima del projecte bastit a l’entorn de la paraula de Belli


Els músics, encara concentrats, fan una pausa breu entre l’enregistrament d’un i altre tema


tit, en Ferran, el nostre sonòleg, exer-
ceix d’amfitrió i, només en arribar a l’es-
tudi, ja m’avança que la jornada del dia
anterior ha estat molt productiva. “No
pateixis: el disc està pràcticament fet.
No tindrem grans discussions, ja ho
veuràs”, diu. Així va ser.


Però abans que res, em cal saber quin
és el projecte que propicia aquesta sin-
gular reunió. Carme Canela, líder de la
formació, defineix Sencillos deseos així:
“Aquest és un projecte que neix, par-
teix, d’una cançó del mateix títol que
és també un poema de Gioconda Belli.
Vaig tenir la sort de conèixer aquest te-
ma gràcies a la pianista navarresa Te-
resa Zabalza, bona amiga meva, qui em
va proposar de cantar aquesta cançó.
Jo fins llavors no havia llegit l’obra d’a-
questa poetessa nicaragüenca però re-
conec que, ja des d’un bon principi, em
va seduir la lletra de Sencillos deseos.
Però no només això: com a cançó, com
a composició musical, vaig pensar que


era molt bonica, com una mena de bo-
lero especialment sincer, inspirat, on
música i lletra anaven indissolublement
i harmònicament lligades. Vam gravar
amb Teresa aquest tema i a partir d’a-
leshores vaig començar a interessar-me
per llegir més poemes de Belli”.


G
ioconda Belli, però, ha des-
tacat principalment com a
novel·lista, com la mateixa
Carme Canela recorda. Amb


tot, és el llenguatge seductor de l’auto-
ra centro-americana el que més la va
atraure. “Ens trobem davant un text
directe, entenedor i, potser sigui per
aquest motiu, especialment tendre”, afe-
geix Canela. “Són lletres clares, molt
“de dona”, tot i que no voldria caure en
el tòpic de música o literatura de gè-
neres; en aquest cas, escrita per a les
dones. Jo m’hi sento propera per altres
motius: suposo que, en bona part, de-
gut al moment de maduresa en què em


trobo. Belli té tota mena de poemes, al-
guns d’ells escrits quan era molt jove,
de clar component combatiu, poemes
reivindicatius, aquells que ens ense-
nyen la seva faceta més revolucionària.
Però és en els darrers escrits, més ma-
durs, profunds, on trobo els textos que
més m’agraden; on em sento més pro-
pera al ventall de recursos que utilitza
per dir les coses”.


I és que parlar de Gioconda Belli és
fer-ho de l’erotisme, la sensualitat, fins
l’exuberància que tot sovint s’associen
a la dona llatina. “A mi m’agrada anar
una mica més enllà. Crec que el que
la fa interessant, propera, és la combi-
nació d’aquest vessant més sensual amb
el perfil, també explícit en la seva po-
esia, de la dona que és mare, amant, fe-
minista i femenina, lluitadora... Per ra-
ons òbvies, pel que m’ha tocat viure,
no em sento tan identificada amb la part
més reivindicativa de l’autora però va
ser anar llegint-la per descobrir-hi ca-
da vegada més punts de contacte amb
la meva pròpia personalitat”. 


Interessant, certament. Però buscaré
una segona opinió. La de Ferran Co-
nangla. “Què et sembla, doncs?”, pre-
gunto. “La veritat és que queda molt
bonic”, diu. “Fins i tot hi ha alguns te-
mes emocionants”. Llegeixo, d’entra-
da, els títols de les cançons. Paisaje lu-
nar, El retorno, Ya llega la tarde, Es ho-
ra de penetrar el sueño... I encara d’al-
tres: Te veo dormir –ho sabré més tard,
la més pop i una de les meves preferi-
des, juntament amb “Inactividad”. 


Comencen a gravar. Primeres pro-
vatures del conjunt. Carme Canela guia,
condueix, fins centralitza en tot mo-
ment les complicitats d’uns músics als
quals el talent i l’experiència han fet sa-
vis, solvents. És ja mig matí i cau una
pluja intensíssima. Però s’imposa el tre-
ball sense pal·liatius. Amb ganes. Els
músics han descansat. Hi ha cafè. Ci-
garretes. Fins i tot canyes noves. Co-
nangla els crida a l’ordre i enregistren
el primer tema del matí. En acabar, se
sent des de la petita gàbia muntada dins
l’estudi la veu de Gorka Benítez: “¡Mán-
dala al carajo!”. En Ferran, impassible,
guarda el track i em diu: “Serà bo”.  


E
m continua interessant, però,
el procés de gestació d’aquest
treball. De nou, Canela esdevé
la millor cronista. “Primer de


tot, vaig exposar el projecte a Teresa
Zabalza i, en comptar amb el seu vist-
i-plau i entusiasme, vaig començar a
pensar amb quins músics volia fer-lo
realitat”. Lògic, sembla. “Tinc la gran
sort” –continua- “de tenir amics que
són molt bons músics, gent a qui ad-







miro, artísticament i humanament. No
només com a intèrprets, també com a
compositors: el mateix Gorka, Guiller-
mo Klein, Dani Pérez... Em vaig pro-
posar de reunir-los i fer-los partícips
del projecte. Vaig repartir alguns poe-
mes de Belli i, el que crec més impor-
tant, vaig deixar que escollissin lliure-
ment. A mi m’agrada deixar fer, res-
pecto les decisions que prenen cadas-
cun d’ells. És més, espero que em sor-
prenguin, saber què volen aportar en
cada nou treball”. 


Conegut el procés de tria, a l’oïdor
(fins i tot, a aquell prou avesat tant a
“fer” música com també a “escoltar-la”)
li sorprèn la unitat que desprèn el disc.
Li comento a la Carme. “És veritat!
T’he de confessar que el resultat final
ha estat molt millor del que esperava
(somriu). Vaig tenir una por inicial; tot
i saber que com a músics, tots sis, fun-
cionarien no sabia què passaria com a
compositors... I la veritat és que estic
encantada. Cadascun d’ells respira d’u-
na manera molt diferent: en Guillermo,
per exemple, és evident que és argentí
i quan escriu recrea un compendi de
moltes coses. Un punt de folklore del
seu país però també molts altres fac-
tors, no voldria simplificar-ho. Els te-
mes d’en Gorka són més pop; ell sem-
pre ha tingut una gran influència d’a-
quest tipus de música i d’aquí que
escrigui seguint certs models. També
hi ha en Dani Pérez, que ha escrit un
tema molt agradable de cantar, molt
ben trobat, com un tres per quatre”.
Carme Canela es confessa feliç de po-
der rodar l’espectacle en directe: “No
és fàcil que puguin tocar junts, són mú-
sics que tenen bolos per tot arreu... La
presència del mateix Nick Thys, que és
un baixista excepcional, ha estat bàsi-
ca per a mi en tot el disc”. 


P
arlant amb la Carme un s’ado-
na ràpidament que té davant
seu una persona pletòrica, feliç
de viure el que ella mateixa


considera “una aventura única”. “Sóc
molt afortunada: treballo amb perso-
nes fantàstiques!”. Ho manté fins i tot
quan el cansament comença a fer-se no-
tar, en especial després de l’obligada (i
tardana) pausa per dinar. Un breu mo-
ment per a la distensió. Però molt con-
tinguda. Encara hi ha feina. “Tot i que
no molta”, em diu Ferran Conangla.
“Fins i tot podrem permetre’ns algun
petit luxe: escoltar els temes i comen-
tar, tots junts, quines creiem que en són
les virtuts principals”, conclou.


Enregistren diverses versions d’un
tema de la mateixa Carme Canela: Es
hora de penetrar el sueño. Una cançó
de bressol bella. Dolça. “En realitat
aquest tema és com una imatge: la de
l’estimat al teu costat, que s’adorm.
L’estàs acaronant, mirant-lo, per dir-li
que l’estimes...”, explica. I seguidament,
recita el poema sobre el qual es basteix
la cançó. Mentre escolto com toquen,
gairebé m’adormo. Se n’adona en Fer-
ran. “Abaixeu els llums”, demana.
“Cruel”, penso jo. Ni que sigui perquè
ell no abaixa la guàrdia en cap moment.  


Acaben de gravar totes les cançons;
és moment d’escoltar-les. En David Xir-
gu avança en veu baixa un tret distin-
tiu, inequívoc, de la personalitat de la
Carme: és molt exigent. “N’hi ha per
estona”, diu. Arriba el més interessant:
la tria. Hi ha cert consens. Els músics
escolten els temes, cadascun dels
tracks... Conangla els punxa pacient-
ment: entre tots, en lloen tímidament
les virtuts i en retreuen els defectes. So-
bretot Guillermo Klein, molt precís.
Defineix d’una manera diàfana. Gran
músic.


E S M U C A C T U A L I T A T
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“Te estás autocensurando demasia-
do”, li retreu Dani Pérez. “Tienes razón,
escuchemos más”, diu Klein. Admet,
però, la sort de tenir els temes “ben di-
gerits” i, sobretot, de tenir temps per
escoltar el que s’ha fet, amb certa cal-
ma. Encara amb concentració per part
de tots.


S’aturen en l’audició del tema Inac-
tividad. Quatre versions enregistrades.
Per a tots els gustos. L’una, més con-
tinguda. L’altra més desbocada, però
amb una força brutal. No s’acaben de
posar d’acord... “A mi me gusta la 4...
Tal vez sea un poco salvaje, pero dice
más que las otras”, diu Gorka. Els seus
companys no ho acaben de veure... De-
baten sobre la qualitat dels solos d’uns
i altres. S’imposa una versió una mica
més continguda, però excel·lent.  


A
mb tot, no puc estar-me’n i
pregunto a Carme Canela
quins són els seus Sencillos
deseos. I obertament contes-


ta que ja s’han acomplert amb l’enre-
gistrament d’aquest disc, treballant amb
aquests músics. “I suposo que els ma-
teixos que tothom: que t’estimin, agra-
dar en el que fas, tenir temps per per-
dre una mica el temps”, diu. Ja més con-
tundent, remata: “Que t’estimin i que
les coses surtin bé; que al meu voltant
la gent estigui a gust”.


Pleguem veles. La tornada a Barce-
lona serà llarga. Abans, però, Canela i
Conangla estableixen els terminis de
lliurament del treball, ja postproduït.
Ho faran, com no, també junts. Ven-
cent les dificultats derivades de fer ca-
sar les agendes. “Feina no en falta”, diu
la Carme. “Sobretot quan lideres un
projecte. Al marge d’aquest treball, en-
cara estic rodant el muntatge amb Lluís
Vidal; presentarem també l’últim disc
d’en Gorka on jo faig veus i amb el grup
de Guillermo Klein iniciarem un gira
i Ressons Jazz”, explica. I a tot això, cal
sumar-hi les classes a l’ESMUC. Bé, les
de tots. “Es compagina prou bé. A més,
tinc la sort de tenir alumnes molt bons!”
(riu).


D’esquerra a dreta: 
Conangla, Ferran López (de Contrabaix), 
Klein, Canela, Benítez, Thys, 
Pérez i Xirgu
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Q
uan un intèrpret es troba da-
vant d’una partitura ha d’iden-
tificar-se amb allò que està to-
cant com si fos propi.1 Per a dur


a terme aquesta comunió amb el compo-
sitor es fa servir el llenguatge codificat de
la notació. Si no es té contacte directe amb
l’autor i no es vol imitar el que altres ha-
gin fet mitjançant gravacions discogràfi-
ques només disposem de les partitures com
a nexe d’unió entre creador i recreador.


Frederic Mompou és un dels composi-
tors catalans amb més prestigi interna-
cional. Si un intèrpret vol tocar les seves
obres (gairebé totes per a piano) ha de fer
una recerca molt complicada per editorials
franceses, catalanes i castellanes. Manca
una edició revisada i crítica com la que fa
uns anys han dut a terme Douglas Riva i
Alícia de Larrocha amb la música de Gra-
nados.


La manera d’escriure música de Mom-
pou canvià clarament durant la seva llar-
ga trajectòria artística de vora 70 anys.
Així podem establir tres grans períodes
compositius: el primer està format per les
obres de joventut, composades fins la pri-
mera meitat dels anys 20 del passat segle,
el segon per les obres creades fins al 1941
a París i el darrer del 1942 fins a la seva
mort l’any 1987.


El jove compositor va formular en el
seu Estudi del sentiment per la interpre-
tació al piano un nou sistema per a cop-
sar els matisos de la interpretació musical.
El seu objectiu principal era representar
gràficament el rubato, les variacions en el
temps musical en relació amb el pols ge-
neral de la peça2. Aquest sistema consta-
va d’indicacions en forma de text (evitant
d’utilitzar el típic vocabulari italià i fent
servir el català –i més tard el francès3), sig-
nes especials per a l’articulació, la dinà-
mica, l’agògica4 i el pedal, així com en el
format dels pentagrames i de les notes.


Per desgràcia, Mompou no fou con-
seqüent en l’aplicació del seu Estudi (que
només ha estat publicat fragmentàriament
per Clara Janés). Sense cap explicació su-
plementària, els seus “punts d’emoció”,
“notes sensibles” o “sentiments de pure-
sa, passió i dolor” representen de vegades
una dificultat suplementària que no pas
una ajuda per a l’intèrpret. L’artista revisà
en la seva maduresa moltes de les seves
obres anteriors, com es pot veure en el
següent exemple (ex.1).


Tornat a aquest primer exemple gràfic,
una curta explicació dels símbols que
Mompou utilitza en la primera edició de
les Impressions Íntimes: la ratlla sobre la
primera part del compàs indica un “punt
d’emoció” i la creu sobre el La sostingut
significa retrás i retenció (sic). El jove
Mompou classificava el “sentiment” en
dues categories: “sentiment de passió i
sentiment de puresa. Per expressar millor:
sentiment de dolor i sentiment de triste-
sa”. Fent servir aquesta representació grà-
fica dels punts d’emoció es podien sim-
bolitzar amb tipografia aquests estats d’à-
nim. El “sentiment de puresa” seria “un
plany suau, un conte trist, un llarg mo-
ment de tristesa”. El “sentiment de pas-
sió” no seria un “conte: és un crit, un crit
de dolor, un sufriment viu, un curt mo-
ment de dolor intens”. Tot plegat bastant
complicat i literari però, sobretot, únic. I
imprescindible per a entendre el món in-
terior de Mompou.


També la manera de retardar les notes
es podia expressar de diverses maneres, el
que Mompou anomenava “Retardament
de primer i segon ordre”. En les següents
il·lustracions manuscrites procedents de
l’Estudi es pot veure la preocupació del
compositor per a definir com cal inter-


pretar la seva música. Segons ell, en el de-
curs dels “punts d’emoció” caldria repre-
sentar els retards amb un arc de lligat
(ex.2) per d’aquesta manera reforçar la
importància de la “nota sensible”, que sinó
podria passar desapercebuda (ex.3). Els
retards de primer i segon ordre es poden
veure en el següent exemple de les Im-
pressions Íntimes (ex.4): els signes de pri-
mer ordre (semblants a les ratlles de te-
nuto) els posa sobre notes concretes i sig-
nifiquen un retard més fort. Les de segon
ordre “que apareixeran en el decurs d’u-
na peca les representarem amb un signe
de lligat”. Vegeu com Mompou concreta
els seus símbols amb termes italians en
fer-ne la revisió (ex.5).


A
mb la progressiva adaptació al
sistema clàssic de notació també
desaparegueren una munió d’a-
judes interpretatives, com ara


les citades descripcions en forma de text
i la plasticitat de la manera com es distri-
bueixen les notes a la partitura, les quals
coses representen una gran pèrdua: la mú-
sica pot arribar a sonar a Mompou, però
la partitura ja no ho sembla.


Per posar uns exemples dels canvis en
el vocabulari, aquí hi ha una petita rela-


per JAUME PLA


Recomençar amb tot el que ja sabem


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


o sobre la dificultat de llegir 
Mompou correctament


Ex.1.
Impressions 


Íntimes, Breçol /
Cuna, compàs 9,


Edicions de 
1920 i 1959


Ex.2 i 3.
Estudi del 
sentiment, 


capítol notes
sensibles


Ex.4.
Impressions íntimes,
Planys III, 
Compassos 15-16, 
primera edició (1920)


Ex.5.
Impressions 
íntimes, III, 
Compassos 15-16, 
segona edició (1959)
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E S M U C A R T I C L E


ció d’algunes de les variacions en els títols
de les Impressions Íntimes, comparant les
edicions de 1920 i 1959: De Dins la som-
bra d’una preocupació va passar a Lar-
guetto (núm. 2), de Misteriós a Lento
(núm. 8), de Neguitós – Inquiet a An-
dante. Només amb aquests canvis ja es
veu que Mompou deixa l’intèrpret més de-
semparat. El mateix passa amb expres-
sions com el dolorós (núm. 1) que passa
a ser un vulgar ritardando5 o expressions
com crit o ample, que senzillament desa-
pareixen. És ben clar que el Mompou
tardà ja no creia en el que havia escrit de
jove: “que cada autor s’expressi amb l’i-
dioma del seu país, refusant tota idea ‘es-
perantista’. Que s’expressi de la millor
manera possible indicant veritablement
el sentit, intenció, concepció, l’ambient
de l’obra, tant al comencament com en
altre lloc a on sigui necessari. I sobretot
que no busqui aquesta indicació en cap
‘llista’ perquè la música necessita ja quel-
com més que: Adagio, Andante ó Viva-
ce.”6


Seguint amb algun exemple gràfic per
a demostrar la diferència entre les diver-
ses èpoques i edicions, vegem unes altres
mostres:


En un primer cas (Preludi núm. 5 en
dues edicions diferents7) podem veure la
diferència que hi ha entre unes notes
lligades prosaicament (ex. 6) o uns arcs
que conviden més que obliguen a per-
llongar el so (ex. 7). 


E
n els següents compassos de
Charmes (edició francesa que sor-
tosament no fou revisada i ha arri-
bat així als nostres dies8) podem


veure diverses combinacions de grandà-
ries de notes per a indicar-ne la seva im-
portància, amb un acompanyament escrit
amb valors falsos (negres enlloc de se-
micorxeres) però estèticament emocio-
nants. (ex.8)


Si aquesta manera d’escriure la músi-
ca la comparem amb la del Mompou tardà
podem apreciar la dificultat de “veure” el
so com en els exemples anteriors: (ex.9)


Mompou deia que en música cal reco-
mençar amb tot el que ja sabem. Com ja
he dit més amunt, el compositor revisà en
la seva maduresa moltes de les seves obres
anteriors. Aquestes revisions no estan
mencionades enlloc a part de les Impres-
sions Íntimes. Com que Mompou va re-
visar les seves peces primerenques seguint
els criteris de les darreres, han desapare-
gut gran part de les formulacions poèti-
ques i n’han aparegut de noves (com ara
ratlles i indicacions de compàs, o bé xifres
metronòmiques). Seria molt important si
poguéssim aplicar els criteris de les edi-
cions Urtext (text original) centreeurope-
es a la música de Mompou i fer-ne una no-
va edició amb totes les anotacions i ex-
plicacions necessàries. Així podríem ser
fidels al seu “recomençar” i conservar i di-
fondre una música única que és un pa-
trimoni no només català sinó també uni-
versal.


Jaume Pla i Bacin, nascut a Barcelona el 1963. Estudis de piano a l’Acadèmia Marshall de
Barcelona amb Margarida Barnet i Mercè Roldós. Carrera completa de Pedagogia Instru-
mental (piano) a la Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Viena (piano amb An-
toinette Van Zabner i Alexander Rössler) acabats amb matrícula i premi extraordinari del
ministeri de cultura austríac. Ha estat 6 anys mestre de piano dels Petits Cantors de Viena.
Actualment treballa com a mestre a l’Oberösterreichisches Musikschulwerk (Alta Àustria).
jaume.pla@gmx.at


NOTES
1. Aquí és interessant remarcar que molts idiomes fan servir un verb molt diferent del nostre prosaic
“tocar” per a definir la recreació musical: jouer, play, spielen. És interessant i simptomàtic que en la ma-
joria de països es jugui amb la música i que nosaltres només la toquem.
2. En paraules del mateix Mompou: “expressar és desplaçar cada nota sensible del seu lloc metronòmic:
moviment flotant sobre el rigor del compàs i obeint la nostra sensibilitat.”.
3. En la formulació original: “seria un goig per mí, veure suprimides aquestes indicacións escrites en idio-
ma italiá (no per ofendre l’idioma), que de tants anys han vingut prestant el seu bon servei i que actual-
ment envellides d’arrocegar-se sobre els cuaderns de música, ja han esdevingut el medi més inutil per
expresarse.”
4. Diu el diccionari: “fluctuació del moviment per mitjà de la qual hom vol obtenir una interpretació
ben expressiva.”
5. A la partitura: rit.
6. Aquí no puc resistir fer una cita sense comentaris del llibre d’Antonio Iglesias Federico Mompou (su
obra para piano) quan parla de les Cançons i Danses i diu que “Federico Mompou [...] puede sentirse legí-
timamente molesto con la vieja etiqueta de un superado “nacionalismo” aun cuando el aroma “regio-
nalista” de su Cataluña no deje de perfumar casi siempre su entera obra.” (Genial definició, per cert: el
nacionalisme com a perfume…)
7. Preludio V. Editorial Boileau, sense data i Editions Salabert, Paris 1952
8. Charmes. Editions Max Eschig, Paris 1925


BIBLIOGRAFIA BÀSICA
–Bendell, Christine Jean.: Federico Mompou: An Analytical and Stylistic Study of the “Canciones y Dan-
zas” for Piano. University of Northen Colorado 1983 (tesi)
–Comellas, Jaume (et al.): Frederic Mompou. Barcelona 1993, Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i Editorial Musical Boileau, ISBN 84-8020-034-0
–Fundación Isaac Albéniz /Ed./: Catàleg de l’exposició: Semblança. Frederic Mompou (1893-1987).
Madrid 1983, Socidedad Editorial Electra, ISBN 84-88045-75-1
–Iglesias, Antonio: Federico Mompou (su obra para piano). Madrid 1976, Editorial Alpuerto, ISBN 84-
381-0001-5
–Janés, Clara: Federico Mompou: vida, textos y documentos. Madrid 1987
–Pla-Bacin, Jaume: Stilistische Betrachtungen zu Frederic Mompous Klavierwerk. Viena 1997, Hochschule
für Musik und darstellende Kunst in Wien (tesi)
–Prevel, Roger: La musique et Federico Mompou. Ginebra 1976


Ex.6.
Preludio V. 


Editions Salabert (1952) 
Compassos 33-40


Ex.7.
Preludio V. 


Editorial Boileau (sense data), 
Compassos 37-40


Ex.8.
Charmes. 
Editions Max Eschig, 
Paris 1925


Ex.9.
Música Callada XIX,


3me Cahier. 
Editions Salabert,


Paris 1966
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Notícies
L’Orquestra Simfònica de l’ESMUC, di-


rigida per Salvador Mas, realitzarà un
segon concert del programa presentat el
31 de gener de 2008 a la sala Pau Casals
de L’Auditori, en el marc del cicle “Els con-
certs de l’Acadèmia”. En aquest sentit, l’Or-
questra actuarà l’1 de febrer a l’Auditori
Josep Carreras de Vila-seca, amb la voluntat
d’acostar la tasca pedagògica i artística de-
rivada de l’execució del programa següent:
el Concert per a clarinet i orquestra,
KV622, en La major de Mozart, amb la so-
lista i graduada per l’ESMUC, Ona Car-
dona, i la Simfonia núm. 5, op. 47, en Re
menor de Sostakovic. Per a la celebració


Publicat el novembre de 2007, aquest volum de la doctora Magda Polo, secretària acadè-
mica de l’ESMUC i professora del departament de Musicologia, presenta l’estètica com


a disciplina que, sorgida al segle XVIII, reflexiona sobre l’art. D’aquí que també la músi-
ca sigui un dels objectes de l’estètica. Aquest llibre s’hi centra i explica com cada època
ha vist la música i la seva importància: des dels grecs fins avui. Ho fa sobretot a través
de la mirada de filòsofs que s’hi ha dedicat: Plató, sant Agustí, Descartes, Kant, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche i Adorno, entre d’altres.


Agustí Fernández 
i Ferran Conangla, 
amb Mutza, escollits 
entre els deu millors 
concerts de 2007 
realitzats a Nova York


Aquesta és l’opinió del crític Andrey
Henkin, de la prestigiosa revista All


About Jazz-New York, que ha inclòs el con-
cert del pianista, compositor i professor de
l’ESMUC, Agustí Fernández, i el tècnic
d’enregistrament i professor de Sonologia
de l’Escola, Ferran Conangla, Mutza, rea-
litzat el 27 de març de 2007 al Baryshni-
kov Arts Center, en la llista dels deu mi-
llors concerts de l’any 2007 celebrats a
Nova York.


Resulta remarcable el fet que aquest
concert es va programar de manera prèvia
en la primera edició del cicle de l’ESMUC
“Els concerts de l’Acadèmia”. Mutza, obra
per a piano i microamplificació, va sonar
a la sala Tete Montoliu de L’Auditori el 13
de març de 2007, amb els mateixos Fernán-
dez i Conangla com a intèrprets.


El concurs, que va tenir lloc el mes de desembre passat, integra el lliurament de diver-
sos reconeixements, entre ells, el que premia el guanyador del XV Certamen Inter-


nacional «Arrasate Hiria». Va ser en la categoria sènior estatal on l’estudiant de l’ESMUC,
Blai Navarro, alumne del professor Iñaki Alberdi, va obtenir el segon premi. Navarro, a
més, continua participant com a músic en el muntatge del Teatre Nacional de Catalunya
“La plaça del Diamant”, que es representa a la sala Gran del TNC fins al proper 24 de ge-
ner i que, a partir de llavors, iniciarà una gira per diversos teatres del país.


El Parc d’Instruments de l’Escola va ce-
dir per a l’enregistrament de la pel·lí-


cula un dels seus pianoforte, concretament
una còpia d’un instrument original de Jo-
hann Fritz (Viena, 1813), realitzada pel
constructor Paul Poletti, també professor
de l’ESMUC. En la pel·lícula, l’instrument
és tocat pel pianista Daniel Ligorio, que
interpreta el personatge de F. Mendelssohn.
A banda d’aquesta cessió, diversos vio-
loncel·listes de l’Escola, coordinats pel pro-
fessor del Conservatori Municipal de Mú-
sica de Barcelona, Lito Iglesias, van par-
ticipar en una de les escenes del film. 


La pel·lícula Die Stille vor Bach, pre-
sentada al 64 Festival Internacional de Ci-
nema de Venècia, es pot veure als cinemes
Verdi de Barcelona i ha aconseguit, entre
altres, el Premi Especial del Jurat al Festi-
val Internacional de Cinema de Gijón 2007.


Primera sortida de l’Orquestra Simfònica 
de l’ESMUC a l’ Auditori de Vila-seca


Magda Polo, secretària acadèmica de l’Escola i 
professora d’estètica, publica L’estètica de la música”


dins la col·lecció “Vull Saber” de la UOC


L’ESMUC col·labora 
en la pel·lícula 
El silenci abans de Bach,


de Pere Portabella


L’estudiant d’acordió de l’ESMUC, Blai Navarro, guanya 
el segon premi al Certamen Guipuzcoano celebrat a Arrasate


La contrabaixista i músic acompanyant del departament de Jazz i Música Moderna, Giu-
lia Valle, així com el pianista i graduat per l’ESMUC, Roger Mas, van centralitzar bo-


na part dels premis anuals que atorga l’Associació en un acte celebrat el mes de desem-
bre passat, a la Sala 23 Robadors de Barcelona. 


Aquests premis, atorgats per l’Associació anualment, són el resultat de la votació dels
seus associats. Dins les categories establertes per a l’edició de 2007, els guanyadors dels
premis de l’Associació han estat: 


Compositora de l’any: Giulia Valle (finalistes: Joan Sanmartí i Jaume Vilaseca)
Músic de l’any: Roger Mas (finalistes: Clara Luna i José Alberto Medina)
Grup de l’any: Giulia Valle Group (finalistes: Lunar Project i Organic Trio)
Disc de l’any: Mason, de Roger Mas Quintet (finalistes: Danza Imprevista, de Giulia


Valle Group i Supernova de Lunar Project)
Precisament el Roger Mas Quintet, integrat per diversos músics graduats per l’ESMUC,


ha estat una de les formacions seleccionades per a la nova edició del circuit Ressons Jazz,
que tindrà lloc durant els mesos de març, abril, maig i juny a diverses sales de Catalu-
nya. Formen el Roger Mas Quintet els músics següents: Roger Mas, piano; Jon Robles,
saxos; Jaume Llompart, guitarra; Bori Albero, baix i Juanma Nieto, bateria.


Acompanyants i graduats per l’ESMUC, 
premiats per l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya


d’aquest concert ha resultat clau la col·la-
boració dels conservatoris de Vila-seca, Ta-
rragona, Reus i Tortosa.







“Les paraules... Què et suggereixen?” pregunta Die-
ner a la primera de les alumnes de l’ESMUC que
van participar en la classe magistral organitzada


pel departament de Música Clàssica i Contemporània de l’Es-
cola (disciplines no orquestrals). L’estudiant clava els ulls a
la partitura. Tímida. De reüll, es mira el pianista acompan-
yant. I després d’una pausa breu, amb un fil de veu, pregun-
ta: “Què vols dir, exactament?”. Diener insisteix, amb un som-
riure còmplice: “El text... El que estàs cantant... Què vols dir-
nos?”. Silenci. “Doncs... Que estic enamorada, no?” diu
l’estudiant. “Bene! Exacte. Ara, torna-hi. Canta-ho. Així...”
i fraseja amb elegància el fragment inicial de l’ària mozar-
tiana: “Zeeeeeeeeeeeeeeffiretti”.


Al cap d’una estona, Diener consulta al director de l’ES-
MUC, Salvador Mas, present en diversos moments a la clas-
se magistral. “Sóc massa dura?”, pregunta. “I ara!”, diu el
Mestre. I és que la soprano alemanya Melanie Diener va ofe-
rir una classe de cant extraordinària, generosa, sàvia. La ci-8


ESMUC


F
O


T
O


S
: 
E
S


M
U


C


Gent ESMUC


Sobre la classe magistral 
de cant a l’ESMUC


LA PROXIMITAT 
D’UNA VEU ÚNICA


per J. C. / R. M.


Melanie Diener


ta va ser el 8 de gener passat, a l’Aula de Cor, i es va centrar
en la figura de Mozart. 


Per a l’ocasió, el coordinador de cant de l’Escola, Alan
Branch, va convocar com a actius tres estudiants de cant de
l’Escola: Míriam Zubieta  (“Zeffiretti lusinghieri” de Idome-
neo), Anna Brull (“Come scoglio” de Così fan tutte) i Begoña
Navarro (“Smanie implacabili” de Così fan tutte). Les tres
cantants van comptar amb l’acompanyament al piano de Jor-
di Torrent. 


Amb tot, a la sessió també hi van assistir com a oients nom-
brosos estudiants i professors de l’ESMUC; tots ells, tots no-
saltres, seduïts ben aviat per la qualitat humana i professio-
nal de l’artista. La presència de Melanie Diener a l’ESMUC
va coincidir amb la seva participació en el conjunt de con-
certs oferts per l’OBC, on va cantar els impressionants Gur-
relieder de Schönberg. Sentint-la, ara ja més enllà dels enre-
gistraments, un s’explica ràpidament el perquè Melanie Die-
ner està considerada una de les grans sopranos joves d’Eu-
ropa, dotada amb una veu d’una bella intensitat i expressió.
Ha estat dirigida, entre d’altres, per Claudio Abbado, Pierre
Boulez, Daniel Barenboim, Sir Colin Davis, Riccardo Chailly,
Bernhard Haitink, Philippe Herreweghe, Sir Neville Mariner,
Zubin Mehta, Ricardo Muti, Wolfgang Sawallisch i Marcello
Viotti.


Melanie Diener durant la classe magistral.
A la dreta, la cantant en animada conversa amb Salvador Mas
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ACTUALITAT


–Què significa, per a tu, ser la pri-
mera titulada oficial d’Espanya en l’es-
pecialitat de cant modern?


–És veritablement un sentiment molt
gran. Però deixant de banda que sigui
la primera, ha significat un esforç im-
mens que es tradueix en acabar la ca-
rrera vencent tota mena de pors. Par-
lo, per tant, d’un esforç tant a nivell tèc-


resta. Cantant et despulles del tot: has
de ser valent i saber molt bé el que vols.
Saber-te potser massa sensible et fa vul-
nerable. I jo me’n considero molt, de
sensible. D’aquí que em costés accep-
tar que, tant a nivell tècnic com de re-
pertori, la meva manera d’entendre el
cant era una aposta nova.


–I quina és aquesta “nova aposta”?
Com l’entens, el cant? 


–Com una manera de viure. De fet,
el meu Projecte Final està molt lligat


nic, d’aprenentatge, com també perso-
nal i humà, de control de les emocions,
de coneixement de mi mateixa.  


–D’on surt aquesta aposta tan clara
per la Música Moderna? 


–Durant anys, vaig formar-me tant
en la tradició més clàssica com en el Ta-
ller de Músics. Aquestes són les meves
arrels musicals. Després, vaig arribar a
l’ESMUC però no hi vaig acabar d’en-
caixar. Sentia que la meva manera de
ser i de cantar eren diferents a les de la


L’ESMUC gradua la primera 
cantant en l’àmbit de 
Música Moderna de tot l’Estat


És Sílvia Segura. 31 anys. Nascuda a Barcelona. Cantant.
La primera titulada superior oficial en l’especialitat de Mú-
sica Moderna a Espanya. Explica: “Sóc filla de mare grana-
dina i pare de Costa Rica; d’aquí que el meu context musi-
cal de base hagi estat la música llatina i l’espanyola. Però,
a més, tinc una mare que adora el jazz clàssic. Una nit vaig
sentir una dona que cantava com si estigués plorant, amb
un timbre de veu d’una riquesa de colors increïble. Per a mi
era normal escoltar la veu d’Ella Fitzgerald i de Louis Arms-
trong però aquella interpretació angoixant em va corpren-
dre, completament... M’hi vaig sentir pròxima, em vaig iden-
tificar amb aquella gamma de colors vocals. Amb el temps
vaig descobrir que era Mahalia Jackson cantant l’espiri-
tual negre Wade in the water. Recordo, més tard, cantar-lo
jo mateixa intentant reproduir aquell so, amb l’anglès d’u-
na nena de set anys que no comprèn el que diu. No enten-
dre el text em feia estar més pendent de la música, de les
característiques de la veu (modulacions, timbres, alçades,
dinàmiques) i de tota la càrrega energètica i el dramatis-
me melòdic de la cançó”.


per RUT MARTÍNEZ


Aquesta reflexió en veu alta, inclosa en el text explicatiu del seu Projecte Final de Carrera, Crossroads:
una vida dins la música afroamericana, es converteix en una autèntica declaració de principis. Que Se-
gura sigui la primera titulada oficial en l’especialitat de cant modern de l’Estat és, tan sols, el pretext per


parlar de com la popularitat associada a aquest gènere sovint l’ha allunyat de criteris com el rigor o l’exigència.
La Sílvia reflexiona a l’entorn d’aquests aspectes amb valentia, sabedora de les seves virtuts, de la seva força, dins
i fora l’escenari. Aquesta conversa ens desvetlla algunes de les seves pors i, sobretot, de les seves il·lusions.
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a aquest concepte. El cantant, i més
dins un conjunt de moderna, és la
figura, és qui mana dalt l’escena-
ri. Aquest factor escènic caldria po-
tenciar-lo també a nivell pedagògic,
però sempre relacionant-ho amb el
treball no només tècnic i vocal sinó
també de control de l’emoció.
Aquests factors són bàsics també
en la Música Moderna, que es pre-
senta tan diferent al Jazz... Parlem
d’una altra manera de pensar, com
també l’és aquella que associem a
la Música Clàssica. L’estètica de la
Música Moderna és molt més co-
mercial. Conté, per se, una part im-
portant de negoci que desemboca
no només en els arranjaments i en
la composició sinó principalment
en la mateixa indústria musical i
discogràfica.


–Parlem, doncs, d’entendre la
Música Moderna d’una manera in-
tegral?


–Integral... Visceral, també. (Si-
lenci) Crec que sí. (S’atura de nou)
Sens dubte. Però cal acostar-s’hi
sense apriorismes, sense comple-
xos. Penso en la pedagogia, per
exemple. Cal ensenyar d’una ma-
nera honesta, treballar una bona tècni-
ca de cant, complementada amb una
explicació acurada del context cultural
i fins social que acompanya cada tra-
dició musical. I també, és clar, és ne-
cessari tenir consciència i control del
propi cos. Tot això és molt recomana-
ble per comunicar, per entendre què es-
tem fent. Per a un cantant, la manera
de fer, la personalitat, l’emoció i el con-
text són tan importants com la tècnica.
I tot això, traduït en l’aula, significa que
l’alumne ha de suar. Però el professor,
també.


Xerrem una estona al marge del que
acabarà recollint aquesta entrevista. La
Sílvia m’explica els dubtes que ha
vençut al llarg d’aquests anys d’estudi
i també exposa els que ara, un cop lli-
cenciada, li arriben. Dubtes que tenen
a veure, sobretot, amb la vida. Però que
queden arraconats per l’energia i de-
terminació amb què s’hi afronta. 


–Sembla especialment difícil encor-
setar, com a clixé, la Música Moder-
na...


–Tot depèn de com tu visquis el que
estàs fent. Qui toca per tocar, canta per
cantar... Per a cadascú significa una co-
sa diferent. Jo vaig barrejar els meus
dubtes i conflictes alhora de cantar. Els
vaig posar tots en un mateix sac, com
si es tractés d’un autèntic calaix de sas-
tre. Tot plegat, fins fa un parell d’anys,


moment en què vaig patir un canvi, una
evolució, també i principalment a ni-
vell físic, que ha marcat la meva ma-
nera de cantar. Sóc, per tant, resultat
de tot el camí que he fet fins ara, de tot
el que he viscut.


–Són justos els retrets que sovint
acompanyen aquest gènere? Tota la
pressió que el mercat, entès purament
com a negoci, aboca als artistes...


–No sempre, és una qüestió de je-
rarquia. Es creu que la Música Moder-
na està per sota de la Música Clàssica
o del Jazz. Però paradoxalment, tothom
és consumidor de música moderna. Ja
sigui indirectament o directa. Per això
no entenc perquè s’ha trigat tant en re-
glar l’estudi d’aquest tipus de música.
Potser sigui una qüestió cultural: també
ha passat amb el flamenc, tot i ser una
cosa tan nostra... Amb tot, per jutjar
també la Música Moderna cal saber
com està feta, interpretada, quin re-
pertori integra.... Si són temes propis o
versions. El més important és creure en
allò que estàs fent i treballar honesta-
ment per assolir un bon nivell. Els ar-
tistes sabem quan ho estem fent bé,
quan el que proposem té qualitat i quan
no. Sabem, per tant, quan el que ofe-
rim és només per vendre, per consumir.  


–I com es poden invertir, tots
aquests apriorismes?


–De moltes maneres: penso en les es-
coles, en els programes de televisió...
Malgrat sigui complicat, perquè sovint


tot allò que consumim ràpidament té
poc a veure amb la qualitat. I més en
un àmbit on l’estètica hi té tant a dir.
Estem massa concentrats en veure la
música i no en escoltar-la. I si apostem
per això estem potenciant una manera
de fer que té poc a veure amb la ho-
nestedat. Està molt bé cultivar el cos
però jo diria més: cal cultivar el cos,
l’esperit i la tècnica, al mateix temps.
S’ha de ser honest cantant, sentint, vi-
vint... 


Tram final de la conversa. Ens cal
saber en quina direcció encaminarà les
passes la Sílvia. Al llarg d’aquesta es-
tona ha incidit, i molt, en aspectes com
la honestedat, l’emoció, l’aprenentat-
ge... Conceptes que vol aplicar en ca-
dascun dels àmbits, dels vessants, als
quals vol dedicar el seu temps.


–On et trobarem? Quins són els teus
projectes?


–La veritat és que em sento encara
molt alumna, però també molt profes-
sora i, sobretot, molt intèrpret. Com a
alumna, em veig fora d’aquí. Proba-
blement, si puc escollir, als Estats Units,
potser a Juilliard. Pel que fa al vessant
d’intèrpret, vull continuar treballant
amb molts grups i, sobretot, crear el
meu propi conjunt. Créixer amb els
“meus” músics... És, sens dubte, la mi-
llor manera de poder ensenyar el que
porto dins.


FOTO: TEO PEIRÓ







per JOAN GAY i JOAQUIM RABASEDA


Juli Garreta


A
principis d’any, ha començat
a materialitzar-se una iniciati-
va llargament esperada: la pu-
blicació d’una col·lecció de


música impresa amb el nom genèric de
«Mestres gironins», sota la coordinació
de Josep Pujol i Coll. L’Editorial Tritó
se n’ha fet càrrec, comptant amb el pa-
trocini de la Diputació de Girona i la
col·laboració d’altres entitats, com ara
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
I, precisament, el volum que inaugura la
col·lecció està dedicat a Juli Garreta
(1875-1925), tota vegada que un dels
objectius d’aquesta iniciativa és anar
publicant, al costat d’altres propostes,
l’obra completa d’aquest singular per-
sonatge, a qui la memòria popular iden-
tifica encara amb una producció sar-
danística dotada de gran personalitat.


Amb tot, la primera entrega que ha
vist la llum –i que va presentar-se el ge-
ner d’enguany a la casa Irla de Sant Fe-
liu de Guíxols i a l’Escola Superior de
Música de Catalunya– no està pas dedi-
cada a les sardanes sinó a un altre gè-
nere de música. Es tracta d’Impressions
simfòniques, una composició en quatre
moviments per a gran orquestra de cor-
da que ens indica que Garreta, ja des de
la seva joventut, va propiciar un pro-
ductiu intercanvi d’idees i tècniques en-
tre la música sardanística i l’orquestral.
Aquesta obra, que va estrenar-se el 29
d’octubre de 1907 al Teatre Principal de
Barcelona, es mantenia inèdita des de fa
un segle. Disposar ara, per primer cop,
d’una edició, permet recuperar-la del si-
lenci. I així, el proper vint-i-dos d’agost
tancarà la programació del Festival In-
ternacional de la Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols.


Garreta havia escrit la seva primera
sardana el 1897, La Pubilla, dedicada
a la filla d’un conegut. Abans havia do-
nat a conèixer ja un seguit de composi-
cions breus per a piano sol, ben habituals
a l’època: nocturns, valsos, masurques,
impromptus... En aquests anys de jo-
ventut del músic –en els quals s’inscriuen
també una quarantena de sardanes–, una
obra de l’envergadura d’Impressions


simfòniques en certa manera culminava
i tancava una època primerenca, alhora
que assenyala la direcció que havia de
prendre la seva trajectòria a partir
d’aquell moment, i que va quedar con-
firmada uns anys més tard per partitu-
res com Suite empordanesa, Pastoral o
Les illes Medes. És, per tant, un Juli Gar-
reta que encara no havia conegut Pau Ca-
sals i que tot just iniciava el seu treball
compositiu.


P
recisament, un dels tòpics més
reiterats en tota la literatura de-
dicada a Garreta és el que li atri-
bueix una formació autodidacta


i una intuïció gairebé genial. Les «inna-
tes condicions temperamentals», la «na-
turalesa intuïtiva»... els podem resseguir
en totes les referències posteriors a la se-
va mort1 però també queda clar que, en
vida, el propi Garreta no va preocupar-
se gaire de matisar-lo, o al menys això
semblen indicar textos com ara el pro-
grama de mà del concert en el qual l’Or-
questra Pau Casals va estrenar la versió
orquestral de Giverola i A en Pau Ca-
sals: «És el cas d’en Garreta un cas ben
curiós en l’història de la música. Sense
altre mestre que el seu pare, que li en-
senyà les primeres nocions en l’art dels
sons, sens haver assistit mai a cap esco-
la de música ni conservatori, i allunyat
dels centres musicals, s’és fet ell músic
sol, eixamplant amb sa poderosa intuï-
ció els curts estudis i els pocs coneixe-
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ments adquirits, fins arribar a ésser no
sols un inspirat músic popular, sinó un
veritable mestre de la tècnica, ço que és
més curiós, i produint ben nous i sor-
prenents efectes orquestrals».2 A més,
amb el temps, s’hi va sumar el mite del
músic-rellotger, arrelat profundament a
l’entorn guixolenc que li servia d’inspi-
ració, i lluny del qual s’enyorava i perdia
els referents. El temperament lliure
i indòmit que, segurament, va fer ex-
clamar a Lluís Millet, escoltant una
sardana seva: «Que és salvatge, això».3


L’oportunitat de fer una edició crítica de
la seva producció pot donar lloc a una
revisió paral·lela d’aquesta construcció
quasi mítica del personatge. La pers-
pectiva d’uns quants anys i un equip d’es-
tudiosos disposat a anar al fons, als ma-
terials originals i a tota la documentació
disponible, obren una possibilitat reno-
vada de confirmar o desmentir l’estat de
la qüestió.


D’
entrada, cal recordar que
Garreta va rebre les pri-
meres nocions musicals
del seu pare, Esteve Gar-


reta i Roig (1850-1914), un rellotger nas-
cut a Vilanova i la Geltrú que compagi-
nava aquesta feina amb la de músic, com
era normal a l’època en aquest ofici i en
tants d’altres: sabaters, basters, fusters,
espardenyers, sastres. Però, a més, va es-
tudiar a l’escola de música de Ramon No-
vi (1856-1931), professor de piano i di-
rector de diverses formacions corals que
van tenir part molt activa en la vida mu-
sical de Sant Feliu de Guíxols. El mestre
Novi va fer debutar com a violinista Ju-
li Garreta amb només nou anys en el
transcurs d’una vetllada musical i literà-
ria que va celebrar-se el 1884. Proba-
blement va continuar essent alumne seu
durant quatre anys, fins que el 1888 el
pare va enviar Juli Garreta a Vilanova.
Allí va formar-se com a rellotger alhora
que actuava com a violinista en una or-
questra local.4


Per això no és una especulació foras-
senyada pensar que el seu aprenentatge
musical fou més ampli i desenvolupat del
que assegura la idea recurrent del «tem-
perament innat»: Garreta tocava el violí


El proper 
vint-i-dos d’agost


Impressions 
simfòniques


tancarà el Festival
de la Porta Ferrada


de Sant Feliu 
de Guíxols.


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


Feréstec i autodidacta?
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i el piano, havia format part de l’or-
questra del seu pare i havia realitzat
arranjaments per a diverses obres, havia
estat violinista a l’orquestra Urgellès de
Vilanova i la Geltrú, l’estiu de 1905 ha-
via viatjat a París, a Múnic i a Bayreuth
–on va assistir a les reconegudes repre-
sentacions wagnerianes– i, sobretot, ha-
via tingut accés a un amplíssim reperto-
ri clàssic i contemporani, que arribava a
Sant Feliu gràcies als contactes europeus
que propiciava la indústria surera –i que
va interpretar al llarg de molts anys en
sessions de cambra amb el seu cercle
d’amics ganxons. Els centres de forma-
ció musical barcelonins, que en aquells
anys tot just començaven les seves tas-
ques pedagògiques, li quedaven lluny. No
per això podem concloure que fos un au-
todidacte, sinó que la seva formació se-
guí un camí diferent, més vinculat a la
pràctica musical quotidiana i a l’entorn
local, un model consolidat i estès pel ter-
ritori des de feia dècades, molt habitual
i compartit per molts altres músics.


P
er altra banda, el sobrenom de
«el músic rellotger de Sant Feliu
de Guíxols» funcionava bé en la
mentalitat de l’època i s’ade-


quava perfectament a la configuració del
personatge. Ara bé, l’ofici li resultava
enutjós perquè l’apartava de la música,
i només realitzava els encàrrecs als quals
no podia dir que no. Quan un client por-
tava un rellotge espatllat, sovint s’obli-
dava de reparar-lo o bé la seva muller
l’enviava a Barcelona. Segons paraules
del propi Garreta –recordava Canut Pe-
llicer–, «no sóc rellotger. N’he estat, però
no en sóc. Aquest ofici (potser un altre


també) em fa fàstic
perquè em destorba.
[...] Un altre dia es pre-
senta un desconegut
amb un rellotge que no
va. Quan aquell home
ha passat la porta del
carrer, ja no em recor-
do d’ell ni del rellot-
ge».5


L’estudi realitzat en
publicar Impressions
simfòniques ens ha
portat a treballar amb
un nombre important
de materials d’orques-
tra, tots ells manus-
crits, que poden loca-
litzar-se en diversos ar-
xius, en absència de la
partitura general autò-
grafa. S’han revisat di-
versos jocs de parti-
cel·les que actualment
estan dipositats a la Bi-


blioteca de l’Orfeó Català, a la Biblio-
teca Pública de Girona i també a l’ar-
xiu de l’Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya. Destaca la
presència a la Biblioteca de l’Orfeó Ca-
talà d’un document únic i molt interes-
sant. Es tracta del manuscrit més antic,
i probablement autògraf, d’Impressions
simfòniques, però que no duu aquest tí-
tol. Conté una partitura general amb una
versió primerenca del que va acabar es-
sent el quart moviment de l’obra, talment
com si es tractés d’un exercici acadèmic.
El més intrigant, tanmateix, és que en la
part superior dreta del primer full hi apa-
regui anotat «Sr. Mas i Serracant», com
si aquest manuscrit hagués estat adreçat
a Domènec Mas i Serracant (1866-
1944), sotsdirector de l’Acadèmia Gra-
nados des de la seva fundació l’any 1901


i professor d’harmonia, contrapunt i
composició. És difícil escatir si el pro-
fessor mai va rebre-la o si les modifica-
cions que es van introduir en la versió
definitiva foren observacions seves. Ara
bé, aquest extrem faria bones les obser-
vacions fetes per Francesc Civil (1895-
1990), que explicava que Garreta ha-
via rebut consells tècnics de Mas i Ser-
racant.6 D’altra banda, resta per aclarir
encara quins van ser els contactes, co-
neixences o vinculacions que van propi-
ciar que Impressions simfòniques, pri-
mera temptativa de l’autor en el camp
orquestral, enlloc de donar-se a conèixer
primerament en l’àmbit gironí en el qual
Garreta ja era àmpliament reconegut,
s’estrenés a Barcelona, en la tercera sè-
rie de concerts de l’«Orquesta Filarmó-
nica Barcelonesa» que va dirigir José Las-
salle (1876-1932).


Afortunadament, la col·lecció «Mes-
tres gironins» tot just s’ha encetat i, amb
ella, la publicació i estudi de tot el cor-
pus garretià pot contribuir segurament
a anar esborrant alguns del interrogants
que, com el del títol, fa gairebé un se-
gle que van units a aquest autor.


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


El tòpic 
més reiterat 


en la literatura 
dedicada a 
Juli Garreta 


li atribueix una 
formació gairebé


genial.


Joan Gay i Puigbert és musicòleg llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona, és pro-
fessor de música a l’IES de La Bisbal d’Empordà, i ha estat professor  d’història de la músi-
ca al Conservatori de Girona i a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
gay.puigbert@esmuc.net


Joaquim Rabaseda i Matas és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, és profes-
sor de percepció auditiva, història de la música i de la música per a les arts visuals a l’Esco-
la Superior de Música de Catalunya. rabaseda.matas@esmuc.net


NOTES
1.Oriol MARTORELL (2000): «Juli Garreta» dins Paraules i escrits. Tercer recull. Barcelona:
DINSIC Publicacions musicals, pàgs. 34 a 36. Cal advertir que l’autor hi suma «uns trets rít-
mics i melòdics palesament catalans i uns d’estructurals d’arrels centreuropees».
2.Text sense signatura inclòs en el programa de mà del concert al Palau de la Música Catala-
na el 14 de novembre de 1920. 
3.Canut PELLICER (1926): «Juli Garreta», dins DD.AA. (2003) Juli Garreta i Arboix (1875-
1925), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 87.
4.Gerard BUSSOT (1992): El fet musical a Sant Feliu de Guíxols (1865-1965 i Apèndix),
Sant Feliu de Guíxols:  Setmanari Àncora, pàgs. 32-34.
5.Canut PELLICER (1926: 83).
6.Francesc CIVIL (1970): El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-
1936. Girona: Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalunya y Baleares, pàg. 83.
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E S M U C N O T Í C I E S


Amanera d’autèntica Marató Mu-
sical, l’ESMUC va cloure el curs
acadèmic 2007-2008 programant


un cap de setmana de concerts dels seus
Grups de Cambra a les instal·lacions del
Palau de la Música. En aquest sentit,
al llarg del matí-migdia del dissabte, 24
de maig, van actuar al Palau (hall) di-
versos conjunts de Música Tradicional,
tant catalana com també de flamenc, co-
ordinats per Josep Moliner (fiscorn i cap
del departament de Música Tradicional)
i Joan Asensio (guitarra flamenca), res-
pectivament.


Notícies


Pel que fa al diumenge, 25 de maig,
durant tot el matí i a l’escenari del Pe-
tit Palau, es van succeir les actuacions
de diversos Conjunts de Cambra de l’Es-
cola en formats de caràcter petit i mitjà
(des de duos fins a quintets), integrats
pels estudiants del departament de Mú-
sica Clàssica i Contemporània i coordi-
nats pel pianista i cap d’aquest departa-
ment, Jordi Camell. Ja a la tarda, i su-
mant-se per primera vegada a la Marató
de Cambra, van ser els grups de Jazz i
Música Moderna els encarregats de fes-
tejar el Centenari del Palau amb un se-


guit de concerts que es van allargar fins
a mitjanit. Va cloure la Marató de Jazz i
Música Moderna (articulada pel pianis-
ta i cap d’aquest departament, Manel
Camp) la presentació del Projecte Final
de Carrera de l’estudiant Gabriel Amar-
gant (saxo tenor). El present musical de
l’ESMUC al Palau, en l’any del Cente-
nari, va incloure també una darrera tan-
da de concerts programada dilluns, 26
de maig, a la tarda i també al Petit Pa-
lau, a càrrec dels estudiants del depar-
tament de Música Antiga (tutelats pel
violinista i professor Emilio Moreno).


L’Escola se suma al Centenari 
portant els seus Conjunts de 
Cambra al Palau de la Música


F
O


T
O


S
: 
G


E
R


A
R


D
 P


O
C


H







7


ESMUC


N O T Í C I E S E S M U C


Joan Albert Amargós assajant amb la Big Band de l’ESMUC L’Orquestra Simfònica de l’ESMUC dirigida per Christopher Hogwood


La Cobla de l’ESMUC, 
amb Bernat Castillejo


L’actuació dels Grans Conjunts clou 
la segona temporada del cicle 
Els concerts de l’Acadèmia de l’ESMUC


Dirigits per Joan Albert Amargós, Christopher Hogwo-
od i Bernat Castillejo, respectivament, els estudiants
que van integrar la Big band, l’Orquestra Simfònica i


la Cobla de l’ESMUC van realitzar tres últims concerts a L’Au-
ditori el mes de juny passat, com a cloenda no només de l’ac-
tivitat acadèmica del curs sinó també de la segona edició del
cicle Els concerts de l’Acadèmia. Després de dues setmanes de
treball intensiu, les formacions estables de l’Escola van ac-
tuar a les sales Oriol Martorell, Pau Casals i Tete Montoliu, res-
pectivament, presentant programes ben diversos. 


D’una banda, Amargós va treballar la partitura de Porgy and
Bess de G. Gershwin que tant ell com el pianista i també pro-
fessor de l’Escola, Lluís Vidal, van presentar amb l’Orquestra
del Teatre Lliure fa una dècada. 


Per la seva banda, el prestigiós director Christopher Hog-
wood es va posar al capdavant de l’Orquestra Simfònica de
l’ESMUC per interpretar un repertori que, si bé variat, va in-
cloure de manera destacada la simfonia de Haydn popularit-
zada amb el sobrenom d’El rellotge. Com a cloenda de la tem-
porada, el flautista sabadellenc Bernat Castillejo va conduir
la Cobla de l’ESMUC la qual, en aquesta ocasió, va apostar per
incloure obres emblemàtiques d’autors com Manuel Saderra i


Puigferrer, Narcís Paulís o Manuel Oltra, al costat de títols de
compositors vinculats a l’Escola com Salvador Brotons o Marc
Timón (el primer, professor de l’ESMUC i el segon, postgra-
duat i tible, juntament amb Xavier Pinyol, de la Cobla de l’Es-
cola).


Avançament: tercera edició del cicle 
Els concerts de l’Acadèmia de l’ESMUC


L’Escola ultima aquests dies els detalls de la programació del seu cicle estable de concerts
que durant la temporada 2008-2009 arribarà ja a la seva tercera edició. Amb Els concerts
de l’Acadèmia l’ESMUC vol reflectir la realitat de l’Escola. És per això que hi convida tant


estudiants com professors, postgraduats i músics convidats, i també hi integra les actuacions dels
anomenats Grans Conjunts de l’Escola (Conjunt d’Antiga, Cobla, Big Band i Orquestra Simfò-
nica). Els concerts d’aquest cicle tindran lloc novament a la sala Tete Montoliu de L’Auditori (ex-
cepte les actuacions dels Grans Conjunts). Enguany el concert inaugural anirà a càrrec dels es-
tudiants que integren el conjunt de Música Moderna Arangu: Joan Rovira, veu i guitarra; Mi-
reia Vilar, veu; Karim Clement, mc; Marçal Muñoz, trompeta; Francesc Vidal, saxo; Roc Sala,
teclats; Iñaki Marquiegui, baix i Pau Font, bateria.


D’entre els noms propis que participaran en el cicle de l’ESMUC, destaquen la soprano Assumpta Mateu (acompanyada de Fran-
cisco Poyato, piano i amb la col·laboració especial de Josep Fuster, al clarinet), així com el duo Xavier Coll & Montserrat Gascón
(guitarra i flauta travessera), el recital de Margarida Natividade, veu i Manuela Gouveia, piano, Adolf Pla (piano solo), Karst de Jong,
amb improvisacions per a piano sol, Harry Sparnaay, clarinet baix i ja en l’àmbit de Jazz, el trio format per Joan Monné (piano), Da-
vid Xirgu (bateria) i l’estudiant Bori Albero (contrabaix), entre altres. Enguany, la programació completa del cicle es podrà consul-
tar a través del blog següent: www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com.


El conjunt de Música Moderna Arangu
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Gent ESMUC


–Com arribes a la direcció del Festival
Internacional de Música de Sitges?


–Suposo que arran d’un seguit de ca-
sualitats que, en primer terme, em van si-
tuar a Barcelona. Jo sóc de Valladolid però
vaig cursar el Títol Superior en l’Especia-
litat de Piano al Conservatori del Bruc. Més
tard, i a través d’un conegut meu, vaig arri-
bar al Port d’Aiguadolç, a Sitges, en un
moment de canvi i redefinició de propos-
tes que vaig aprofitar per presentar un pro-
jecte de programació musical que final-
ment va ser acceptada. D’aquí, doncs, que
assumís la direcció del Festival des del seu
inici.  


–Tot plegat, combinat amb els teus es-
tudis a l’ESMUC?


–Efectivament. Tot i que ja comptava
amb certa experiència com a professor en
escoles de música de caràcter més tradi-
cional, sempre vaig tenir molt clar que em
volia dedicar a l’àmbit de la gestió cultu-
ral; en concret, aplicada a la música. D’a-
quí que, en veure la titulació de Promoció
i Gestió que oferta l’ESMUC, m’hi sentís
molt pròxim.


–Parlem del Festival. Malgrat la seva
joventut (enguany en celebrareu la cin-
quena edició) es percep un arrelament no-
table a la ciutat de Sitges. Recordant pre-
cedents d’èxit desigual com el STI (Sitges
Teatre Internacional) o el Festival de Ci-
nema, a què creus que és deguda l’ac-
ceptació d’aquesta proposta musical? 


–No crec que sigui qüestió de gèneres
sinó que l’èxit o el fracàs d’una proposta
cultural depèn del compromís exercit pels
qui el lideren així com de la qualitat de la
seva gestió. Al Festival Internacional de
Música sempre hem treballat a partir de
grans dosis d’il·lusió, sumades a molta pro-
fessionalitat i a una manera de fer i d’en-


tendre l’organització del Festival fins a cert
punt estratègica. Això ens ha permès evo-
lucionar d’una proposta modesta fins a l’ar-
ticulació d’una programació certament im-
portant.


–Tot a punt per a l’edició de 2008...
Què en destacaries?


–Sens dubte, el concert inaugural (28
de juny, estrena a l’Estat Espanyol) amb
Katia Labèque, qui es presenta amb una
proposta absolutament novedosa i plena
d’ambició. Labèque lidera un conjunt molt
particular: parlem d’una banda de rock que
fusiona la música clàssica, l’art conceptual,
el pop, l’electrònica... Tot amb la música
de The Beatles com a base. A més d’a-
questa proposta, i ja des d’un punt de vis-
ta més personal, també destacaria els re-
citals d’Andrei Gavrilov (9 i 10 d’agost) i
Eva Marton (2 d’agost), així com d’altres
artistes que, si bé coneixem com a mem-
bres de formacions de prestigi, a Catalun-
ya encara no s’han presentat com a solis-
tes. 


–Ha costat molt trobar les complicitats
necessàries per tirar endavant aquest pro-
jecte?


–Potser encara és massa aviat per valo-
rar-ho. Parlem d’una proposta que tot just
s’està donant a conèixer. De moment, les
reaccions són molt bones. El nostre ob-
jectiu és, especialment enguany, abocar un
esforç extra en la promoció d’un Festival
que es defineix no tant en termes comer-
cials sinó que busca la proximitat i com-
plicitat amb l’espectador; que vol recollir
l’interès estricte del públic. Potser és aques-
ta sensibilitat el que ens fa diferents i ex-
plica, fins a cert punt, com hem passat en
tan poc temps de gestionar un pressupost
de 30.000 euros (primera edició) fins als
prop de 400.000 euros d’aquest any. En
aquest sentit, ha resultat clau l’entrada en
el Festival dels patrocinadors així com del
Ministeri de Cultura i de la Generalitat de


Félix
Alcaraz


Catalunya. 
–Què pot aportar una persona del teu


perfil i formació a un Festival com el de
Sitges?


–Crec que és bàsic comptar amb aquest
doble vessant. És a dir, no cal tenir el Tí-
tol Superior de Piano per dirigir un festi-
val però un gestor que no hagi desenvolu-
pat aquest perfil més específic té molts nú-
meros per articular una proposta abocada
al fracàs. Dit d’una altra manera: jo em se-
gueixo considerant músic i és aquest fet el
que em permet saber molt clarament on
sóc. També et diré que, per liderar un pro-
jecte com aquest, no és suficient saber mú-
sica. Calen indiscutiblement coneixements
de gestió. Jo intento combinar les dues fa-
cetes. Per exemple, sóc un programador
una mica insistent... Demano certes pro-
postes pensant només en el meu públic. Si
saps de què estàs parlant, des del punt de
vista estrictament musical, pots participar
de manera més directa en la programació,
fins i tot al marge de les modes. 


–Tot just acaben les primeres promo-
cions de gestors especialitzats en l’àmbit
cultural i, més concretament, musical.
Com ho valores?


–Molt positivament, s’està millorant no-
tablement, tot i que encara queda molt
camí a fer. Penso en els grans festivals,
també. Cal començar a invertir algunes
dinàmiques. Per exemple, donant sortida
als més joves. Volent integrar les sensibi-
litats de tots els qui formen part de l’en-
granatge musical. Penso en l’ESMUC, per
exemple, on conviuen futurs tècnics, fu-
turs músics, futurs gestors...D’aquí que
enguany hàgim volgut evidenciar aquest
acostament als més joves programant una
Mitjanit ESMUC (11 de juliol) que ens per-
meti donar suport als bons intèrprets;
a aquells que encara no tenen accés als
circuits professionals. I n'estem especial-
ment contents.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


DIRECTOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA CONCERTS DE MITJANIT DE SITGES


Esgarrapem una estona de conversa amb aquest jove músic i gestor
cultural a pocs dies de la inauguració oficial de la cinquena edició del
Festival Internacional de Música Concerts de Mitjanit. Félix Alcaraz, ti-
tulat per l’ESMUC en l’especialitat de Promoció i Gestió (Títol Propi),
emana grans dosis de sentit comú i il·lusió en un projecte certament
complex. Però no només això. Alcaraz aposta pel coneixement d’una
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realitat, aquella que es vincula i fins deriva de la gestió musical, que demana de professionals cada ve-
gada més especialitzats.


Més informació: www.concertsdemitjanit.com.
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ACTUALITAT


–Primer Palau per a tots dos... Com valoreu aquesta ex-
periència?


–AV: És un privilegi i una fita per ella mateixa. El lloc és
esplèndid, sens dubte.


–GV: La veritat és que ens fa molta il·lusió poder partici-
par en un cicle d’aquestes característiques.


–Molt breument: com ha estat l’elecció del repertori que
tocareu?


–AV: En el meu cas, vaig fer diverses propostes de pro-
grama i d’entre totes, els responsables del cicle es van de-
cantar per al Concert per a violí i orquestra núm. 1, en Sol
menor, op. 26, de Bruch: una obra prou coneguda que per-
met al violí solista mostrar els seus recursos.


–GV: Pel que fa a mi, ens hem decantat per una obra de
Salvador Brotons, en concret, pel seu Concert per a flauta i
orquestra, op. 72. El fet que sigui el mateix Brotons qui la di-
rigeixi és un incentiu bàsic per a programar-la. I és, a més
de difícil, una obra molt bonica. Em fa molta il·lusió poder-
la tocar amb ell al capdavant.  


–Dins l’oferta concertística actual, trobar un cicle de
les característiques del Primer Palau no és fàcil. Què en
penseu?


–GV: La veritat és que fan falta cicles com aquest. Per ra-
ons prou òbvies: cal donar oportunitats als músics joves i po-
tenciar l’aprenentatge que es deriva d’un concert absoluta-
ment professional com aquest. 


–AV: Hi estic d’acord. Tocar aquí, al Palau, és com un


somni. 
–En quin moment de la vostra formació us trobeu?
–AV: En el meu cas estic compaginant la formació al Rei-


na Sofía i a l’ESMUC. En el primer d’aquests centres estic to-
talment concentrada en l’estudi de l’instrument: per a mi és
un honor poder seguir els consells de persones del talent i la
trajectòria de Zakhar Bron i Iuri Volguin (aquest últim, també
professor de l’ESMUC). Amb tot, intento que l’estudi es com-
plementi sempre amb una activitat professional prou inten-
sa: és a dir, toco sempre que puc, intento fer concerts. En


Els estudiants Ana María Valderrama 
i Gustavo Villegas s’estrenen a


E
lla, violinista, és nascuda a Madrid, l’any 1985; alumna de Zakhar Bron i Iuri Volguin a la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía i, actualment, també estudiant de l’ESMUC. Va guanyar l’última edició del
certamen Intercentros / Melómano (millor intèrpret i millor instrumentista de corda), celebrat el mes de
desembre passat, a Madrid. El segon premi d’aquest concurs va ser per al flautista Gustavo Villegas, dei-


xeble de Vicenç Prats a l’ESMUC. Amb només 19 anys, aquest jove instrumentista valencià ha estat seleccionat
entre més d’un centenar d’estudiants per entrar al Conservatori Nacional Superior de Música i de Dansa de París.
És allí on el trobarem els propers anys: fent, això sí, una parada obligatòria al Palau de la Música per compartir
escenari amb l’Orquestra Simfònica del Vallès en el que és, també per a ell, el seu Primer Palau. Conversem
amb aquests dos estudiants de l’ESMUC minuts abans de sortir a l’escenari. El marc: el concert que va tenir lloc
el dimecres, 8 d’octubre, a dos quarts de vuit del vespre, sota la direcció de Salvador Brotons, i que va servir
per presentar també el pianista Antonio Galera.


per RUT MARTÍNEZ


El Primer Palau
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aquest sentit, sí voldria dir que properament tocaré amb l’Or-
questra del Reina Sofía a les ordres de Zubin Mehta. Em fa
molta il·lusió i crec que serà un pas molt important en la me-
va carrera.  


–Sens dubte... Una carrera que, podríem dir, enfoques en
base a un projecte com a solista? 


–AV: Bàsicament sí. És cert que, si més no fins al moment,
tot el que he fet ha anat en aquesta línia: en la de potenciar
el vessant com a solista que va molt lligat a un instrument
com el violí. Però estic oberta a tot. També m’interessa, lògi-
cament, la música de cambra. Però per fer qualsevol tipus de
repertori i treballar amb tot tipus de conjunts (des de petits
grups a grans orquestres) el més important és dominar l’ins-
trument. Per això treballar fins a l’obtenció d’aquest domini
tècnic és ara per ara la meva prioritat.


–I en el teu cas, Gustavo, any de canvis...


–GV: Certament. El fet de ser acceptat a París el visc com
una oportunitat única i com el motor que empeny, que pro-
picia, el començament d’una nova etapa encara molt recent
però esperançadora. De moment, combino els meus estudis
al Conservatori de París amb l’ESMUC.


–I com va?
–GV: Perfecte, millor impossible. De debò, estic molt il·lu-


sionat. Intento tenir una mica de perspectiva i partir del tre-
ball diari, de la constància, sobretot perquè a París, si més no
inicialment, tinc previst d’estar-m’hi cinc anys. I els vull apro-
fitar al màxim.


–Per què París?
–GV: Bufffff... (Somriu). Per tot: perquè és el bressol de la


flauta, una gran ciutat, culturalment, musicalment, a tots ni-
vells. Per l’autèntic mestratge que hi ha allí. Penso, és clar, en
el cas de Vicenç Prats i el seu rol com a solista de l’Orques-
tra de París. Ho tenia força clar, vaja.


–I en el cas de l’Ana, quin és el model, el tipus d’apre-
nentatge que més t’interessa?


–AV: De fet, el que més conec és el que he treballat aquests
últims cinc anys: l’Escola Russa, que crec que és molt bona i
t’ajuda a formar-te tècnicament d’una manera excepcional.
Després, cal complementar l’aprenentatge amb d’altres tèc-
niques. Hi ha moltes coses interessants que hauré d’anar des-
cobrint de mica en mica. 


–T’has plantejat anar-hi, a Rússia, per ampliar la teva
formació?


–AV: Tinc clar que vull viatjar i aprendre. Ja sigui a Rússia
o en algun altre país. Com et deia, espero seguir estudiant
però encara no tinc prou clar on. 


–Objectius a curt termini, per a tots dos?
–AV: (Silenci)... Tocar amb Zubin Mehta ja em sembla tot


un objectiu! 
–GV: En el meu cas, anar col·laborant amb diverses or-


questres i a finals d’any, el desembre vinent, participar en
l’homenatge que s’organitza en memòria del flautista i peda-
gog Alain Marion. Serà un honor poder-hi participar.







per JORDI SOLER I SALA


MÚSICA A INTERNET


D
urant els últims anys hem po-
gut viure l’arribada de l’era di-
gital al panorama musical ac-
tual, i hem observat una trans-


formació dels mecanismes tradicionals a
l’hora de publicar un treball discogràfic.
Molt del material sonor existent ja no el
podem trobar en un suport físic com pot
ser un disc compacte, una cinta de cas-
sette o un vinil, sinó que apareixen en ar-
xius d’àudio dintre d’un món virtual im-
mens: internet.


L’experiència que us presentaré a con-
tinuació s’inicià l’any 2007 durant el meu
últim curs a l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya. La tasca a realitzar for-
mava part del Pràcticum de Musicologia,
unes pràctiques relacionades amb aques-
ta disciplina que es duen a terme en una
institució externa a l’escola.


Un dels meus interessos personals se
situa en el món de la gestió i l’edició mu-
sical, com és per exemple la funció del
Dipòsit Legal. Aquest Dipòsit és neces-
sari per a la publicació de qualsevol pro-
ducció (llibres, revistes, discos... i parti-
tures, amb un patrimoni històric molt va-
luós) i en el nostre cas, de qualsevol
enregistrament sonor. Així doncs, el Dipò-
sit Legal és una competència de la Gene-
ralitat de Catalunya, gestionada directa-
ment per la Biblioteca de Catalunya que
té com a finalitat recollir i preservar el
conjunt de la producció cultural editada
sobre un suport com els ja esmentats. D’a-
questa manera, nosaltres com a investi-
gadors i ciutadans tenim accés a totes
aquestes publicacions a través de la ma-
teixa Biblioteca, les diferents Biblioteques
Provincials catalanes i la Biblioteca Na-
cional d’Espanya1.


Una vegada s’ha publicat tot aquest
material, la Fonoteca és l’estament en-
carregat de recopilar, tractar i difondre
tot el material sonor i audiovisual que
prové del Dipòsit Legal. A més, també
gestionen tot el material sonor que els arri-
ba a través de donacions i fons d’altres
institucions, com per exemple el de Rà-
dio Barcelona o els enregistraments ori-


ginals del segell discogràfic Concèntric.
La Fonoteca va aparèixer l’any 1995 i té
un gran fons de documents sonors, des
dels antics cilindres de cera fins als ac-
tuals DVD. Voldria destacar en aquest
punt a la responsable de la Fonoteca, Mar-
garida Ullate, qui ha estat la supervisora
de la institució acollidora del Pràcticum
i qui em va ajudar en tot moment en la
tasca que vaig dur a terme durant les pràc-
tiques en aquesta institució.


Amb tot això doncs, cal tenir en comp-
te que amb l’arribada d’internet i sobre-
tot dels arxius d’àudio com ara l’mp3, les
produccions musicals ja no requereixen
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És una primera 
experiència en 


el camp musical 
digital: recollir 


i recuperar 
material sonor 
inèdit a internet 


sense suport físic.


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


Un nou patrimoni 
inèdit a preservar


d’un suport tangible. I per si no fos prou,
per a difondre aquest nou patrimoni mu-
sical ja no és imprescindible fer-ne una
publicació discogràfica tal com s’ha entès
tradicionalment, tenint en compte que en
molts casos tenen una qualitat musical
d’un nivell extraordinari. Per tant, d’a-
quest nou patrimoni musical existent, el
Dipòsit Legal i en conseqüència tots els
organismes de la Biblioteca de Catalunya
no en tindrien accés i no en quedaria
constància d’aquesta riquesa cultural que
s’està produint al nostre país.


D
onada aquesta situació, l’any
2005 s’inicià el projecte Padi-
cat (Patrimoni Digital de Ca-
talunya) en el marc de la Bi-


blioteca de Catalunya, encarregat de cap-
turar, processar i fer accessible les
produccions en format digital de tots els
àmbits: del món cultural, científic, edu-
catiu, etc., d’una manera sistemàtica. Com
que aquest procés de capturar pàgines
web és complex, el projecte compta amb
la col·laboració tecnològica del Centre de
Supercomputació de Catalunya (CESCA)
i el suport de la Secretaria de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (STSI). En
d’altres països també existeix una cons-
ciència sobre aquesta situació, amb pro-
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jectes similars com l’australià Pandora o
el suec Kulturarw3, fet que fa que Cata-
lunya se situa als llocs capdavanters dels
països més desenvolupats en matèria de
preservació digital2.


Amb la meva descoberta d’aquest pro-
jecte digital, amb Ciro Llueca com a res-
ponsable del Padicat, Margarida Ullate
com a responsable de la Fonoteca i Sílvia
Martínez com a professora del Pràcticum
de l’Esmuc vàrem decidir realitzar un tre-
ball conjunt entre aquests dos organismes
de la Biblioteca de Catalunya, intentant
poder realitzar una primera experiència
en el camp musical digital: recollir i re-
cuperar material sonor inèdit que podem
trobar en pàgines web i que no es troben
en un suport físic.


Dit d’una altra manera, si desenvolu-
pem aquest projecte tindrem la possibili-
tat de consultar diferents pàgines web que
el dia de demà no existiran i que conte-
nen enregistraments sonors interessants
per al nostre patrimoni cultural i musical.
De fet, hi ha formacions musicals que ca-
da any elaboren una nova gira de concerts,
noves cançons i nous dissenys web que
són diferents al dels anys anteriors i que
per als investigadors és molt interessant
disposar d’una captura d’una pàgina web,
i d’un moment en concret.


Amb tot aquest context, va arribar el
moment de plantejar sobre el paper els
primers objectius de les pràctiques. En
primer lloc calia realitzar una cerca per
trobar material musical inèdit a internet.
Va ser necessari conèixer el catàleg pro-
pi de la Biblioteca, conèixer aspectes més
específics del dia a dia de la Fonoteca com
per exemple la cerca per matèria i els co-
dis LEMAC de catalogació, i conèixer a
fons el sistema del Dipòsit Legal, per com-
provar si la Biblioteca té coneixement d’un
possible material sonor que hàgim trobat.
Per dur a terme la cerca, vàrem utilitzar
diferents cercadors generals i portals mu-
sicals, com poden ser google, ritmes.cat,
myspace.com, enderrock.com, etc.


D
egut a la gran varietat estilís-
tica trobada en un primer mo-
ment, vàrem decidir centrar-
nos en un gènere en concret


del meu interès personal, que vaig trac-
tar en el meu projecte final de carrera.
Concretament va ser amb grups de folk-
rock dels territoris de cultura i parla ca-
talana, unes formacions que combinen les
sonoritats de la música tradicional amb
elements de la música moderna, com pu-
guin ser instruments, repertori, ritmes,
estils, etc. Amb els dos termes que for-
men l’etiqueta folk-rock queden repre-
sentats aquests dos móns, i mitjançant el
guió d’aquesta paraula visualment se’ns
fa evident que existeix un procés de fusió
i intercanvi.


De totes maneres, com en el cas del que
es coneix com a world music (una etiqueta


creada per la indústria discogràfica), po-
dem dir que folk-rock és una etiqueta ad-
judicada comercialment per a poder iden-
tificar i vendre aquest tipus de música. I
a banda d’aquest fet, un altre dels motius
pel qual els grups actuals no se senten
identificats amb aquesta etiqueta se situa
en l’edat de la mateixa, perquè cal re-
muntar-nos a mitjans dels anys seixanta
als Estats Units, on trobem l’aplicació dels
primers efectes elèctrics del guitarrista
Roger McGuinn del grup The Byrds dins
del repertori folk, o el mateix Bob Dylan.
A partir d’aquell moment, el que conei-
xem com a folk-rock s’expandí a tot el
continent nord-americà i Europa, sobre-
tot a Anglaterra i a les zones d’influència
celta com Irlanda i Escòcia, així com
també en algunes zones de la mediterrà-
nia, i entre elles, la cultura catalana.


Si fem una ullada a la nostra cultura,


podem observar que s’utilitzen recursos
de la música tradicional com puguin ser
cançons infantils, cançons de treball, jo-
tes..., instruments com les dolçaines o les
gralles, els acordions diatònics o els ins-
truments de la cobla, etc. Totes aquestes
possibilitats les podem entendre com un
símbol d’identitat, perquè aporten un co-
lor i una sonoritat característica al con-
junt musical. A més, dels anys seixanta
hem de tenir present tant el llegat de la
Nova Cançó com el procés d’electrifica-
ció, un símbol de modernitat que consis-
tia en introduir nous recursos tecnològics
a la música folk del moment, que com ja
hem vist es tracta d’un fenomen clau per
a l’aparició del que anomenem folk-rock.
Els primers exemples a casa nostra els po-
dem trobar en l’ús de la distorsió del so
de la guitarra amb músics com Pau Riba
o Jaume Sisa. I a partir d’aquests primers
referents, podem veure una evolució cons-
tant de l’aplicació de diferents efectes so-
nors a instruments de la música tradicio-
nal durant un procés d’enregistrament.


E
n aquest punt, m’agradaria fer
esment d’un en concret com és
la correcció d’afinació aplicada
a instruments de la música tra-


dicional, per emmotllar-la sota una so-
noritat d’un conjunt de música moderna,
afinat a 440 Hz. Èticament és un fet molt
criticable, malgrat que alguns productors
i tècnics de so ho defensen per poder
aconseguir compactar i homogeneïtzar la
fusió de sonoritats que són extremada-
ment diferents. Aquest debat ens pot fer


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


Tractem amb 
grups de 


folk-rock dels 
Països Catalans: 


combinen sonoritats 
de la música 


tradicional amb 
elements de la 


música moderna.
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recordar la polèmica que es va generar al
veure per primera vegada a Bob Dylan to-
cant amb una guitarra elèctrica, que al
seu moment va ser difícil que fos accep-
tada tot i que avui ho poguem veure com
un fet ben normal.


A banda d’aquests primers referents,
tampoc podem oblidar altres influències
quan parlem de folk-rock. Ens hem de fi-
xar amb grups de rock alternatiu, de hard-
rock, altres grups on hi predominen rit-
mes llatinoamericans com el reggae,
l’ska o la cúmbia, o bé grups actuals de
pop independent, sense deixar de banda
el boom que significà el rock català als
anys noranta. Amb tot plegat, podem veu-
re que l’etiqueta folk-rock està formada
per una gran heterogeneïtat d’elements
que combinats entre sí, en deriva tot un
sistema complex de categories, subgène-
res i influències per a definir un fet que
aparentment ens pot semblar molt sim-
ple com és el de la unió de dues paraules.


Així doncs, una vegada teníem definit
l’estil en què s’emmarcaria la recerca del
Pràcticum, i amb la descoberta d’alguns
primers exemples interessants, va arribar
el moment de dissenyar un model de fit-
xa de catalogació amb diferents ítems per
a recollir informació referent al material
trobat. A grans trets, cal destacar-ne da-
des sobre el grup musical, el recull sonor
detectat, la instrumentació, les fonts con-
sultades, etc. Un dels grups pioners en pu-
blicar la seva música a internet sense un
suport tradicional com ha estat el CD va-
ren ser el grup Pomada, format per les
veus de l’acordionista Carles Belda i de
l’Helena Casas amb la pandereta, recol-
zats amb ritmes i bases de música electrò-
nica. A data d’avui, a la web www.po-
mada.org encara s’hi pot trobar les sis
cançons que formen part del recull
CD2.POM, i al Padicat, ja hi podem tro-
bar una captura realitzada al mes de no-
vembre de 2007 on observarem la pàgi-
na tal com estava en aquell moment. Per
tant, si algun dia la web deixa de ser ope-
rativa, aquest material sonor no es perdrà
i serà consultable en tot moment des del
Patrimoni Digital de Catalunya.


Q
uan vàrem finalitzar la cerca
durant l’estada a la Fonoteca,
vam comptabilitzar un total de
divuit reculls musicals inèdits.


El resultat d’aquesta cerca ha estat força
satisfactori tot i que en un primer moment
semblava que la tasca no seria tant difi-
cultosa. Molt del material sonor dels grups
musicals més representatius del folk-rock
en català que trobem a internet són peces
que ja pertanyen a un disc editat, entrat
a la Biblioteca de Catalunya mitjançant el
Dipòsit Legal. En conseqüència, el temps
destinat a aquesta cerca ha estat en va. La
feina es complica quan tractem amb grups
de menys repercussió, que tenen un tre-
ball editat amb un segell discogràfic pe-


tit, i fins i tot propi. Per tant, el catàleg
de la Fonoteca ha estat clau per descar-
tar material trobat a internet que no és
inèdit. Un altre dels casos és la baixa qua-
litat dels enregistraments. Ens hem tro-
bat amb exemples en què l’enregistrament
s’ha fet amb mitjans molt precaris, amb
una qualitat que no és òptima per a ser
capturada.


Amb tot plegat, l’experiència viscuda
en un espai com la Fonoteca per a un es-
tudiant en pràctiques ha estat immensa-
ment enriquidora. En primer lloc rebent
un tracte excel·lent de tots els membres
de la institució acollidora, a més d’utilit-
zar el seu material com pugui ser un or-
dinador amb connexió a internet, o bé per
l’accés sense problemes dins d’aquest es-
pai restringit al públic. En segon lloc per
aprendre un seguit de continguts de cai-
re més humà, com és per exemple el tre-
ball en equip. I finalment, per l’ajuda de
les persones que formen part de l’equip
de catalogadors de la Fonoteca, els quals
han reflexionat sempre sobre aquesta
qüestió del material musical que no es tro-
ba en un suport que avui per avui és la se-
va eina de treball.


I des d’un punt de vista del futur pro-
fessional dins l’àmbit de Musicologia, cal
comentar que els coneixements d’ar-
xivística són molt importants per a poder
accedir dins d’aquesta institució, per a po-
der tractar d’una manera òptima la in-
formació amb què s’està treballant, que
juntament amb els coneixements musi-
cals que posseeix un estudiant de l’Esmuc
formarien una combinació idònia per a
dedicar-s’hi professionalment. De fet, la
majoria dels treballadors han estudiat Bi-
blioteconomia, perquè un dels elements
importants és el coneixement del sistema
de catalogació VTLS per desenvolupar-
se amb una major facilitat dins de l’en-
torn de treball, a més de posseir un bon
domini informàtic, evidentment.


Per tant, cal considerar que és interes-
sant que un centre educatiu com l’Esmuc
tingui una bona relació amb una institu-
ció com és la Biblioteca de Catalunya, per-


què posseeixen un gran material musical
que podrà ser tractat com a material d’in-
vestigació per part d’investigadors i mu-
sicòlegs, en comptes de material d’oci.


V
oldria ressaltar també un gran
interès mostrat des d’un primer
moment pel Padicat amb
aquesta experiència del Pràcti-


cum, qui ja des d’un primer moment van
proposar publicar al seu espai web les cer-
ques realitzades durant les pràctiques. I
per a completar aquest recull musical de
cara a la publicació al web del Padicat,
amb en Daniel Cócera (qui també for-
ma part del projecte) vàrem confeccionar
una selecció de recursos web relacionats
amb la indústria musical que envolta el
gènere tractat: festivals, portals virtuals,
discogràfiques, management, etc. A data
d’avui, a la web www.padicat.cat podem
trobar aquest llistat de recursos elaborat
durant les pràctiques, i que actualment es
podria ampliar degut a la major accep-
tació i popularitat de portals musicals com
pot ser el Myspace per exemple.


Myspace (www.myspace.com) és un
portal molt interessant per a qualsevol
grup musical: amb un sistema d’enllaços
poden donar-se a conèixer d’una manera
molt factible, mentre que els navegants
poden escoltar fàcilment els seus enre-
gistraments. A més, no hem d’oblidar l’a-
vanç extremadament ràpid que gaudeixen
les tecnologies de la informació i la co-
municació, perquè ara que ha passat un
any d’aquella recerca és més que proba-
ble que nous conjunts hagin publicat ma-
terial musical nou per internet.


Amb tot, aquest procés de publicació
de la feina realitzada com a estudiant en
pràctiques cal dir que va ser d’allò més
motivant i engrescador. Realitzar una fei-
na que no havia fet mai ningú, traçant des
del principi línies de treball que poden
servir de cara a pròximes captures de pà-
gines web amb continguts musicals (que
es podrien obrir a altres gèneres i estils),
dins d’un gènere estilístic proper i sense
haver de fer la feina d’altres persones ha
estat d’allò més interessant i il·lusionant.
I a més, ha estat una feina reconeguda i
publicada per una institució com és la
Biblioteca de Catalunya. Així doncs, po-
deu comprovar que les expectatives
generades en un primer moment al
voltant de les pràctiques es varen complir
i amb escreix.


Jordi Soler i Sala és el responsable del segell


editorial i discogràfic Eufònic i professor de


l’Escola Municipal de Música de Montornès


del Vallès. jsolersala@gmail.com


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


Notes:


1. http://www.bnc.es/sprof/dl/dl.php
2. http://www.padicat.cat/quees.php
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A G E N D A E S M U C


novembre 2008Activitats


Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat


Els concerts de l’Acadèmia (3a edició)
(L’Auditori. Sala Tete Montoliu. Lepant,150. Barcelona).
Entrada gratuïta, fins esgotar localitats.


Dimarts, a les 19 hores.


Dia 4. Joan Monné Trio. 
Presentació del seu darrer treball discogràfic integrat per reinterpretacions i 
arranjaments d’estandards de jazz i de composicions de grans mestres com 
Bill Evans, Benny Golson, Miles Davis o Thelonious Monk. 
Amb Joan Monné (piano), David Xirgu (bateria), i Bori Albero (contrabaix).


Dia 11. La Cobla de Ministrers. Director: Galdric Santana.
Els instruments de cobla, fora de la cobla. Coordinació: Josep Moliner.


Dia 25. Saña i Guinovart, en concert. 
Oriol Saña (violí i violí elèctric) i Albert Guinovart (piano i composició). 
Programa amb obres d’Albert Guinovart (inclou obres d’estrena).


Consulteu el blog dels Concerts de l’Acadèmia per a més informació: 
www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/


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


Música Tradicional
Dies a determinar.


Taller: La cobla més enllà de la sardana, impartit per Jordi Leon, Manuel Oltra, Xavier Pagès i Joan Albert Amargós. 


Música Clàssica i Contemporània
Dia 6, de 16 a 19 hores.


Classe magistral: L’herència de Claudio Arrau, curs de tècnica i interpretació pianístiques, a càrrec de Joan Moll.


Teoria i Composició i Direcció
Dies a determinar.


Classe magistral sobre la compositora Kaia Saariaho, impartit pel Grup Instrumental Barcelona 216. 


Acte acadèmic d’inauguració del curs 2008-2009
Dijous, 20 de novembre, a les 19 hores, a la sala Oriol Martorell de L’Auditori (gratuït/accés lliure).


Amb la participació del conjunt d’estudiants format per: Dídac Fernández, Blai Navarro, 
Francesc Vidal, Albert Burcet, Paco Perera i Andreu Cañadell. Coordinació: Gary Willis.
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Gent ESMUC


–Com es viu fora de l’ESMUC?
–Al principi és prou difícil perquè


t’has d’endinsar en el món professional.
Jo he començat alternant les classes en
un parell d’escoles amb el treball, ja pro-
fund, més madur, de diversos repertoris.
La resta, com tothom: estic buscant con-
certs, principalment amb el duo que for-
mo amb el pianista, també illenc, Òscar
Caravaca. 


–T’has significat com un músic espe-
cialment interessat pel repertori més
contemporani...


–És cert. M’atrau en tant que utilitza
un llenguatge totalment diferent. Al prin-
cipi, acostar-se a la música contemporà-
nia pot semblar extremadament difícil
però he tingut la sort de tenir un pro-
fessor com Harry Sparnaay que ha sabut
explicar-me’n les virtuts. Quan aconse-
gueix comunicar, el llenguatge contem-
porani ho fa amb una força brutal, pots
assolir experiències artístiques especta-
culars, molt personals, fins i tot més que
amb un altre tipus de música. El perquè?
Potser arran de la multitud de caràcters
artístics desenvolupats al llarg del segle
XX. Si fas un programa de segle XX pots
endinsar-te en obres totalment diferents
entre elles, cadascuna amb les seves par-
ticularitats; si fas un programa pròxim
al classicisme o al romanticisme partiràs
d’una estètica molt més unitària. La mú-
sica contemporània ofereix un ventall
inacabable: des de la música japonesa ac-
tual fins a l’americana, passant per la in-
fluència del jazz, la música moderna, l’e-
lectrònica...


–És més gran la dificultat, com a
intèrprets, de tocar aquest tipus de re-
pertori?  


–No sé si més gran, però sí molt gran.


Per treballar música contemporània cal
un control absolut de l’instrument, so-
bretot a nivell tècnic. Cal poder abordar
tota la gamma dinàmica, tots els regis-
tres –en el meu cas, del clarinet. Treba-
llar aspectes com la flexibilitat de caràc-
ter, de recursos específics, multifònics,
slpas, etc., que demana cada composi-
tor. Sense anar més lluny, tota la banda
de multifònics necessita una gran tèc-
nica d’embocadura, en el cas dels ins-
truments de vent. I això és molt difícil.
Penso, per exemple, en les obres del ma-
teix Sciarrino, que tenen una dificultat
extrema. 


–En tot cas, el mercat també és més
petit, per als músics que aposteu per
l’estètica contemporània...


–Sí, però no creguis, també és un àm-
bit on pots jugar amb cert avantatge. D’u-
na banda, és més difícil tocar perquè hi
ha menys públic i menys programacions
però és més fàcil obrir-te, si més no, les
primeres portes. Si entres en la roda
d’intèrprets d’un repertori més conven-
cional tens ràpidament la competència
dels gran solistes. En la música contem-
porània aquesta competència és menor. 


–Barcelona és un bon lloc per fer-hi
música contemporània?


–(Silenci) Diguem que és dels bons
llocs d’Espanya. Però això no vol dir que
sigui un bon lloc. Queda molt per fer. I
en aquest sentit, sí crec que Madrid re-
alitza una aposta més sòlida per la mú-
sica contemporània.  


–Per què ho dius? 
–Penso en la programació de cicles en


espais com l’Auditorio 400 (del Museo
Reina Sofía) que s’ha caracteritzat per
consolidar una programació pròpia en
música contemporània fins al punt de fi-
delitzar el públic. I parlem d’un audito-
ri prou gran... A Barcelona, el més re-
marcable és l’aposta del Festival Nous


Víctor
de la Rosa


Sons, de L’Auditori, on gràcies a la gra-
tuïtat d’algunes de les seves propostes
s’ha aconseguit atraure un nombre rao-
nable de públic. Amb tot, L’Auditori hau-
ria d’assumir el compromís de progra-
mar més música contemporània i, pa-
ral·lelament, hauria de comptar amb un
major ressò. Hauria de poder arribar a
la gent. Penso, per exemple, en el pa-
per que hauria de jugar una emissora
com Catalunya Música. És fonamental
que en aquest tipus de propostes artísti-
ques la difusió, l’accés al públic, es tre-
balli d’una manera concreta.


–Parla’ns dels teus projectes. Crec
que són molts...


–Els més immediats passen per tocar
amb l'Orquestra de Cadaqués, al Palau
de la Música i a l’Auditorio Nacional
(Madrid). El 20 de novembre vinent, per
cloure el cicle del Primer Palau, tocaré
amb la Filharmonia i el mateix mes, par-
ticiparé en el cicle de cambra del Mas i
Mas. A nivell formatiu, continuo les me-
ves classes amb Harry Sparnaay, ara
només de clarinet baix. I ja al 2009 par-
ticiparé en el cicle que l’ESMUC i Blan-
querna programen a Madrid i al Festival
Nous Sons (març de 2009), amb un con-
cert que aposta pels joves intèrprets i que
servirà per presentar les obres de dos
compositors, també graduats per l’ES-
MUC, que tenen ja una projecció nota-
ble: Lluís Codera i Oliver Rappoport.
També dins el primer trimestre de 2009,
amb el pianista Òscar Caravaca, iniciaré
una gira amb Joventuts Musicals que em
portarà fins a Andalusia, on podré rodar
un projecte ja més personal però que
m’interessa molt: treballar a partir de la
música espanyola (Granados, Turina,
Albéniz), unint poesia, dansa i també
música contemporània gràcies a l’estre-
na d’una obra de la compositora i estu-
diant de l'ESMUC Raquel García Tomás.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


CLARINETISTA I GRADUAT PER L’ESMUC


Mallorquí, d’Alcúdia, de vint-i-dos anys, va finalitzar els seus estudis a l’ESMUC amb un projecte fi-
nal titulat Influències: La petjada de Stravinski, Berg i Sciarrino en la composició del segle XXI (sota
la direcció d’Albert Gumí). Víctor de la Rosa ha seguit els savis consells de mestres com Joan Enric
Lluna o Josep Fuster, però igualment de Harry Sparnaay, amb qui comparteix l’aposta per un repte
complex però apassionant: la música contemporània.


“L’Auditori hauria d’assumir el compromís 
de programar més música contemporània”








Escola Superior de Música de Catalunya
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FOTO: MIQUEL PERALES


“Tete, 10 anys”“Tete, 10 anys”
La producció de l’ESMUC i
el Taller de Músics tanca el


Festival de Jazz de Barcelona


La producció de l’ESMUC i
el Taller de Músics tanca el


Festival de Jazz de Barcelona
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Tete Montoliu
La seva figura 


centra la cloenda 
del Festival 


Internacional de 
Jazz de Barcelona


Després d’una setmana d’assaigs,
els membres de la big band de
l’ESMUC – Taller de Músics es


van convertir en els protagonistes de la
segona de les produccions incloses en
el concert de cloenda del 39 Festival
Internacional de Jazz de Barcelona que
es va celebrar al Palau de la Música
Catalana, l’1 de desembre passat. 


Dirigits pel portuguès Zé Eduardo,
els músics d’aquesta formació, pràcti-
cament els mateixos que fa vint anys
van enregistrar l’únic disc que Tete
Montoliu va realitzar amb una big
band, van compartir escenari amb set
joves pianistes, estudiants tots ells de
l’ESMUC i del Taller. Els pianistes con-
vidats van ser: Jordi Berni (graduat per
l’ESMUC), Jaume Gispert, Roger Mas
(graduat per l’ESMUC), José Alberto
Medina, Marco Mezquida (estudiant de
tercer curs a l’ESMUC), Txema Riera
(graduat per l’ESMUC) i Iván Santa-
eularia. 


Roger Mas va obrir el concert amb
“C.T.A”, al qual van seguir des de clàs-
sics com “All of me” fins a temes com
“Second Race”, “Rimas”, “Recordame”
i “Neptuno blues”, així com l’estrena
de “Pont aeri-Aquarel.la”, original de
Tete Montoliu, amb arranjament de
Joan Monné i el jove Marco Mezquida
al piano.


Tres moments 
de la màgica nit 
viscuda al Palau de la Música, 
que va reunir 
diverses generacions 
de músics en 
dues produccions úniques
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A C T U A L I T A T E S M U C


Un conjunt de cambra format per estudiants, graduats
i professors del departament de Música Antiga de l’Es-
cola, amb el violinista Emilio Moreno al capdavant,


així com un quartet de corda (format per Isabel Cachón i Lluís
Castán, violí; Carlos Vallés, viola i Ferran Bardolet, violon-
cel), van realitzar un concert breu al Parlament de Catalu-
nya el 10 de desembre passat, amb motiu de la celebració de
l’acte de commemoració del 75è aniversari de les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya i d’homenatge a tots els
que n’han estat diputats des del restabliment de les institu-
cions democràtiques catalanes.


L’acte, presidit per l’actual titular del Parlament, Ernest
Benach, i amb la presència de l’expresident Joan Rigol, així
com del president de l’Associació d’Antics Diputats al Par-
lament de Catalunya, va incloure la presentació del llibre “El
debat estatutari del 1932”, de Teresa Abelló Güell.


Com a cloenda, el conjunt de cambra de Música Antiga va
oferir un breu recital titulat “Música Festiva a la Cort de l’Ar-
xiduc Carles”, amb obres d’Emanuele Rincón, Baró d’Astor-
ga i d’Antonio Caldara. Per últim, el quartet d’estudiants de
l’ESMUC esmentat anteriorment va interpretar la cèlebre
“Vistes al mar” d’Eduard Toldrà.
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Pel que fa als músics de la big band ESMUC-Taller de
Músics, hi van participar: Ramón Cardo, saxo alt; Peri-
co Sambeat, saxo alt i soprano; Eladio Reinón i Xavier


Figuerola, saxo tenor; Joan Chamorro, saxo baríton; Mike
Kaupa, Ramon Quadrada, Javier Mezquita i Lluís Figuerola,
trompeta; Juanjo Arrom, Josep Tro, Enric Mestre i Sergi
Vergés, trombó; Riqui Sabatés, guitarra; Mario Rossy, con-
trabaix, i David Xirgu, bateria.


Aquesta producció, la primera que organitzen conjunta-
ment l’ESMUC i el Taller de Músics i titulada genèricament
“Tete, 10 anys”, va tancar el concert de cloenda d’aquesta
edició del Festival que organitza The Project. De manera prè-
via a aquest muntatge, van actuar els músics liderats per Pas-
cal Comelade i Horacio Fumero (amb The Art Eixample of
Canigó), formació que aplega els músics Gorka Benítez, David
Xirgu i Pep Pascual –els dos primers, juntament amb Fume-
ro, també professors de l’ESMUC.


Estudiants i professors de l’ESMUC 
realitzen un concert al Parlament de Catalunya


Tres dels pianistes 
formats a l’ESMUC, 


en un moment de la seva actuació







En una final celebrada novament
al Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, la sisena


edició del concurs “Intercentros Meló-
mano”, que va tenir lloc del 7 al 9 de
desembre passats, va premiar la violi-
nista Ana Valderrama, estudiant de pri-
mer curs de l’ESMUC (amb el profes-
sor Yuri Volguin), així com Gustavo
Villegas (flauta travessera); guanyado-
ra i segon premi respectivament en
aquesta edició d’un concurs on diver-
sos centres d’arreu de l’Estat espanyol
fan una selecció entre els seus estudiants
per reconèixer-ne les qualitats inter-
pretatives. El tercer premi va ser per a
una jove violoncel·lista de Musikene
(País Basc). Per part de l’ESMUC,
també van participar al concurs els estu-
diants Víctor de la Rosa (clarinet) i San-


“Intercentros”


tiago Blanco (piano), el primer d’ells,
també finalista.


Al marge dels màxims guardons, tant
Valderrama com Villegas van ser reco-
neguts també com a millors intèrprets
en les seves respectives categories. Amb
tot, aquests no van ser els únics premis
per a l’ESMUC perquè el jove Gabriel
Amargant (saxo tenor, jazz), també estu-
diant de l’Escola, va rebre una menció
honorífica –la primera que atorga el con-
curs– per reconèixer la seva actuació.
Amargant es va fer acompanyar per
diversos estudiants de l’ESMUC (Marco
Mezquida, piano; Miguel Serna, con-
trabaix i Carlos Falanga, bateria).


Pel que fa als repertoris escollits pels
estudiants de l’ESMUC, Ana Valderra-
ma va tocar en la fase final “Epitalamio”
(Nuptiae bulgatinae), de David del Puer-


E S M U C A C T U A L I T A T
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La sisena edició d’aquest 
concurs premia tres 
estudiants de l’Escola


to, així com l’espectacular “Zapateado”,
op. 23, de Sarasate, entre altres. Pel que
fa a Gustavo Villegas, acompanyat al
piano per Tim Lissimore, va seleccionar
obres com el Concert per a flauta solis-
ta de Jacques Ibert. El repertori escollit
per l’estudiant de la jazz Gabriel Amar-
gant va incloure els Quartets 1 i 2 de
Chick Corea, així com clàssics del reper-
tori jazzístic com “My One and Only
Love”, entre altres.


Tot i haver centrat el palmarès d’a-
questa sisena edició del concurs Inter-
centros, aquesta no és la primera vega-
da que estudiants de l’Escola s’emporten
els màxims reconeixements. En aquest
sentit, cal recordar el primer premi de
la tercera edició del certamen, obtingut
en el seu moment per la clarinetista (i
graduada per l’ESMUC), Ona Cardona.


Víctor de la Rosa


Gabriel Amargant rep la felicitació de Salvador Mas


Ana 
Valderrama


Gustavo 
Villegas
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H
i havia una vegada un Do
que vivia amb els seus pares:
el Dominant i la Subdomi-
nant. L’harmonia regnava a


la llar. La relació de 5a establerta amb
el seu  pare i la seva mare era de les més
belles. El pare i la mare, aquest Sol a la
5a alta així com el Fa a la 5a baixa, eren
per a Do la seva raó d’ésser (no en va
Do és el 3r harmònic de Fa, i els harmò-
nics són l’arbre genealògic de l’harmo-
nia).


Aquest Do vivia, doncs, en un am-
bient de cordialitat, estimat per la famí-
lia i amb molt bona relació amb tots els
membres de la seva societat. En el fons
era un reiet, tots l’estimaven i, pràcti-
cament, el tenien com a tal; però és que
la seva situació era certament privile-
giada: ningú no posseïa com ell tantes
prebendes i era tan altament conside-
rat. Sí..., ja n’hi havia d’altres que gau-
dien de consideració i que tenien atri-
buts propis –per dir-ne un, podem ci-
tar el senyor Re, que es troba al mateix
bell mig tant de l’ordre dels diesis com
dels bemolls (a més que aquesta sime-
tria es reflecteix en el teclat)– però com


Do, de bon tros que no n’hi havia cap.
Jo no sé si heu llegit “El petit Prin-


cep”, aquesta visió meravellosa que l’au-
tor fa del món des de l’angle de puresa
del seu personatge i que aporta un re-
lativisme al qual no estem gaire acos-
tumats. Aquesta altra veritat, que es-
tima la rosa per damunt de tot, ens con-
necta amb el món autèntic, imaginatiu
i noble dels petits. La gent gran obli-
da les essències i complica sempre les
coses... no obstant això, el nostre Do,
dintre del Diatonisme, és encara un in-
fant. 


Tots els petits, a casa seva, són un rei
–ja els ho diu la seva mare!–, ells són la
Tònica del sistema familiar. Però, a part
de la família, aquest Do tan aviciat viu
en un país tranquil, generalment repo-
sat, que en diuen Diatonisme i no es ca-
racteritza més que per les tecles blan-
ques del piano. Totes les relacions en-


tre tecles blanques són habituals i d’u-
na gran cordialitat perquè tots els seus
intervals, tots els contactes socials en-
tre els sons, són quotidians, no tenen
gaire tensió; tots ells –excepte els pro-
pis de la família (Tònica, Dominant i
Subdominant, o, intervals de 8a, 5a i
4a), que ja distingim amb el qualifica-
tiu de justos (la justícia és trinitària)–
són exclusivament Majors i menors, no
n’hi ha cap d’augmentat ni disminuït;
bé, sí, n’hi ha un, només un, que serà
el dolent del nostre conte: el “Diabolus
in musica”, l’interval de 4a augmenta-
da (Fa-Si) o 5a disminuïda i que es tro-
ba entre el IV i el VII graus. (Vegis el
conte musical “Diabolus in musica”,


història d’una nota infausta, aparegut
en el nº12 d’aquesta mateixa revista)


Bé, com que per parlar de la felicitat
de Do, en un món que no passés qua-
si mai res, ja no hauríem començat
aquesta història (les històries al bany
maria són sempre fades i ensopides)


hem hagut de trobar l’element instiga-
dor que li donarà motricitat i argument.
Com en tots els contes, també en aquest
intervé l’amor. “Romeu i Julieta” és
també la història de Si i de Do. ¿Per
què us penseu que al VII grau se l’a-
nomena Sensible?... És l’element fe-
mení. La presència de Si a l’escala dó-
na sentit i dinamisme a Do i, en con-
seqüència, al conjunt de la tonalitat. La
tonalitat és aquesta societat posada to-
ta ell en acció, a la recerca d’una cadèn-
cia, i la cadència, el bes de la Sensible
amb la Tònica, l’acompliment de les
atraccions naturals. La Sensible crearà,
això no obstant, dissonància, en tant
que interval augmentat, amb la sogra,
la Subdominant, assenyalant ambdues
notes, dintre de l’escala, el pas dels dos
únics semitons. Així i tot, el context
diatònic és un context suau, càlid, sen-
se gaires problemes i representatiu d’un
clima alegre i assolellat.


Així doncs, mentre durà l’estiu, la


per CARLES GUINOVART


“El conte de l’harmonia” monts


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


Referint-se al fanaler del cinquè asteroide
“...Al menys, el seu treball té un sentit.


Quan encén el seu fanal és com si fes néixer
un estel més o una flor.


Quan l’apaga és com si fes dormir
l’estel o la flor.


És una ocupació molt bonica.
I realment útil, perquè és bonica”


(Antoine de Saint-Exupery “El petit princep”)


Il·lustració: 
Gabriela Seguí
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E S M U C A R T I C L E


joia, en aquell país, fou completa: els
cants alegres de les cigales es feren sen-
tir per tot aquell regne del mode Ma-
jor. Però quan vingué el fred, els cants
es feren tristos i l’hivern aportà al nos-
tre Do l’ombra de tres bemolls a l’ar-
madura. Aquets bemolls canviaren la
relació amb determinats membres d’a-
quella societat, encara que no afectà,
lògicament, cap integrant de la família,
ni tampoc el senyor Re, representant,
en la seva equanimitat i simetria, de
la justícia i l’ordre social. Fou així com
el “Fum, Fum, Fum”, expressà la gelor


d’un 25 de desembre o com “El cant
dels ocells” esdevingué el símbol d’u-
na nostàlgia latent catalana, potser subs-
tituïdora de la feliç “Pastoreta”. Aquells
bemolls apagaren la llum de l’exultant
primavera i el nostre mode esdevingué
Menor: menors foren llavors les rela-
cions amb el Mi, amb el La i... ¡ah, no,
amb el Si, no! El Si malgrat la voluntat
de l’hivern, el desig de l’armadura, i en
contra de tots els codis, la Sensible restà
fidel a Do, sempre present, en una afec-
tuosa constant de semitò.


És així com la Sensible –a l’igual que
qualsevulla Mme. Butterfly– trencà la
relació normal, diatònica, d’intervals
majors i menors, amb molts altres mem-
bres del seu poble. Hagué de sacrificar
la regularitat intervàlica, tot presentant
una 2a augmentada –relació molt es-
querpa– amb el seu grau inferior (un
veí, aquest VI, amb el qual trencà tota
comunicació); i tampoc no es mostrà
solidària amb el Mi Bemoll, ja que el
contacte per 5a augmentada presenta


un altre interval de caràcter dissonant
(o poc amical).


Els tres bemolls, el Mode menor,
aportaren, doncs, la color trista, nostàl-
gica i apagada de l’hivern. Les tecles
negres del piano feren la seva aparició
en el regne serè de les tecles blanques,
i els núvols del cromatisme –els negres
presagis– començaren a fer-se sentir.


La 7a disminuïda (i l’acord que re-


presenta), construïda des de la nota
Sensible, serví des d’aleshores per a l’ex-
pressió dramàtica, per exterioritzar el
lament, bé fos en el recitat d’una “Pas-
sió” de Bach o per fer sentir qualsevol
altre mena de neguit interior. Sigui com
sigui, aquest acord altament disminuït
–alta tensió– que implica en el nostre
esquema una tecla negra, no es dona-
va, no es podia donar!, en el primitiu
Paradís –quasi sense tensions, sense in-
tervals cromàtics– de Do major. Però
les tecles negres –caram, per això són
diferents!...– representen l’antagonis-
me en el nostre esquema diàfan de te-
cles blanques; indiquen la tensió, l’in-
terval cromàtic (9 quintes en menys)
que es produeix amb la nota Si i el La
bemoll i el principi d’un nou ordre més


intens, que supera per descomptat el
diatonisme, i ens fa viure, en l’expan-
sió del “Tristany” wagnerià, l’aventura
tota del Romanticisme. 


Ara aquell Do centrat, del país del
Diatonisme, que vivia amb els seus pa-
res, ha crescut, ha esdevingut un Do
gran, igualment centrat, però d’un país
més ample, d’un país més vast. Do, ara
és el Rei tant de les tecles blanques com
de les tecles negres i una xarxa de con-
tactes tant interns com externs fan de
Do el centre d’un imperi, complex i pro-
blemàtic, amb les seves províncies, re-
gions, colònies i virregnats. El camp
d’acció és ara portat a una altra di-
mensió molt més complexa i, per gran,
molt menys concreta, amb una indefi-
nició que, a la llarga, ens durà fatalment
a la desintegració d’aquest regne –i,
com tantes altres vegades a la història–


Carles Guinovart és professor de Composició de l’ESMUC.
carles.guinovart@esmuc.net


a la caiguda de l’imperi de la Tonalitat.


A
ixí és com la innocent Sensi-
ble, en permetre entrar tími-
dament el cromatisme en el
regne primitiu de l’organit-


zació diatònica, provocà, com una al-
tra Helena de Troia, la més absoluta
desfeta del sistema tonal.


Però no tot el món existent formà
part dels dominis de la Tònica, i Do va
voler viatjar per conèixer altres indrets,
països exòtics i enigmàtics. Així marxà
a territori pentatònic, on no hi ha se-
mitons, ni Sensibles afectuoses, encara
que hi ha tribus i clans familiars... (en
aquell indret poguer escoltar el “Lai-
deronnette, Emperadriu de les Pago-
des” del “Ma mère l’Oye” de Maurice
Ravel, i alguns cants ancestrals).


Després, anà al país dels tons sen-
cers i es va sentir completament estrany:
allà regnava la indiferència més abso-
luta d’un so vers l’altre, sense llaços fa-
miliars de cap mena, sense intervals jus-
tos, ni pare (Dominant), ni mare (Sub-
dominant), ni tant sols una Sensible...
La sonoritat estàtica i repetitiva de la
gamma exàtona li recordà Debussy


(“Voiles”, 2n Preludi) i la seva estètica
contemplativa quasi panteista de la na-
tura, però allà no hi havia cap jerarquia
i aquesta igualtat democràtica entre els
seus congèneres, a ell, que havia estat
el príncep dominador, de bon principi
no li agradà! Els temps, no obstant això,
canvien, i Do no sap encara que les no-
ves tendències socialitzants el portaran,
de mica en mica, a formar part d’un
pensament artístic actualitzat, on tots
els sons tindran un mateix tracte, i que
contribuirà a la configuració d’un nou
univers.


Jo no sé si heu llegit “El petit princep” on es parla dels éssers purs que dibuixen
boes i elefants –un llenguatge eloqüent de poetes que parla de cosses essen-
cials–, i jo ara m’adono que he errat la meva història perquè he explicat un con-
te a la gent gran, que necessita dades fixes, esquemes i un llenguatge compli-


cat.
Jo només volia dir-vos que la música és pura, essencial –“per això és invisible”!–


i la llarga història de Do és la dels homes que han estimat la música talment com
s’estima una flor...


Hauria hagut, doncs, de parlar-vos més aviat en aquest altre llenguatge: “Un dia
el petit Mozart (al voltant dels quatre anys) teclejava un clavecí; amb l’índex de
la mà esquerra tocava un Do mentre cercava altres notes amb un sol dit de la
dreta. 


Preguntat sobre què era el que estava fent, respongué:
Cerco les notes que s’estimen...”
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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


gener 2008
Activitats


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


A les 19 hores


Dia 28: Compositors italians a Barcelona. La Guerra de Successió. Sergi Casademunt, 
coordinació; Chiara Banchini, direcció. 
Obres de A. Caldara, F. Valls, A. Ragazzi i E. Baron d’Astorga. 
(Sala Oriol Martorell).


Dia 29: Concert de la Cobla de l’ESMUC. Xavier Pagès, direcció. 
Obres de J. Garreta, E. Toldrà, X. Pagès, J.M. Ruera, J. Lamote de Grignon, J.J. Blay i S. Brotons. 
(Sala Oriol Martorell).


Dia 30: Concert de la Big Band de l’ESMUC. 
Bob Sand, direcció. 
Obres de M. Schneider, S. Nestico, J. LaBarbera, 
T. Jones, B. Brookmeyer, W. Shorter, 
B. Mintzer, F. Foster, R. Beirach, D. Ellington, 
R. Ferrante i Buster & Benny Moten. 
(Sala Oriol Martorell).


Dia 31: Concert de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC. 
Ona Cardona, clarinet solista; Salvador Mas, direcció. 
Programa: W.A. Mozart: Concert per a clarinet i orquestra, en La major, KV622.
D. Xostakóvitx: Simfonia en Re menor, op. 47 núm. 5.
(Sala Pau Casals).


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


Música Clàssica i Contemporània


Dia 8, 9 i 10; de 16 a 20 h 


Curs “Relació de la improvisació amb altres arts (dansa)”.
Impartit per Constanza Brncic. 


Teoria i Composició i Direcció


Dia 14, 19 h. Aula d’Orquestra


Concert del conjunt Noves Creacions 
(obres d'estudiants de Teoria i Composició de l'Escola).
Coordinació: Feliu Gasull
Programa: “Zigurat” (2007) de Francesc Llompart; 


“Vaticinis llunyans” (2007) de Núria Giménez; 
“Folk Suite” (2007) de Tomás Peire i “Aire,vapor i aigua”
(2007) d'Arnau Soler Sala.
Músics: Flauta, Aurore Dyé; Clarinet, Joaquim Tarín; Sa-
xo, Dolça Albert; Tenora, Joan Sala; Piano, Iván Oechsle;
Acordió, Blai Navarro; Percussió, Borja Manzano; Direc-
ció: Armando Merino i Ignacio Cantalejo.


Musicologia


Dia 29, 18 h


Presentació de la publicació de l’obra completa 
de Juli Garreta.







Homer, Píndar, Èsquil, Sòfocles, Eurípides... Plató. La Dra. Eulàlia Vintró, catedràtica de Filologia Grega de la Uni-
versitat de Barcelona, va pronunciar la lliçó magistral “Música i societat a la Grècia clàssica” en el decurs de l’acte
inaugural del curs acadèmic del’ESMUC 2007-2008 que va tenir lloc el dimarts, dia 20 de novembre passat, a la sa-


la Oriol Martorell de L’Auditori. 
Vintró va resseguir les reflexions encunyades pels clàssics en relació a les arts i la música en una lliçó seguida amb interès


per bona part de la comunitat educativa. El titulat Juan de la Rubia Romero (orgue), va recollir la titulació superior de mans
del director de l’Escola, Salvador Mas, i del director general d’ensenyaments professionals, artístics i especialitzats, Josep
Francí, en representació de tota la seva promoció de graduats. Per últim, la cobla de l’ESMUC, dirigida per Marcel Sabaté, va
cloure l’acte amb un concert breu. Podeu resseguir els millors moments a través d’aquesta selecció de fotografies.8


ESMUC


L’acte oficial d’inauguració 
del curs acadèmic 2007-2008,


en imatges


La Dra. Eulàlia Vintró en un moment de la seva intervenció


D’esquerra a dreta, Salvador Mas, Josep Francí i Eulàlia Vintró La Cobla de l’ESMUC va interpretar quatre sardanes emblemàtiques


Juan de la Rubia recollint el seu diploma
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cicle de concerts a Madrid


L’Escola i 
Blanquerna
L’Escola i 
Blanquerna







2


ESMUC


ACTUALITAT
F
O


T
O


S
: 
B


LA
N


Q
U


E
R


N
A


-M
A


D
R


ID


El pianista i professor de l’Escola 
obre el primer cicle organitzat 
per l’ESMUC a Blanquerna-Centre 
Cultural de Madrid


En el marc de la Setmana de Sant Jor-
di a Madrid, l’Escola va inaugurar
el primer cicle d’estudiants i pro-


fessors organitzat de manera conjunta amb
la delegació del Govern de la Generalitat
a Madrid. Els concerts d’aquest cicle te-
nen lloc a Blanquerna-Centre Cultural (Al-
calá, 44). Va obrir el cicle el concert del
pianista i professor del departament de
Jazz i Música Moderna, Albert Bover, que
va tocar obres originals i arranjaments pro-
pis d’estàndards de jazz i música brasile-
ra. Prèviament, el director d’activitats cul-
turals de Blanquerna, Borja Expósito, i el
director de l’ESMUC, Salvador Mas, van
adreçar unes paraules als assistents per tal


Miguel Serna, contrabaix & Carlos Fa-
langa, bateria [26 de setembre, estudiants];
Gustavo Villegas, flauta travessera [Segon
Premi en la categoria de Grau Superior de
la sisena edició del Certamen Internacio-
nal de Interpretación Intercentros/Meló-
mano]; acompanyat de Tim Lissimore, pia-
no [31 d’octubre, estudiant i pianista
acompanyant de l’ESMUC]; Oriol Saña,
violí & Albert Guinovart, piano i com-
posició [28 de novembre, professors] i
Ana Valderrama, violí [Primer Premi en
la categoria de Grau Superior de la sisena
edició del Certamen Internacional de In-
terpretación Intercentros/Melómano] [26
de desembre, estudiant].


Els estudiants de Musicologia celebren un congrés 
destinat a debatre sobre el futur de la seva disciplina


Esquerra: Bover en la seva actuació; en primer terme, entre el públic, Salvador Mas i el director executiu de la Fundación Albéniz, 
Antonio González. Dreta: Borja Expósito i Salvador Mas. Portada: Albert Bover


de donar el tret de sortida de manera ofi-
cial a aquesta nova proposta que portarà
a Madrid els músics següents: Mutza, obra
per a piano i microamplificació, amb
Agustí Fernández, piano i composició &
Ferran Conangla, sonòleg [30 de maig,
professors]; Els nostres estàndards amb
Carme Canela & Lluís Vidal, veu i piano
[27 de juny, professors]; Jazz Trio amb
Francesc Capella, piano; Horacio Fume-
ro, contrabaix & David Xirgu, bateria [25
de juliol, professors];  Gabriel Amargant,
saxo tenor [Menció honorífica en la sise-
na edició del Certamen Internacional de
Interpretación Intercentros/Melómano];
acompanyat de Marco Mezquida, piano;


Després de mesos de preparació, els estudiants de l’ESMUC
van sumar al debat promogut en el marc del II Congrés
Internacional de Música a Catalunya la reflexió a l’entorn


del present i futur de la seva disciplina, la Musicologia (tant en el
vessant històric com etnomusicològic), gràcies a la celebració de
les Jornades d’estudiants de Musicologia i joves musicòlegs que
es van desenvolupar a l’ESMUC del 8 al 10 de maig. L’objectiu
de la trobada va ser, a més de compartir inquietuds i interessos,
crear una xarxa de comunicacions que permeti la col·laboració i
l’intercanvi entre tots els especialistes d’aquest camp d’estudi. 


Prop d’un centenar d’estudiants, professors i convidats van par-
ticipar en aquest primer congrés impulsat pels estudiants de l’ES-
MUC. La comissió organitzadora, encapçalada per l’estudiant Mi-
reia Pacareu, en va destacar la diversitat de perfils: des de mu-
sicòlegs de prestigi com els professors Eero Tarasti i Lawrence


Kramer (encarregats de pronunciar les conferències d’obertura i
clausura de les Jornades, respectivament) fins a estudiants graduats
i postgraduats d’arreu d’Europa. 


A més de les clàssiques comunicacions i taules rodones, habi-
tuals en aquest tipus de trobades, el congrés (titulat genèricament
La Musicologia en les Societats Contemporànies) va incloure nous
i atractius formats, com els Pòsters (que es van exposar durant
tots els dies al vestíbul del tercer pis de l’ESMUC), el Cinefòrum
i les Trobades temàtiques. Per tal de fer partícips el nombre mà-
xim d’estudiants de l’Escola (més enllà d’aquells que es vinculen
a l’àmbit de la Musicologia), les Jornades també van programar
diversos concerts oberts al públic i d’accés lliure.


Properament podreu consultar les conclusions de les Jornades
al blog següent: jornadesmusicologia.blogspot.com, així com a la
pàgina web de l’ESMUC.


Albert 
Bover







3


ESMUC


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


F
O


T
O


S
: 
M


IQ
U


E
L 


P
E
R


A
LE


S


F
O


T
O


S
: 
M


IQ
U


E
L 


P
E
R


A
LE


S


En el marc del XXXIè Festival de Mú-
sica Antiga de Barcelona, el Conjunt
d’Antiga de l’ESMUC (un dels ano-


menats Grans Conjunts de l’Escola, jun-
tament amb l’Orquestra Simfònica, la Big
band i la Cobla), va realitzar un segon con-
cert el diumenge, 11 de maig passat, a la
sala Oriol Martorell de L’Auditori. Diri-
gits pel violinista i professor de l’ESMUC,
Emilio Moreno, el Conjunt d’Antiga, que
es va presentar oficialment el mes de ge-
ner passat amb un concert dirigit per Chia-
ra Bianchini, es va veure obligat a canviar
el programa del concert arran de l’ines-
perat accident del prestigiós violoncel·lis-


El clarinetista Lorenzo Coppola, solista en 
el concert del Conjunt d’Antiga de l’Escola


Música a Catalunya amb un
doble concert d’estudiants


En el marc del congrés organitzat pel Consell Català de la
Música, que es va desenvolupar a la seu central de la Uni-
versitat de Barcelona els dies 8, 9 i 10 de maig de 2008,


l’ESMUC va respondre a la invitació dels organitzadors de la tro-
bada amb la programació d’un doble concert, tot i que breu, ce-
lebrat el divendres, dia 9 de maig, a dos quarts de deu del vespre,
a l’esplèndid Paranimf de la UB. 


Per a l’ocasió, i en representació de l’Escola, el Quartet Im-
promptu, format pels estudiants Òscar Vilaprinyó, violí; Tomàs
Alcaide, violí; Ignacio Cuello, viola i Nicolás Jesús Cobo, violon-
cel, van interpretar el Quartet de corda, núm. 8, op. 110, en Do
menor (1960) de Dmitrij Šostakovic. Seguidament, la Cobla de
l’ESMUC va tocar una petita selecció de tres sardanes prou re-
presentatives del que ha estat l’evolució estilística de l’escriptu-
ra per a cobla. Per aquest ordre: Juny, de Juli Garreta; El Testa-
ment d’Amèlia, de Ricard Lamote de Grignon, i Voluntariat, del
jove Marc Timón, graduat en composició per l’ESMUC i un dels
valors més sòlids incorporats de manera recent a la composició
per a cobla.


La Cobla de l’ESMUC va estar formada en aquesta ocasió per
Bàrbara Ardanuy, flabiol; Ivan Alcazo i Xavier Pinyol, tible; Jo-
an Sala i Conrad Dalmau, tenora; Marc Solanelles i Ramon Fi-
gueras, trompeta; Obed Jese Garcia, trombó; Pep Moliner i Joan
Ballart, fiscorn i Javier Vacas, contrabaix. Tots ells, dirigits en
els assaigs previs a l’actuació pel professor de l’Escola, Marcel Sa-
baté.


ta Roel Dieltiens, el qual va patir una fe-
rida a una mà que va impedir-li tocar.


És per això que el Conjunt d’Antiga de
l’ESMUC va interpretar el Concert per a
clarinet i orquestra en La major, KV622,
de Mozart amb el solista i també profes-
sor de l’Escola, Lorenzo Coppola. A més
d’aquest concert, els estudiants van tocar,
de Carles Baguer (1765-1808), la Simfo-
nia núm. 2 en Do menor –per obrir el con-
cert- i, ja a la segona part, la coneguda com
a Simfonia Londres (en Re major, Hob.I:
104) de Joseph Haydn. 


Amb tot, l’actuació del Conjunt d’An-
tiga de l’ESMUC no va ser l’única vincu-


lació de l’Escola amb el Festival de Mú-
sica Antiga d’enguany. 


En aquest sentit, destaca també la
presència de diversos estudiants de l’Es-
cola en el Fringe (concerts al barri gòtic i
a la Ribera), així com el concert del jove
organista i professor de l’ESMUC, Juan
de la Rubia (València, 1982), que va te-
nir lloc el 25 d’abril passat a la Basílica de
Santa Maria del Mar i va incloure obres
de Joan Baptista Cabanilles (1644-1712),
d’altres pròpies i diverses improvisacions
–d’una manera semblant a la llegendària
capacitat d’improvisació exercida pel ma-
teix Cabanilles.


El clarinetista 
i professor 
de l’ESMUC,
Lorenzo Coppola


El Conjunt de 
Música Antiga de 


l’ESMUC. Aquesta
actuació va ser 
en el marc del 


31è Festival de 
Música Antiga 
de Barcelona


L’ESMUC se suma al II Congrés Internacional de 







per JOAN GRIMALT


Les ‘Confessions’


E
ls estudiants de Musicologia co-
neixen bé aquell fragment on
Agustí confessa vacil·lar entre la
voluptuositat del cant i el seu


efecte pietós i salvífic. 
Així fluctuo entre el perill que pot su-


posar aquell plaer i l’experiència de la se-
va utilitat, i m’inclino, sense voler donar
certament una sentència irrevocable, a
aprovar el costum de cantar dins l’esglé-
sia, a fi que la delectança de les orelles
ajudi l’ànima, massa feble encara, a en-
lairar-se vers un fervor de pietat. Tot i
això, quan m’ocorre que m’emociona més
el cant que les paraules cantades, con-
fesso que és una falta que mereix pe-
nitència i aleshores m’estimaria més no
sentir cantar. (p. 302)


Un professor molt estimat de la Uni-
versitat de Barcelona, d’aquells pocs que
deixen petja, ens va passar fa molts anys
una llista de les obres fonamentals de la
literatura universal: i aquesta n’era una.
I jo em preguntava: més enllà de les cita-
cions, què hi deu haver? Sense saber res
de la tradició llatina, ni de la història de
l’Església, ni de teologia, es pot llegir una
cosa com les Confessions de Sant Agustí,
així per un gust? Tot el llibre, vull dir; com
qui llegeix una cosa d’ara.


L’article que esteu llegint és la respos-
ta a aquesta pregunta. 


SANT AGUSTÍ


A
gustí, bisbe d’Hipona (354-
430) és un dels més importants
Pares de l’Església. De Pares de
l’Església, o sigui d’escriptors


teòlegs que han establert el fonament del
Cristianisme, a base sobretot d’interpre-
tar les Escriptures, n’hi ha de grecs i de
llatins. Els Pares grecs escrivien en la llen-
gua (koiné, es diu: ‘llengua comuna’) que,
a l’Imperi Romà, feia el paper de llengua
de prestigi, com ara l’anglès, o com fins
fa poc el francès. Entre els llatins, a més
d’Agustí, hi figura un altre personatge im-
portant per als músics, el papa Sant Gre-
gori I el Gran, que va donar nom al cant


gregorià; o Sant Jeroni, un contemporani
d’Agustí que va traduir la Bíblia al llatí
(del grec i de l’hebreu), entre els ss. IV i V. 


Josep BATALLA (2002) ens descriu
Agustí com un personatge seductor, ad-
mirat, ple de talents. El seu ofici era el de
rètor, o sigui, professor de llatí, que era
la llengua que també parlaven natural-
ment, ell i el seu entorn. Nascut d’una
família humil a la perifèria de l’Imperi
Romà, a Tagaste prop de Cartago (avui
Algèria), al nord d’Àfrica, aconseguí fer-
se amb la formació més ben considera-
da a l’Antiguitat, la Retòrica, o sigui l’art
de l’expressió (i la persuasió) a través de
la paraula. En aquesta formació desta-
quen dos pilars: la tradició clàssica gre-
collatina, i la Bíblia. Tan d’hora (s. IV), i
ja són els mateixos que han fonamentat
la cultura occidental fins fa quatre dies!
Agustí se sap doncs les Escriptures, so-
bretot els Salms i Sant Pau, de memò-
ria, i els va citant constantment; se’n ser-
veix per bastir el seu discurs com a ma-
terial de base, i com a fonament de
prestigi. Aquest és un procediment habi-
tual en la literatura cristiana dels primers
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segles (DOLÇ, p. 408). 
També és important la seva arrel neo-


platònica, a través de la lectura de Plotí:
hi va arribar per l’adhesió al maniqueis-
me, del qual més endavant es va distan-
ciar, decebut. Aquesta adhesió, de primer,
el va portar a Roma, i després a Milà, on
va ocupar la càtedra de Retòrica. Insatis-
fet, per decidir-se a la conversió al cris-
tianisme es va retirar, per acabar de ru-
miar, escrivint i llegint. Retornat a Ta-
gaste, hi funda una comunitat monàstica,
en l’ambient de la qual escriu les Confes-
sions, autobiogràfiques, que combinen les
tècniques de gran rètor amb una espon-
taneïtat que encara avui impressiona.
Aquesta combinació de dos aparents opo-
sats com són el càlcul i l’expressivitat més
íntima fa pensar en la música d’Alban
Berg. 


Més tard accepta ser bisbe, com una
servitud, i això inclou predicar, que se li
donava molt bé, però també fer de jutge
de pau, que podria haver estat una càrrega
(sarcina episcopatus, deia ell: ‘el fardell
o el pack de l’episcopat’). Sobretot, in-
clou renunciar a la vida contemplativa per
la qual ell es delia.


Aquesta renúncia és coherent amb
la seva idea del món. L’Església de Déu
és per a ell un refugi del “segle” (el món
profà i la seva època), amb les seves “ser-
vituts mortals”. Entre les quals “el fast
de l’altivesa, la delectança de la lascívia
i el verí de la curiositat”. Aquesta antivi-
talisme, pronunciat des de la lluita inte-
rior amb un temperament sensual, és
un tret típic d’Agustí. De fet, però, Pau
de Tars ja recomanava als romans de
“no conformar-se al segle present”, és
a dir de vigilar i resistir críticament
respecte a les modes i trampes del mo-
ment (Ro 12,2). 


El cant 
l’emociona 
fins a les 


llàgrimes, i
en reconeix 


la gran utilitat 
devocional.


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


UNA LECTURA Dins els límits de l’espai i del temps, 
l’ànima de l’home anhela la llibertat.


Som aquí, en aquest vast univers, i no sabem què som,
i no sabem què és l’univers.


D’aquí ve la pregària de l’home per la llum, la seva perpètua lluita
per aprendre una mica més durant els dies del seu pelegrinatge,
i el seu esforç per anar transmetent la torxa de les seves visions


de generació en generació.


de Sant Agustí d’Hipona


Joan MASCARÓ, Llànties de foc: p. 62.
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EL TRADUCTOR,
MIQUEL DOLÇ


H
i ha hagut diverses traduccions
catalanes de les Confessions,
però comptar amb aquesta de
Miquel Dolç és un luxe, i ho


seria per a qualsevol llengua, comparable
només a les traduccions de Miquel Des-
clot, o de Xavier Benguerel. 


Miquel DOLÇ (1912-1994) era un filò-
leg i poeta, d’origen mallorquí, que va tra-
duir, tant al català com al castellà, moltes
obres fonamentals de la cultura llatina,
cosa que li valgué reconeixement i pres-
tigi. Per aquesta traducció de les Confes-
sions, p.e., rebé el Premi Serra d’Or, el
1990. A més del text, ofereix un escreix
de notes sobre llengua (p.e. aclarint la sin-
taxi d’una frase complexa), sobre la Bí-
blia i els textos clàssics antics, sobre la
història de l’Església, sobre teologia i fi-
losofia, i ho fa sense donar res per sabut.
Això permet entrar al text des de la més
solemne ignorància. 


Dolç domina el llatí, és clar, però també
el llatí del català, i tradueix expressions
llatines de la manera més directa possi-
ble, il·luminant racons de la llengua que
havien quedat oblidats. P.e. “al vostre
conspecte”, un gir típic de la Vulgata que
vol dir ‘en presència vostra’, o ‘davant de
la vostra mirada’. D’altra banda, fent ho-
nor al seu origen mallorquí, no oblida tam-
poc l’element idiomàtic, i això és igual-
ment exemplar. P.e., “una voluntat que ara
és això i adés aixà no pot ésser immortal.”
(p. 364) Per als qui tenen fam i set de ca-
talà heavy, o català de debò, cansats de
tant de peixet foraster i remullit, aquí hi
ha un bon rebost ple de qualitat. Aquests
textos permeten al lector recuperar la con-
fiança en les possibilitats de la llengua.


Abans de parlar de l’estil, un dels pla-
ers principals d’aquesta lectura, parlem
però breument del contingut del llibre. 


LES ‘CONFESSIONS’


E
n primer lloc, els aspectes mu-
sicals, que són els que ens hi han
portat. Una de les poques re-
ferències a la història dels him-


nes, aquesta peça clau del cant gregorià,
que ens han pervingut, la trobem preci-
sament aquí (p. 238):


No feia gaire que l’Església de Milà ha-
via començat a celebrar una pràctica de
consolació i d’exhortació, en què les veus
i els cors dels germans s’unien amb gran
ardor en un cant. […] Pernoctava la pie-
tosa gernació dels fidels a l’església, dis-
posada a morir amb el seu bisbe [Ambròs,
acusat d’heretgia]. Fou aleshores que, a
fi que el poble no es desmoralitzés per cau-
sa de la inquietud i del tedi, hom va re-
soldre de fer-li cantar himnes i salms se-


gons que se sol fer a les terres de l’Orient.
Més enllà de la seva capacitat per ani-


mar les persones, la música, en la men-
talitat d’Agustí, se situa al costat de les
“voluptats dels sentits”: del sexe, del men-
jar, dels perfums, o de la vista “de la llum
delitosa” (p. 303). Dominat per la va-
cil·lació entre idealisme i sensualitat,
aquesta tensió, sovint excessiva, és una
de les gràcies (i desgràcies) de la figura
del sant. El cant l’emociona fins a les llà-
grimes, i en reconeix la gran utilitat de-
vocional. Després del famós passatge de
la fluctuació, amb què encapçalàvem
aquestes notes, una nota de Dolç (p. 302)
ens explica que el sant va resoldre el seu
dubte a favor del cant eclesiàstic, en una
carta de cap a l’any 400. 


Pel que fa al contingut teològic, les
Confessions són un diàleg íntim amb Déu,
un Déu personal i manifestat interiorment,
però de manera quasi física: “Callareu
sempre?”, li retreu, p. 34. La fe es revela
com una recerca de la fe, la recerca d’un
que decideix que vol creure, tot i consta-
tar sovint que no veu ni sent “res” ni
“ningú”. 


Sant Pau, i Agustí s’hi afegeix, reco-
manaven “no tocar dona” per poder estar
més per Déu. Aquesta contraposició en-
tre vida terrenal i espiritual és una de les
claus de la influència d’Agustí sobre la
nostra mentalitat. Té una metàfora de ciu-
tats: Babilònia és per a ell la ciutat del dia-
ble, mentre que Jerusalem, seguint el llen-
guatge veterotestamentari, seria la ciutat
de Déu, allà on ens dirigim. Aquest és el
títol, també, de la seva obra culminant,
De civitate Dei. 


La idea de defugir el plaer és una idea
d’arrel oriental (com quasi tot a Occi-
dent), molt antiga. L’Antic Testament en
va ple. Amb aquesta negació del goig
humà (“terrenal”), tan estranya al mo-
ment actual, Agustí es col·loca en una po-
sició vital incòmoda:


Aquí puc estar, i no vull; allí vull es-
tar, i no puc: infeliç per tots dos costats!
(p. 315)


Un dels personatges moderns on aquest
malestar es manifesta més clarament és
en l’asquenasita Gustav Mahler. Ell es veia
a si mateix com a “soldat del campament
celest”, per dir-ho com Agustí (p. 298), i
també l’hi veien els seus contemporanis
de la Sezession (cf. el fresc de Klimt de-
dicat a Beethoven, on Mahler apareix en
forma de paladí medieval) i de l’Escola
de Viena. Schönberg en parla com d’un
sant, en el sentit de la religió de l’art d’a-
rrel wagneriana. El cost d’aquesta actitud
sacrificial és, està clar, un sofriment ra-
dical i constant. Alma, la seva esposa, en
parla sense gaire empatia, però segura-
ment de manera realista. 


Aquesta negació del jo i de la vida, així
com el pessimisme de veure els llibres sa-
grats, la seva gran referència, com un mis-
teri, contrasta amb la mentalitat domi-
nant avui, però també amb el vitalisme
dels Upanishad, aquells llibres sagrats de
l’hinduisme, traduïts i comentats fa molts
anys per un altre mallorquí universal, Jo-
an MASCARÓ. Diu:


Quina és la idea central dels Upanis-
had? És una afirmació, la suprema afir-
mació d’un Esperit de l’univers que ha-
bita en l’home com a autèntica essència
de la seva consciència i de la seva vida.
Aquest Esperit s’anomena Brahman. Les
seves tres característiques són pur ésser,
pura consciència i pura joia.1


Llegint el llibre de MASCARÓ al cos-
tat de les Confessions m’adono de la su-
perficialitat de la meva mirada, i del pe-
rill de fer comparacions barates. De
renúncia, p.e., el Bhagavad Gita també
en parla (MASCARÓ 2001: p. 57), enca-
ra que sigui la joia de la renúncia, i no
la incomoditat de l’ambigüitat, típica de
St. Agustí. A més, la meva seria una com-
paració absurda, entre una proposta ide-
al, sobre el paper, i la confessió d’uns in-
tents reals, plens d’imperfecció i de con-
tingència humanes.


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


Agustí d’Hipona, 
pintat per Sandro Botticelli (ca. 1480)


Un altre tret
ben actual 
de l’actitud 


agustiniana és
la seva 


flexibilitat 
hermenèutica.
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E S M U C A R T I C L E


L’ESTIL


P
el que fa a la manera d’escriure,
el goig és doble, perquè estem en
mans de dos mestres de l’expres-
sió, dos especialistes que estimen


el llenguatge i el dominen. El llatí és la
llengua materna d’Agustí, i també el seu
ofici. La seva no és una manera de dir
literària, sinó oral, com un discurs. En
l’Antiguitat, en efecte, era corrent llegir
en veu alta: el text va ple de repeticions
eloqüents, de preguntes retòriques, de
girs espontanis. P.e. “els palaus de la
memòria”, o “la mà del cor”. Recorda
també la música de Beethoven, o de Mah-
ler, que allà on fa la impressió d’impro-
visació, sovint amaga un càlcul rigorós. 


Al costat d’aquests moments propis de
l’oralitat, però, apareixen també expres-
sions clàssiques, pròpies d’una forma-
ció seriosa, p.e. “allà on llostreja la veri-
tat”, que DOLÇ (p. 348) detecta com un
eco de les Geòrgiques de Virgili. O mo-
ments d’audaç simbolisme: 


en la celebració on és servit aquell peix
pescat en les profunditats per a nodrir-
se’n la terra pietosa,


en al·lusió a l’Eucaristia i al conjunt
dels fidels (p. 426). 


També abunden els jocs retòrics típics
de la literatura llatina, com són típics de
Schönberg, Berg i Webern els jocs amb
els nombres. P.e.: 


que respirin en veure en mi el bé,
que sospirin en veure-hi el mal. (p.


264)
Dolç, per la seva banda, ens obsequia


a cada pas amb expressions com “la vesà-
nia de la voluptat” (p. 43), o sigui la fo-
llia, la fúria, l’alienació mental del desig
de plaer. “Aquell qui vós ompliu, el so-
lleveu” (p. 292), és a dir l’alceu des de so-
ta (sub-levare), separant-lo del que li fa
de suport. “No cauen aquells qui tenen
llur celsitud en vós” (p. 354), vol dir llur
excel·lència, llur elevació: celsus signifi-
ca ‘elevat’. O d’altres que no cal explicar,
com “ocellic implume”, p. 387.


Enmig d’aquest delit pel verb i les se-
ves possibilitats, però, apareix l’ombra de
la culpa. Ens ocupem massa de les for-
mes i negligim l’essencial, ve a dir Sant
Agustí (p. 35). Com a rètor, es qualifica
ell mateix despectivament de “venedor de
paraules” (p. 236). El cert és que, de ve-
gades, enredat en les xarxes del seus pro-
pis mots, sembla talment que els arbres
de l’expressió no li deixin veure el bosc
del pensament que empaita (p. 280). En
el fons, tornem a trobar aquí la famosa
fluctuació agustiniana, que val tant per a
la música com per a la paraula. El mes-
tre de Retòrica no pot evitar deixar-se
guanyar pel joc lingüístic, i alhora ell abo-
mina explícitament d’aquesta buidor, con-
traposada a la Veritat. Buidor a la qual el
sentit actual de “retòric” al·ludeix, p.e.
quan diem “no vull escriure amb tanta


Joan Grimalt és professor del Departament de Teoria i Composició i Direcció de l’Esmuc. 
joan.grimalt@esmuc.net


retòrica”. Tota la força de l’artista, diu
Agustí, s’hauria de reservar per a la Llo-
ança, enlloc “d’espargir-la en refinaments
enervants.” (p. 305)


CONCLUSIÓ


U
n breu comentari sobre l’edi-
ció. Publicat el 1989 dins Clàs-
sics del cristianisme, el text
apareix ara en una altra col·lec-


ció de la mateixa editorial. Això sol ja me-
reix l’aplaudiment unànim: l’únic criteri
no ha de ser sempre el comercial. No sé
si a l’editor li surten els números, però
durant els anys en què aquesta traducció
modèlica estava introbable, en català es
vivia pitjor. Només hi falta una bona in-
troducció, tot i les esplèndides notes del
traductor. Un detall curiós és el dels errors
ortogràfics, que ja se sap que distingeixen
el nostre panorama editorial del de les
llengües normals. Aquí, però, prenen for-
mes notables, com “així dones” enlloc
d’”així doncs”, o “per tal corn” enlloc de
“per tal com”. Són pífies de màquina, no
de persona: el corrector ortogràfic ci-
bernètic no les detecta. No sembla sinó
que s’hagi fet servir un programa in-
formàtic de scaneig del text, que hauria
reconegut com ha pogut la impressió de
1989, negligint una revisió final acurada. 


Agustí, que a les Confessions passa
comptes amb la doctrina maniquea, a la


qual s’havia adscrit de jove, acaba la vi-
da en una agra polèmica amb els segui-
dors de Pelagi, un optimista que creia que
l’home ja és prou bo per salvar-se, sense
tanta gràcia de Déu. Agustí no es veu amb
tan bons ulls, sembla, i no confia tant en
les capacitats humanes, potser llevat de
la voluntat. Tot i així, m’agrada molt la
imatge següent: Déu ens ha encomanat
d’aplegar; la tria, se la reserva ell.2


L’Edat Mitjana converteix en auctori-
tas l’obra agustiniana, i la situa en aquest
lloc crucial en què ens el presentava el
nostre estimat professor de literatura. Això
va més enllà de l’àmbit religiós: l’escrip-
tura introspectiva típica d’Agustí, p.e., és
model d’un Descartes o d’un Pascal, tot
i les grans diferències d’orientació. 


Un altre aspecte ben actual de l’actitud
agustiniana, instal·lada sovint en el neguit
del dubte, és la seva flexibilitat her-
menèutica, gens dogmàtica: a la p. 420,
p.e., parla d’ “una veritat única expres-
sada de mil maneres”. Entre un concep-
te i la seva expressió, diu el rètor des de
la pràctica, no hi ha una relació única ni
absoluta, sinó moltes de possibles i vàli-
des (pp. 428, 430).


La tendència a veure l’home des de la
desconfiança, així com la reticència da-
vant la natura han marcat no només l’E-
dat Mitjana, sinó de retruc tota la nos-
tra civilització. Ja fa uns decennis, però,
que estem recuperant, a Occident, una
mirada positiva sobre el món i la huma-
nitat, potser influïts per les filosofies orien-
tals i l’ecologisme. BATALLA clou el seu
estudi així (p. 201):


En els segles posteriors, quan el Re-
naixement i la Il·lustració hauran obert
nous horitzons a la humanitat, ineptituds
i encarcaraments eclesiàstics faran que
s’enquisti un cristianisme obsessionat pel
pecat, malfiat envers el plaer, compla-
gut en la por, aclaparat per l’infern, au-
toritari enfront dels dissidents. Sens dub-
te, aquests mals han assolat el cristia-
nisme llatí. Tenen, però, un únic causant?
Tal volta aquest és Agustí? És clar que
no. L’obra d’Agustí té mancances, però
no podem fer responsable a Agustí del mal
ús que n’han fet els qui han estat inca-
paços de criticar-lo.


NOTES
1. MASCARÓ 2001: p. 46. El subratllat és meu.
2. Citat per BATALLA 2002: 198.


BIBLIOGRAFIA
–Josep BATALLA, Agustí d’Hipona. In: Història del pensament cristià. Quaranta figures. A
cura de Pere-Lluís Font. Proa: Bcn 2002. 
–AGUSTÍ D’HIPONA, Confessions. Traducció i notes de Miquel DOLÇ. Proa: Bcn 1989, reed.
2007.
–Joan MASCARÓ, Diàlegs amb l’Índia. Proa: Bcn 2001.


Ary Scheffer, St. Agustí i sa mare, Sta. Mònica (1846). L’obra es troba al Museu del Louvre
(actualment fora d’exposició). Representa una escena de les Confessions: la visió 
il·luminadora que tingueren, mare i fill, al port d’Ostia (p. 246)
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Podeu consultar totes les activitats de l’Escola a www.esmuc.cat


juny 2008
Activitats


Els concerts de l’Acadèmia (2a edició)
(L’Auditori. Sales Oriol Martorell i Tete Montoliu. Lepant,150. Barcelona).
Entrada gratuïta, fins esgotar localitats.


A les 19 hores.


FINAL DE LA TEMPORADA 2007-2008


GRANS CONJUNTS


Dia 17. Big Band de l’ESMUC (Sala Montoliu). 
Obres: Porgy and Bess, de George Gershwin. 
Joan Albert Amargós, direcció.


Dia 18. Orquestra Simfònica de l’ESMUC (Sala Martorell). 
Obres de: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Joseph Haydn 
i W. A. Mozart. 
Christopher Hogwood, direcció.


Dia 19. Cobla de l’ESMUC (Sala Montoliu).
Obres de: Manuel Saderra i Puigferrer, Josep Maria Bernat,
Rafael Ferrer, Josep Maria Ruera, Jordi León, Marc Timón,
Manuel Oltra i Salvador Brotons.
Bernat Castillejo, direcció. 


Més informació: www.esmuc.cat


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


Sonologia
Dia 2, 18 hores.


Seminari de Sonologia: El Reactable: Música en viu 
mitjançant ordinadors, impartit per Sergi Jordà, luthier 
digital, professor de l’ESMUC i la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), investigador, i cap de projectes del Music
Technology Group, UPF. 


Pedagogia
Dia 4, 11 hores.


Seminari d’Investigació en Educació Musical: 
La investigació preventiva i paliativa sobre les malalties
professionals del músic, impartit per Jaume Rosset. 


Música Clàssica i Contemporània
Dia 4, de 16 a 20 hores; i dia 5, de 10 a 14 hores.


Curs de contrabaix: El contrabaix a la Wiener 
Symphoniker, a càrrec d’Ernst Weissensteiner. 


Música Clàssica i Contemporània
Dia 13 i 14.


Curs de percussió Experimentació, creativitat i 
improvisació en la interpretació del repertori per a 
percussió i conferència L’angoixa per la interpretació 
de memòria, a càrrec d’Steven Schick.


Sonologia
Dia 16, 18 hores.


Seminari de Sonologia: Presentació de treballs de 
laboratori de so, a càrrec d’Enric Giné.


Cicle de l’ESMUC al Centre Cultural Blanquerna 
de Madrid (Alcalá, 44), 21 hores.


Dia 27: Els nostres estàndards. Amb Carme Canela, veu
& Lluís Vidal, piano. Per a més informació: www.esmuc.cat
i www.ccblanquerna.cat


Cobla de 
l’ESMUC


Orquestra Simfònica 
de l’ESMUC


Big Band 
de l’ESMUC
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Gent ESMUC


–La veritat és que no tinc pràctica-
ment records d’infantesa sense el
trombó...


–Així resulta més fàcil d’entendre.
Tota una Tercera de Mahler, amb solo
obligat per a tot trombonista. I tu, com
si res...


–Passant-m’ho bé, disfrutant. Aques-
ta temporada ha estat un luxe: la Sim-
fonia Alpina, la Patètica de Txaikovski,
Till Eulenspiegel, Mahler...


–Explica’m. Per què vas escollir l’ES-
MUC?


–Bàsicament per dos motius: el pri-
mer, el professor. Ja estudiava amb Ri-
cardo Casero i tenia dues possibilitats:
València o Barcelona. Aquí entra el se-
gon argument: la mateixa Escola, la se-
va infrastructura. De fet, ja coneixia una
mica l’ESMUC, havia estat a la JONC,
amb setze anys, i havia conegut ja algu-
na gent. Tot hi va influir.


–I ara que estàs a punt d’acabar, com
valores l’experiència?


–Bé, la veritat. He aprofitat molt el
temps, sobretot a nivell instrumental
perquè l’Escola, com a logística, et fa-
cilita molt la feina. És increïble poder
estudiar d’una manera regular i tran-
quil·la, preparar bé les proves i audi-
cions... De fet, m’he centrat molt en la
pràctica del trombó i he intentat que
el gruix d’assignatures teòriques no em
robessin massa temps.   


–Parles de proves i audicions… Tinc
entès que n’has fet moltes…


–N’he fet algunes, sobretot a partir
de segon… Per a la JONDE, per exem-
ple, on vaig participar en dos encontres.
Després vaig fer les proves internes per
a la plaça de segon trombó, per a un any,


amb l’OBC.
–I...
–Desprès, els meus companys es van


sentir còmodes amb el meu treball i em
van ampliar el contracte fins que es van
convocar proves, des de l’inici d’aques-
ta temporada fins a Setmana Santa vaig
estar treballant com a segon trombó. I
enmig de tot això, el mes de gener pas-
sat van sortir les proves per a la plaça
de solista. 


–Que va quedar deserta...
–Sí, però em van oferir l’oportunitat


de provar-me en la plaça de solista fins
a finals de temporada. I aquí em tens!


–Tens la sensació d’haver anat molt
ràpid?


–Sí, fins a cert punt. Però també he
assaborit molt l’estudi i aprenentatge de
l’instrument. He tingut molt bons pro-
fessors (Luis Gómez, Carlos Gil, Ricar-
do Casero...) que m’han ajudat i acon-
sellat correctament. I també el meu avi...
Sense ell no hauria estat músic. En ge-
neral, es tracta de marcar prioritats, de
jerarquitzar les teves obligacions. En tot,
també en la vida. I per a mi, el més im-
portant és, ara mateix, l’Orquestra. És
el que vull fer. Però amb seny i sentit de
la responsabilitat. És a dir, no he obli-
dat l’ESMUC, i més ara que estic a punt
d’acabar. Sé que si vull treballar en qual-
sevol centre superior o opositar en les
millors orquestres, em cal el títol.


–On et veus, en un futur no massa
llunyà?


–Home, on m’agradaria? (Calla un
moment i sentencia) A la Filharmòni-
ca de Berlín o a la de Nova York... Te-
nim dret a somniar, no? De fet, fa poc
vaig assistir a unes classes magistrals
que el trombó solista de la Filharmòni-
ca va fer a l’ESMUC i em va convidar a
les proves. Hi aniré, és clar. També m’in-


Eusebio


Sáez


teressa molt l’escola nord-americana,
importantíssima en l’àmbit del vent –
metall. Preparar un Artist Diploma a Jui-
lliard, per exemple...


–I entre les teves prioritats, figura
també la música de cambra?


–Cal veure-ho d’una manera objec-
tiva. Quantes orquestres hi ha? Quan-
tes places de solista? Però també, quants
grups de cambra? Que es guanyin la vi-
da només fent cambra, els Spanish
Brass. De fet, la música de cambra és
molt nòmada. Tens un bolo per aquí, un
altre per allà; necessites un manager...
En canvi, tota orquestra és una autènti-
ca empresa. Particularment, m’omple
més. I, fins a cert punt, no deixa de ser
fer música de cambra però en format
gran. També tinc una il·lusió molt gran:
ressucitar el Quartet de Trombons de
Barcelona, amb l’objectiu de gaudir de
la música i aprendre.


–Preferències de repertori?
–Romàntic, és clar (somriu).
–I projectes?
–De moment, treballar amb l’OBC fins


que surti la plaça de trombó solista.
Aquesta és una carrera de fons. Els ins-
trumentistes som com esportistes d’elit.
Treballem molt per a un sol moment. Mol-
ta constància, molt d’estudi. I estudiar bé,
és clar. A nivell formatiu, voldria conti-
nuar estudiant, escollint el destí també en
funció de si em quedo o no a l’orquestra.
De fet, m’encanta Barcelona. 


–Per?
–És la ciutat més avançada d’Espa-


nya. La més europea de l’Estat. A nivell
cultural, sí. Però també socialment.
També valoro la proximitat amb casa
meva. No ens enganyem: això és molt
important. València, i més ara, està prou
bé. Però si em fan escollir, ho tinc clar:
em quedo a Barcelona.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


ESTUDIANT DE L’ESMUC I 
TROMBÓ SOLISTA DE L’OBC


Parla i toca amb un aplom fins a cert punt insòlit si tenim present que només té vint-i-un anys.
Sabent què vol dir en cada moment. I com vol comunicar-ho. Aquest jove valencià està a punt d’a-
cabar els seus estudis a l’ESMUC, on ha estat seguit de ben a prop, entre altres, per professors
com Raúl García o Ángel Serrano. Mestres que són ara també companys de feina en tant que Sáez
exerceix fins a finals de temporada de trombó solista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya. Per mèrits propis. En justa correspondència al seu talent i a les hores de
treball.


‘Porto des dels vuit anys enganxat al trombó!’
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