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ACTUALITAT


D’aquí que, de manera prèvia a
la celebració de l’acte obert i
ja amb caràcter eminentment


privat, el mateix conseller Maragall i el
director general de la Fundació per a
l’ESMUC, Pau Monterde, van presidir la
presentació de Borràs com a màxim res-
ponsable acadèmic davant dels seus com-
panys de l’ESMUC –des de membres del
mateix Patronat de la Fundació fins a
professors i personal d’administració i
serveis. 


Pel que fa al desenvolupament de
l’acte celebrat a la sala Oriol Martorell
de L’Auditori –que es va iniciar amb la
projecció del DVD que el dramaturg i
professor de l’Institut del Teatre, Ramon
Simó, va realitzar per a l’ESMUC amb
motiu de la celebració del darrer Saló
Estudia–, destaca el parlament, certa-
ment conciliador i molt aplaudit, de
Borràs articulat a manera d’invitació
al públic assistent –principalment, mem-
bres de la comunitat educativa de
l’Escola– en la línia de convertir l’ES-
MUC en una eina aglutinadora d’in-
quietuds i voluntats a l’entorn de l’a-
prenentatge i la pràctica musicals. Tot
seguit, va prendre el relleu el conseller
Maragall, el qual va destacar en el
seu parlament el moment clau que viu
l’ESMUC, arran dels reptes derivats


de l’entrada en funcionament del Pla de
Bolonya. 


Acabats els parlaments, va tenir lloc
el lliurament dels diplomes acreditatius
de la titulació a una representació d’es-
tudiants graduats encapçalada per Da-
niel Vilarrubias i Marta Arbonés. Poste-
riorment, el cineasta català Pere Porta-
bella, director de la celebrada Die Stille
vor Bach (El silenci abans de Bach), va
ser l’encarregat de realitzar la lliçó ma-
gistral d’inauguració del curs. De mane-
ra prèvia a la lectura de la lliçó, es va pro-
jectar una de les escenes més destacades
del film de Portabella, en la qual un con-
junt de violoncel·listes, entre ells, diver-
sos estudiants i graduats de l’ESMUC,
interpreten en un vagó de metro el Pre-
ludi de la Suite número 1 de J. S. Bach. 


A manera de fermall, va tenir lloc l’ac-
tuació del combo d’estudiants Francesc
Vidal (saxo), Blai Navarro (acordió), Al-


Va ser el 19 de novembre passat, a les 19.30 hores, a la sala Oriol Martorell de L’Auditori de Bar-
celona. Presidit pel conseller d’Educació, Ernest Maragall, l’acte oficial d’inauguració del curs
acadèmic 2008-2009 de l’ESMUC, novament celebrat pels volts de la festivitat de Santa Cecília,
va servir per presentar de manera oficial el nou director de l’Escola, Josep Borràs.


per RUT MARTÍNEZ


FO
T
O


S
: J


O
R


D
I 
T
O


R
R


A


El cineasta Pere Portabella


bert Burcet (teclats), Andreu Cañadell
(teclats), Paco Perera (baix) i Dídac
Fernández (bateria), del prestigiós bai-
xista i professor del departament de Jazz
i Música Moderna, Gary Willis.


inaugura amb la seva lliçó magistral el curs acadèmic 2008-2009


En les imatges, 
els estudiants 


Daniel Vilarrubias 
i Marta Arbonès 


reben la felicitació 
del conseller Maragall


per haver finalitzat 
els seus estudis 


a l’ESMUC. 
L’actuació dels 


estudiants de Gary
Willis va posar punt 


final a l’acte 
d’inauguració 


dels curs académic
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La tercera edició del cicle de concerts de l’ESMUC, Els con-
certs de l’Acadèmia, es reprendrà a finals d’aquest mes
de gener programant l’actuació dels anomenats Grans


Conjunts de l’Escola en diverses sales de L’Auditori de Barce-
lona. L’encontre d’aquest mes de gener inclou els concerts
següents: 27 de gener de 2009, Cobla de l’ESMUC. Director:
Jordi Figaró (Dep. Música Tradicional); 28 de gener de 2009,
Conjunt de Música Antiga, amb les Sacqueboutiers de Toulou-
se. Director: Salvador Mas –programa amb obres de T. L. de
Victoria/G. Gabrielli (Dep. Música Antiga)–; 29 de gener de
2009, Orquestra Simfònica de l’ESMUC. Director: Andrés Oroz-
co –interpretaran la Simfonia número 5 de Tchaikowski i L’O-


Els estudiants Víctor Ferragut
(bombardí), Gustavo Villegas
(flauta travessera), Enrique Lapaz


(piano) i Carles Marigó (piano), van ser
seleccionats per representar l’ESMUC
en el certamen d’interpretació Intercen-
tros Melómano, que enguany ha arribat
a la seva setena edició i que té com a ob-
jectiu escollir el millor instrumentista
dels centres de grau superior de músi-
ca de tot l’estat espanyol. 


La fase final del concurs, en la qual
van participar els quatre estudiants de
l’ESMUC, va tenir lloc el primer cap de
setmana de desembre al Real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid. En
va resultar guanyador el violoncel·lista
Guillermo Pastrana, del Conservatorio
de Granada. El segon premi va ser per
al viola Jesús Rodríguez (Conservatori
d’Oviedo), mentre que el tercer se’l va
emportar el flautista de l’ESMUC (ac-
tualment, estudiant del Conservatori Su-
perior Nacional de París), Gustavo Vi-
llegas.


Pel que fa als premis especials, de nou
Pastrana va ser reconegut com a millor
intèrpret de corda, mentre que Víctor


L’ESMUC, novament present 
al certamen d’interpretació musical 
Intercentros–Melómano


Ferragut, de l’ESMUC, es va emportar
el premi al millor intèrpret d’instruments
de vent metall i, per últim, Villegas va
ser nomenat millor instrumentista de vent
fusta. Enguany també es va reconèixer,
amb el format de menció honorífica, la
intervenció de Mercè Escanelles, del Con-
servatori de les Illes Balears.


Recordem que d’entre els premis que
ofereix el certamen destaquen diversos
contractes per actuar com a solista amb
formacions d’arreu de l’Estat, així com
un enregistrament per a Ràdio Nacional
d’Espanya, entre altres. 


La clarinetista i graduada per l’ES-
MUC, Ona Cardona, va resultar guan-
yadora de la tercera edició d’aquest con-
curs, inicialment restringit a l’àmbit de
la música clàssica i contemporània però
que de manera progressiva ha obert la
seva oferta a totes les especialitats ins-
trumentals, inclòs el cant. L’any passat,
la violinista Ana Valderrama, estudiant
de l’ESMUC, en va resultar guanyadora,
així com el flautista Gustavo Villegas (se-
gon premi) i el saxofonista Gabriel Amar-
gant (menció especial) –tot ells, de l’ES-
MUC.


Coincidint amb la finalització del
primer quadrimestre acadèmic
d’aquest nou curs, el departament


de Música Clàssica i Contemporània
(Música de Cambra) promou una nova
edició de la Marató de Cambra destina-
da a donar a conèixer el treball realit-
zat pels estudiants. Coordinada nova-
ment pel professor i cap del departament
Jordi Camell (disciplines no orquestrals),
la Marató de Cambra tindrà lloc els dies
següents: 


Sala Tete Montoliu de L’Auditori: di-
vendres, 9 de gener de 2009, a partir de
les 16 hores i fins les 20 hores; dissabte,
10 de gener de 2009, a partir de les 11
hores i fins les 20 hores; i diumenge, 11
de gener de 2009, a partir de les 12 ho-
res i fins a les 20 hores.


La resta d’audicions es realitzaran a
les aules de Cor i Orquestra (tercer pis)
de l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya. Properament podreu consultar al
blog de la Marató de Cambra (http://es-
muc-maratodecambra.blogspot.com/)
tota la programació tancada dels con-
junts que participaran en aquesta ini-
ciativa. L’entrada als concerts i audicions
és lliure i gratuïta.


cell de foc d’I. Stravinsky (Ed. 1945), Dep. Música Clàssica i
Contemporània– i, per últim, el 30 de gener de 2009, Big Band
de l’Escola, amb Paul Mitchell Davidson com a director. 
Es reprèn així l’activitat del cicle de concerts de l’ESMUC que
es va iniciar l’octubre passat amb l’actuació del conjunt de Mú-
sica Moderna Arangu i que ha comptat, entre altres, amb l’ac-
tuació del duo format per Oriol Saña i Albert Guinovart (en les
imatges, recull del seu concert realitzat a la sala Oriol Martorell
de L’Auditori el 25 de novembre passat).


Podeu consultar el blog del cicle de concerts (gratuïts) a l’a-
dreça següent: http://www.esmuc-concertsacademia.blogs-
pot.com.


De nou, l’ESMUC proposa 
una Marató de Cambra 
dels grups de Clàssica 
i Contemporània


El cicle de l’ESMUC dóna veu als Grans Conjunts: concerts 
de la Cobla de l’ESMUC, el conjunt de Música Antiga, 
l’Orquestra Simfònica i la Big band


Albert Guinovart, piano, i Oriol Saña, violí, en un moment de l’assaig previ al concert







U
na de les maneres d’estudiar
la història és a partir dels ob-
jectes que n’han format part.
En la història de la música


són els mateixos instruments, entre d’al-
tres, les fonts que ens expliquen el pa-
norama musical d’un lloc o d’un mo-
ment concret. En aquesta ocasió es trac-
ta d’una trompa que es troba al Museu
de la Música de Barcelona1. I si vull par-
lar d’aquest i no d’un altre instrument
és per la signatura que duu a la cam-
pana. 


Partint d’aquesta breu però precisa


informació, alhora que insòlita, l’estu-
di desenvolupat al voltant d’aquest ins-
trument i d’aquest personatge ha reco-
pilat diversa informació sobre alguns
aspectes ben poc estudiats de la nostra
música, com l’ús de la trompa o la fa-
bricació d’instruments de vent metall a
Catalunya.


L
a trompa a Catalunya durant
el segle XVIII. Probablement el
fet que va marcar més l’inici
d’aquest segle, des de la pers-


pectiva musical, va ser la representació
el 1708 de l’òpera Il più bel nome d’An-
tonio Caldara, considerada la primera
òpera representada a la península, en
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E S M U C A R T I C L E


ocasió de les noces de l’arxiduc Carles
d’Àustria amb Elisabeth Cristina de
Brunswich-Wolfenbüttel. Entre moltes
de les peculiaritats de l’obra, que va ser
un esdeveniment sense precedents, en
destaco que possiblement aquest fou el
primer cop que la trompa s’utilitzava
per fer música, en concret en l’Aria con


Corni da Caccia. 
I dic “per fer música” perquè les pri-


meres referències a aquest instrument
es troben uns quants segles abans, quan
els autors més rellevants de la literatu-
ra medieval catalana ja incloïen en les
seves obres referències a trompes i si-
milars. Tirant Lo Blanch de Joanot Mar-
torell, el Llibre dels Feits de Jaume I,


per MARTÍ MARSAL i RIERA


La trompa a Catalunya durant el segle XVIII


a partir del descobriment d’un fabricant 
d’instruments de vent metall


Narcís Coll
Mestre de trompes i clarins


Trompa de caça (trompa natural) MDMB 123. 
Imatge del Fons de Documentació del Museu de la Música de Barcelona
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l’Espill o llibre de les dones de Jaume
Roig, Poesies d’Ausiàs March, Crònica


de Ramon Muntaner o l’anònim Curial


e Güelfa, entre d’altres obres contenen
vocabulari com trompes, trompetes,
trompons, clarons i anafils, i verbs com
trompar o cornar.2


T
ornant al segle XVIII, abans
de mitjans de segle la trom-
pa ja es troba com un instru-
ment habitual, tal i com do-


cumenten els dos principals tractats so-
bre teoria de la música i composició
d’autors catalans: Guía para los Prin-


cipiantes de Pere Rabassa (ca.1720) i
Mapa Armónico Práctico de Francesc
Valls (1742a). Ambdós determinen la
tessitura i afinació en comparació amb
l’orgue, així com diversos consells i ad-
vertències a l’hora de compondre per a
aquest instrument. També apareixen els
primers indicis de sistemes per modifi-
car l’afinació dels instruments mit-
jançant fragments de tub, que acaba-
rien amb la trompa de tons extraïbles
de finals de segle (fins aleshores la ma-
joria d’instruments de vent metall es-
taven limitats en un cert nombre de no-
tes corresponent als harmònics d’una
fonamental, determinada per la llargà-
ria del tub). 


La segona meitat de segle va carac-
teritzar-se per la primera música simfò-
nica, també denominada “amb trompes
i violins”4, on, tal com es dedueix per
l’expressió, els instruments que com-
plementaven la formació de corda clàs-
sica eren en la majoria de casos una pa-
rella de trompes. Entre els principals
representants d’aquest moviment vol-
dria destacar-ne Josep Duran i Carles
Baguer, com a dos dels compositors que
van fer-ne més ús, malgrat conèixer-ne
altres casos, i d’una manera ben sem-


blant als compositors contemporanis
europeus. 


Ja tombant segle XIX, coetàniament
al simfonisme, voldria mencionar un
peculiar recull de música de cambra:
els sis quintets de Josep Vinyals, Mes-
tre de Capella de Montserrat, escrits el
1804 com a música per a acompanyar
les processons del monestir, per a for-
mació clàssica de ministrers: dos oboès,
dues trompes i bajón (fagot). No sols
la formació és un element destacable
d’aquesta música, sinó també que a par-
tir del tipus d’escriptura es pot con-
cloure que la tècnica de mà –que per-
metia obtenir altres notes a part dels
harmònics naturals de l’instrument mit-
jançant tapar la campana amb la mà,
popularitzada a Europa des de mitjans
de segle– ja era un element conegut i
habitual en l’ús de la trompa.


N
arcís Coll, Mestre de trom-
pes i clarins. La principal
font d’informació sobre
aquest personatge ha estat


un recull de diversos qüestionaris i in-
formes elaborats el darrer terç de segle,
que ha esdevingut la principal font do-
cumental sobre l’activitat econòmica i


social de la ciutat d’Igualada i de la co-
marca de l’Anoia. Aquests foren ela-
borats tant per ordre del govern borbó
(els “Qüestionaris de Zamora” o els de
Manuel de Godoy) com pel mateix
ajuntament. La primera referència que
es troba sobre Narcís Coll data de 1784:
“Ay en esta vila de Igualada [...]. Qua-


tro caldereros, y uno de ellos trabaja


trompas de cassa para la música con


toda avilidad y primor, llamado Narci-


so Coll, que ofrece a proeva a qualquier


profesor deseoso se diese noticia al pú-


blico de su abilidad.”5


És sabut que la fabricació d’instru-
ments partia d’oficis més comuns; men-
tre que els fabricants d’instruments de
vent fusta es vinculen amb l’ofici de tor-
ner, els de vent metall ho fan amb ofi-
cis com el de llauner o calderer, com és
aquest cas. Els altres tres documents
d’aquest tipus que donen informació
explícita sobre el fabricant sols l’ano-
menen en llistats d’oficis, en un d’ells
remarcant que “es de singular havili-


dad”.6


A partir dels llibres de baptismes, ma-
trimonis i òbits de les dècades que com-
prenen aquests informes es dibuixa una
genealogia del personatge, consistent en
esposa, onze fills i quatre néts, sense
més continuïtat, ja que els quatre mo-
riren prematurament. El document que
aporta una informació més rellevant és
el seu òbit: “Dia vint y nou de Setembre
de mil vuit cents y nou en lo Cementiri
de esta Parroquial Iglesia de S[anta].
Maria de la Vila de Igualada Bisbat de
Vich: se doná Sepultura ecclesiastica al
Cadaver de Narcis Coll Calderer natu-
ral de Girona, mor dos dies antes en la
edat de sinquanta y sis anys, Marit de
Maria Corbella natural de Montmaneu
Bisbat de Vich. Rebé tots los Sagraments
acostumats de la Iglesia.”7


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


Il più bel nome 
d’Antonio Caldara 
és el primer cas 


de la trompa 
a Catalunya com


a instrument 
musical.


Il più bel nome (Antonio Caldara, 1708). Aria con Corni da Caccia [íncipit]3
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Fins el moment present no hi ha més
informació sobre el lloc d’origen o el
seu mestratge, però una recerca vigent
pretén aprofundir aquesta i altres parts
de la vida de Coll. Altra informació de
caràcter biogràfic són alguns detalls so-
bre la seva ubicació a la ciutat així com
dades sobre pagaments de tributs i im-
postos.


Sobre la seva obra sols es conserva
l’instrument mencionat, la trompa
MDMB 123, malgrat que també se li
atribueix un buccèn (MDMB 536) de
manera segurament errònia. Altres do-
cuments deixen constància de diversos
instruments i objectes elaborats per
Coll, com un clarí per fer els pregons
de la vila, un fanal per la font o unes
mesures per l’oli, i un dels documents
més interessants és el que confirma l’e-
xistència de dues trompes de tons ex-
traïbles a l’ajuntament el 1802, actual-
ment desaparegudes.


L’
estudi realitzat a la trompa
existent ha permès treure’n
algunes conclusions, però
l’estat en què es troba no


permet certificar que l’instrument no
hagi sofert cap modificació al llarg dels
anys, de la mateixa manera que tampoc
hi ha evidències clares sobre cap canvi
rellevant de tipus morfològic. Com es
pot observar, es tracta d’un instrument
d’afinació invariable, que segons la
llargària equival a La bemoll (no està
permès de tocar aquest tipus d’instru-
ment, per la seva conservació), format
per quatre fragments de tub de llautó
(un aliatge entre coure i zenc) i d’unes
dimensions i proporcions més similars
a les d’una trompa barroca que a les
dels instruments fabricats pels volts de
1800 a Europa. Aquest punt encara po-
sa més en dubte la utilitat original de
l’instrument i el fet que es prengui
aquest com a referència a l’hora de par-
lar del tipus de trompa que es feia ser-
vir a Catalunya durant el segle XVIII.


Sense voler especificar més detalls,
ni de l’instrument, ni del constructor,
ni dels diferents exemples sobre el fet
musical al voltant de la trompa a
Catalunya, voldria concloure que mal-
grat la poca informació preexistent
hi va haver una plena normalitat en
l’ús de l’instrument al país al llarg
de tot el segle, en sintonia amb l’acti-
vitat europea. Sobre el punt de parti-
da, la part inèdita corresponent a la
recerca sobre Narcís Coll no és més que
l’inici d’un llarg estudi que pretén pro-
funditzar sobre la fabricació d’instru-
ments de vent metall a Catalunya,


amb l’esperança que aquest esdevingui
tan sols un exemple entre molts d’al-
tres encara per descobrir. Aquest estu-
di podria comportar la recuperació


d’una petita part del patrimoni musical
català, a partir de la reproducció d’ins-
truments conservats, com la trompa
del museu.


Martí Marsal i Riera és graduat per l’Escola Superior de Música de Catalunya en l’especia-
litat de trompa i autor del treball “Narcís Coll, Mestre de trompes i clarins (1753-1809).
La trompa a Catalunya durant el segle XVIII. Organologia, documentació i repertori.” pre-
sentat l’abril del 2008, d’on s’ha extret la informació d’aquest article. marti@igualada.cat


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


NOTES


1. MDMB 123: Trompa de caça (trompa natural) feta per Narcís Coll a Igualada, Catalunya,
Data aproximada: 1790-1830. Mides: L 36 cm, D 25,3 cm. Forma: tres voltes. Broquet no
fix. Materials: Llautó. Decoració: el pavelló duu un reforç llis de 3,8 cm d’amplada (Fons
de Documentació Organològica del Museu).
2. Alguns d’aquests casos es troben descrits i detallats al Diccionari Etimològic i Comple-


mentari de la Llengua Catalana de Joan Coromines i al Diccionari català-valencià-balear


d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll.
3. BORRÀS I ROCA, Josep. La instrumentació de l’òpera Il più bel nome d’Antonio Caldara.


Terrassa: [s.n.], 1995., a partit del manuscrit. Malgrat que en la part general conservada l’es-
criptura és en el to real, les parts de trompa aquí transcrites són tal com ho llegirien els trom-
pistes, en Fa. Les notes reals es dedueixen, en aquest cas, transportant el fragment una quin-
ta justa descendent.  
4. Expressió que freqüentà a Catalunya al llarg del segle, referint-se al caràcter simfònic de
les obres, i que coincideix amb una de les formacions més sovintejades, formada per orquestra
de corda i dues trompes. Vegi’s: MORALEDA, Joan Lluís i DOLCET, Josep. Amb trompes i vio-


lins. Música orquestral catalana del segle XVIII [Enregistrament sonor]. Barcelona: Tritó,
2004., text del llibret a càrreg de Josep Dolcet. 
5. AGS (Arxiu General de Simancas). Gracia y Justícia. Lligall 336 (824 antic). 20 de març
de 1784. Transcriu TORRAS I RIBÉ, Josep M. La comarca de l’Anoia a final del segle XVIII.


Els “qüestionaris” de Francisco de Zamora. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat. Biblioteca Abat Oliva, 1993., p. 290-291. Informe sobre la situació general del par-
tit d’Igualada de 1784 elaborat per l’alcalde major Bonaventura Claris i Postius.
6. ACAN (Arxiu Comarcal de l’Anoia). Fons Municipal. Registre 1789, f. 44-49v., s.a. Trans-
criu Torras i Ribé, Josep M. Op. cit., p. 299. Informe gremial de 1789.
7. APSMI (Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Igualada). Llibre d’òbits 1803-1815, foli 147v.


La primera música simfònica 
catalana es coneixia com a música 


“amb trompes i violins”.


Trompa de caça (trompa natural) MDMB 123
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A G E N D A E S M U C


gener 2009
Activitats


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 27. Cobla de l’ESMUC. Director: Salvador Brotons. 


Dia 28. Conjunt de Música Antiga de l’ESMUC amb les Sacqueboutiers de Toulouse. 
Director: Salvador Mas. Obres de T. L. de Victoria i G. Gabrielli.


Dia 29. Orquestra Simfònica de l’ESMUC. 
Director: Andrés Orozco. 


Dia 30. Big Band de l’ESMUC. 
Director: Paul Mitchell Davidson.


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.


Clàssica i Contemporània
Dies 9, de 16 a 20 h; dia 10, d’11 a 20 h; dia 11, de 12 a
20 h. Sala Tete Montoliu de L’Auditori.


Marató de música de cambra. 


Clàssica i Contemporània
Dia 12, hora a determinar. Aula d’Orquestra.


Concert dels estudiants de piano de 1r curs. 


Sonologia
Dia 12, 18 h. Aula A350.


Seminari de Sonologia: A tutorial on semantic audio 
analysis and music information retrieval. A càrrec de 
Perfecto Herrera, cap del Departament de Sonologia 
de l’ESMUC i investigador al Music Technology Group.


Clàssica i Contemporània
Dia 14, hora a determinar. Aula d’Orquestra.


Concert dels estudiants de piano de 2n curs. 


Clàssica i Contemporània
Dia 16, hora a determinar. Aula d’Orquestra.


Concert dels estudiants de piano de 3r i 4t curs. 


Sonologia
Dia 19, 18 h. Aula A350.


Seminari de Sonologia: Presentació de treballs de 
l’assignatura Laboratori de So 2008-2009.


Musicologia
Dia 28. 


Classe magistral de Susan McClary. 
Per a més informació consulteu el departament.


Orquestra Simfònica de l’ESMUC
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Amb tot, el mes de novembre pas-
sat, el mateix Amargant va por-
tar els temes principals d’aquest


First Station al local de jazz més desta-
cat de la ciutat russa de Sant Petersburg
–tot i que, a manera de primeres pro-
vatures, el Gabriel Amargant Quartet ja
ha fet sonar en espais remarcables de
Madrid i Barcelona les peces que inte-
gren aquest àlbum. Acompanyat de Mar-
co Mezquida al piano; Miguel Serna,
al contrabaix, i Carlos Falanga, a la ba-
teria; Gabriel Amargant s’erigeix com
un dels músics més interessants de la se-
va generació. 


–Com valores la sortida d'aquest First
Station?


–Estic il·lusionat i amb moltes ganes
de rodar els temes del disc. Vist amb una
mica de perspectiva les coses han anat
molt ràpid, molt rodades: el juny pas-
sat, tot just vaig acabar el meu Projecte
Final de Carrera. Poc després, Jordi Pu-
jol, del segell Fresh Sound, es va fixar
en mi després de sentir-me tocar una nit
al Bel-Luna i només un parell de mesos
més tard ens posàvem a gravar el mate-
rial d'aquest CD. Presentar-lo en el marc
del Festival de Jazz de Barcelona ha es-
tat també un honor i una responsabili-
tat a la qual, espero, hauré sabut res-
pondre.  


–Què hi trobarem, en el disc?


–Un total de vuit temes, sis dels quals
són composicions pròpies així com dues
versions particulars de dos estàndards:
I wish you love i Charade. Però sobre-
tot el que desprèn el disc és la il·lusió i
el bon rotllo que s'ha creat entre els
membres del quartet, als quals vull
agrair també el seu compromís en aquest
primer disc com a líder, tan important
per a mi.


Tot i la sortida del seu disc, el saxo-
fonista no oblida la seva vinculació amb
l'Escola. Tant és així que a partir d’a-
quest mes de gener de 2009, Amargant
serà el responsable de coordinar les pri-
meres Jams organitzades a l’ESMUC, en
concret, al bar cantina, i adreçades prin-
cipalment als estudiants i professors de
l’Escola, tot i que seran de caràcter obert
i convidaran músics –professionals, es-
tudiants i alumnes– d’arreu.


En aquest sentit, Amargant té clar
l’objectiu de les sessions: “Voldria ofe-
rir als alumnes de l’Escola i, insisteixo,


Gabriel
Amargant


a tots aquells músics que ho vulguin la
possibilitat de participar i aprendre d’u-
na situació musical tan positiva per al
músic de jazz com és la Jam i que en-
cara, malauradament, no existia com a
tal en un centre com l’ESMUC”. I afe-
geix: “Espero que aquestes Jams con-
tribueixin a millorar la relació entre pro-
fessors i alumnes en tant que uns i al-
tres podran compartir escenari, cosa que
no sempre passa fora de l’Escola i que,
evidentment, representa un plaer i un
aprenentatge per part dels qui comen-
cem”.


Amargant avança alguns dels músics
participants en aquestes sessions. “Inau-
gurarem el 9 de gener, a les 18 hores,
amb una proposta que he titulat Argen-


tina/Argentona Connection i que té en
Dani Pérez el seu convidat principal. Em
fa molta il·lusió”.


Però no només això. La programació
per al mes de gener està ja pràcticament
tancada. 


Us n’oferim un tast.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC


SAXO TENOR I CLARINET. GRADUAT PER L’ESMUC
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“Les Jams de l’ESMUC propiciaran
un encontre real entre professors i


alumnes que serà profitós per a tots”


Músic de recursos, amb una personalitat forta dins i fora l’es-
cenari. Talentós, àgil amb el tenor quan més costa, quan a
l’art de la improvisació cal sumar-hi estil, veu pròpia, ple-
nitud sonora. Amb només 21 anys i acabat de graduar per
l’ESMUC, Gabriel Amargant acaba de presentar, en el marc
del 40è Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barce-
lona, l’àlbum First Station (Fresh Sound New Talent), el seu
primer treball com a líder.


Dia 16 de gener de 2009, a les 18 hores, al bar cantina de l’ESMUC


Adrià Plana Quartet. Pol Padrós, trompeta. Adrià Plana, guitarra.
Aleix Forts, contrabaix. Joan Terol, bateria.


Dia 23 de gener de 2009, a les 18 hores, al bar cantina de l’ESMUC


Tribute to The Miles Davis Quintet / Featuring Joan Díaz.
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É
mile Naoumoff és un fenomen
musical poc corrent en si ma-
teix: una carrera brillantíssima,
nen prodigi, alumne de Nadia


Boulanger dels vuit als disset anys, mem-
bre (igual que Bernstein, Copland, Mar-
kevitx i tants d’altres) de La Boulange-
rie, com ell mateix es definia, pianista
amb coneixement profund de tota la mú-
sica occidental des de l’edat mitja fins
ara, una àmplia discografia –43 discos–,
abundants publicacions de composicions
i transcripcions, professor al Conserva-
tori de París (1984-1998) i des de 1998
a la Indiana University School of Music,
a Bloomington.


Durant la seva estada a l’ESMUC, Na-
oumoff ha mostrat una energia i conei-
xement envejables. De manera diverti-
da, però mostrant sempre un gran res-
pecte i interès, ha escoltat i ha ajudat els
alumnes que han tocat per a ell, moti-
vant-los i inspirant-los a fer millor mú-
sica en tot moment. En contra del que
deia G. B. Shaw, Naoumoff pot tocar
(i tant si pot!) i ensenyar alhora al ma-
teix nivell. Caldria felicitar també en Jor-
di Camell (antic alumne d’ell a Fontai-
nebleau, cap del Departament de Clàs-
sica de l’ESMUC) per haver-lo portat a
Catalunya i haver realitzat l’esgotado-
ra tasca de traduir, per a tots els pro-
fessors i alumnes que hi vam assistir, tot
el que Naoumoff anava dient a les clas-
ses, ajudat també a vegades per en Jor-
di Torrent, exalumne seu a la Universi-


tat de Bloomington, Indiana.
El primer dia vam gaudir d’un vídeo


on vam poder veure el nen Naoumoff,
alumne de Nadia Boulanger, a l’estudi
d’aquesta rebent una lliçó pública sobre
una obra de Mozart. Émile Naoumoff
va parlar de les seves classes amb ella:
ell, un nen petit amb una senyora gran
que era tota una eminència. Va subrat-
llar que, en les seves classes, més que la
nota escrita, era important el dibuix, el
disseny de la frase. Va insistir que Ma-
demoiselle Boulanger remarcava cons-
tantment la necessitat de donar als alum-
nes la capacitat de reciclar-se, de me-
ravellar-se amb la música i no quedar-se
només amb allò que havien après d’una
manera fixa i imposada.


A la tarda, els estudiants de piano van
tocar alguns Preludis i Fugues d’El cla-
ve ben temperat i la Tocata en Mi me-
nor de J. S. Bach. Émile Naoumoff va re-
calcar que no ens hem de fiar de l’Ur-
text sinó del “Yourtext”, referint-se al
fet que cal interioritzar l’obra, fer-la te-
va, cantar-ne les diferents veus, escriu-
re-les per separat, mirar quins punts pen-
sem que seria important destacar, pen-
sar i realitzar els gestos expressius i saber
on cal accentuar i puntuar l’obra. És amb
aquests paràmetres que construïm l’es-
perit de la música barroca, de la retòri-
ca dels gestos musicals. En el moment
d’interpretar hem de poder, d’una ma-
nera o altra, manipular la psicologia de
l’oient.


Seminari amb 


Émile Naoumoff


per ALBERT BOVER 
pianista i professor de piano del Departament de Jazz de l’ESMUC


Naoumoff va explicar amb convenci-
ment que en la música polifònica no hi
ha “dalt i baix”, no hi ha una melodia i
un acompanyament, sinó que hem de to-
car i escoltar polifònicament. Fins i tot,
i especialment, també quan és difícil fer-
ho. Per poder aconseguir-ho suggeria to-
car encreuant les mans, tocant unes veus
tot cantant les altres imaginant cada veu
amb un instrument diferent i també to-
cant amb l’esquerra el que correspon-
dria a la dreta i a l’inrevés. Per exem-
plificar la claredat del discurs polifònic
i el manteniment d’una bona pulsació,
va posar exemples en els quals reduïa el
discurs sonor tot tocant només els va-
lors llargs i portant el tempo amb figu-
res més llargues. És a dir, no subdivi-
dint-ho tal com molts de nosaltres hem
agafat com a hàbit. Ens va fer entendre
que, en la música barroca, la melodia es
fonamenta en els valors llargs mentre
que els valors curts juguen el rol d’or-
namentació, és a dir, de decoració d’a-
questes notes llargues. Totalment a l’in-
revés del que passa en la música romàn-
tica (va exemplificar-ho amb un Nocturn
de Chopin).


V
a insistir en el fet que, per ar-
ticular millor Bach, és impor-
tant conèixer com aquest es-
crivia per a orgue i per a cla-


ve, i també tota l’obra d’autors anteriors
a Bach de polifonia vocal i per a llaüt i
tiorba. Conèixer les característiques de
tots aquests instruments, com es toquen,
com estan afinats i imitar també els cops
de l’arquet de la corda i les respiracions
dels flautistes i els cantants.


Al llarg de la nostra vida podem tenir la sort de trobar un pianista que toca molt bé, o
algú amb un coneixement profund de la música, o algun mestre que sap transmetre
tot aquest coneixement de manera clara, profunda i lúdica alhora. Però molt rarament
trobem totes aquestes qualitats reunides en una sola persona. Aquest és el cas d’Émile
Naoumoff, a qui hem tingut el plaer d’escoltar, gaudir i aprendre en un Seminari que ha
donat a l’ESMUC entre el 16 i el 20 de març d’aquest any 2009.
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Al llarg de la setmana Émile Naou-
moff va deixar molt clar que per tocar
el piano cal sumar la importància del tre-
ball de l’oïda i el coneixement de tota la
música no escrita específicament per a
aquest instrument. Ho comparà amb un
text teatral: per entendre l’obra que
anem a veure necessitem un bon actor
que la comprengui i que “digui” bé el
text. De la mateixa manera, no n’hi ha
prou a ser bon músic, a sentir la músi-
ca, sinó que també cal fer-la arribar, ex-
plicar-la bé, esdevenir transparent. En
definitiva, esdevenir l’obra mateixa. No
n’hi ha prou a recitar les notes (les pa-
raules), s’ha de narrar l’obra (la histò-
ria que volem explicar).


Cal tocar, doncs, amb bona oïda, es-
coltant amb sensibilitat totes les notes,
amb el pont de la mà fort i els dits ferms,
no tocant amb el braç ni aixecant el col-
ze, evitant gestos innecessaris del canell.
Ens cal també un cervell analític actiu
que no es distregui jutjant en cada ins-
tant si ho fem bé o malament, que esti-
gui concentrat en l’acte musical, en la
transmissió de l’obra. No com un robot
perfeccionista.


E
l dimecres 18, Naoumoff ens va
oferir un concert extraordinari
a l’Institut Francès, on va mos-
trar tota la seva potència musi-


cal i artística, al mateix temps que un
caràcter divertit i charmante en les pre-
sentacions i comentaris que anava fent
a les “flors del meu ram” com deia, que
anava tocant. La transcripció original de
la Passacaglia en Do menor per a orgue
de J. S. Bach va obrir el concert amb una
profunditat commovedora, seguit d’una
peça de caràcter molt més lleuger, la So-
nata en Sol major op. 17 de J. C. Bach.
El Nocturn núm. 7 de Fauré va ser un
dels moments més màgics del concert:
tot i que el piano no era el més òptim
possible per a l’ocasió, les sonoritats, la
claredat dels plans sonors, l’ús del pe-
dal eren impressionants. Naoumoff, com
els grans intèrprets, transcendeix el pia-
no: ja no sentim un piano millor o pit-
jor, o no estem jutjant: ”Ah, si toca molt
bé aquest pianista”, sinó que sentim més
enllà, directament la música, sentida i
escoltada per ell, projectada des de la


seva ment a la nostra oïda, dins nostre.
I és després, quan ha acabat, que ens
adonem que hem escoltat un músic-
intèrpret-artista o un intèrpret-músic
d’una gran qualitat.


El concert va seguir amb peces de Du-
pont, Nadia Boulanger i Blancafort, i va
concloure amb dues composicions ori-
ginals: la “Passacaglia” de la seva Sona-
ta, i Las Brisas, una espagnolade com
ell va dir, homenatge a Albéniz. Émile
va mostrar aquí un coneixement brutal
de la tonalitat, dels recursos pianístics,
de l’explotació de tots els registres del
piano i de la dinàmica. Ell, més que el
pianoforte, toca el “ppppiano-fffforte”.


Els dies següents vam escoltar alum-
nes de l’ESMUC tocant música de cam-
bra de Brahms, Beethoven, Bach, Txai-
kovski i Mozart. El més sorprenent va
ser quan va afirmar que tenim el con-
cepte equivocat que la música de cam-
bra és tocar junts, i no ho és, sinó que
és tocar mirant en la mateixa direcció.
D’altra manera el discurs sonor es ver-
ticalitza i la música es va parant. Cada
músic ha de tenir la seva autonomia.
També va insistir sovint que els pianis-
tes toquessin més fluix les octaves de la
mà esquerra, escrites per a pianos amb
menys potència sonora als segles XVIII i
XIX, per no tapar els altres instruments,
o buidessin els acords, per poder sen-
tir més la textura que es crea entre els
diferents instruments. Quan ell ho mos-
trava, el seu concepte quedava clar,
l’obra s’entenia molt millor, podíem sen-
tir millor els altres instruments, de la
manera que ell “esculpia” els acords, des-
tacant algunes notes de les dues mans.
Ell ho anomenava el voicing.


Molt interessant va ser quan va ex-
plicar que els pianistes, que normalment
treballen a casa sols, ho fan com a so-
listes i comencen a posar pedal per sen-
tir-se més “segurs i còmodes”. Agafen
vicis i es creen una imatge sonora equi-
vocada de la que hauria de ser després
quan tocaran amb els altres músics. Va
suggerir la idea que disposessin d’un
sparring, talment un tennista quan en-
trena, per treballar els plans sonors (con-
cepte aquest que va repetir molt durant
tot el seminari) ja des de bon inici. Per-
què si no, finalment, arribem a pensar


que assajar vol dir únicament tocar bé
la nostra part i mirar d’anar junts. 


El dia següent (i ja retornant a les clas-
ses del seminari), davant d’una inter-
pretació fragmentada amb canvis de tem-
po d’una Sonata de Beethoven, Naou-
moff va fer especialment esment al fet
que cal pensar tots els elements temà-
tics al mateix temps per tal de no com-
partimentar-los. Va treballar amb l’a-
lumne com tocar un compàs i sentir i
cantar dins nostre el compàs que ve
després, encara que això ens dugui a una
cacofonia mental. Va insistir molt en el
fet que no hem de ser presoners de les
barres de compàs. Va demanar a l’a-
lumne que fos més conscient de les ana-
cruses, les síncopes i les hemioles que
va escriure el compositor per tal d’enri-
quir i clarificar la interpretació de
l’obra.


L’
últim dia al matí el va dedi-
car a parlar de les transcrip-
cions. Ens va regalar una su-
blim interpretació de la seva


transcripció al piano del Rèquiem de
Fauré i també ens va explicar, gairebé
confessar, la seva “bèstia musical in-
classificable”: una mitja composició i
mitja transcripció per a piano i orques-
tra dels Quadres d’una exposició de
Mussorgski, inicialment escrits per a pia-
no. Divertidíssima va ser l’anècdota que
explicà del gran Rostropóvitx (que és
qui en va dirigir l’estrena a Washington)
tot sortint de la dutxa a l’habitació de
l’hotel, ballant mig nu, i demostrant-li
amb el seu ball com havia de sonar el
ballet dels pollets: no tant com un ballet
francès sinó més aviat com un ballet de
pollets regats amb vodka! 


A la tarda hi va haver un petit con-
cert de cloenda en què van tocar al pia-
no sol els alumnes Imma Gil i Marc Cas-
tellà i el Trio de Marc Freixes, piano, Jor-
di Guasp, violí, i Tomás Alcaide, trompa
(el Trio de Brahms op. 40). Seguidament
Émile Naoumoff, en un torn obert de
preguntes, va parlar de la improvisació
en el període clàssic, de com ha de ser
dins l’estil i de com ell improvisa (tocant
Bach) la mà dreta damunt d’un baix con-
tinu. Va parlar també de la importància
de solfejar i escoltar bé les notes i no
només els intervals per treballar les obres
fora del piano.


Després ens va emocionar tocant-nos
la seva transcripció del Preludi Coral de
Bach BWV 622 “O mensch, bewein dein
Sünde gross”. Tal com havia dit uns dies
abans sobre Bach sent transcendit per
la seva obra, l’Émile Naoumoff va ser
transcendit per l’altíssima qualitat de la
seva interpretació, que va provocar un
silenci respectuós abans de l’aplaudi-
ment que li vam oferir tots els assistents
en reconeixement per tota la música que
ens va transmetre amb la seva gran in-
tel·ligència sensible i musicalitat.
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N
o hi ha dubte que tota gesti-
culació que realitzi l’intèrpret
–ja sigui discreta o més os-
tensible, ja sigui una lleugera


expressió facial o un gran moviment de
braços, o bé l’estatisme més absolut– ac-
tua sinèrgicament junt amb la percepció
auditiva perquè l’espectador capti la in-
terpretació de manera global. La gesti-
culació es converteix així en un factor
primordial per aconseguir que l’espec-
tador quedi subjugat per la prestació
del músic en un recital, i qui hagi tin-
gut ocasió de veure-escoltar pianistes
com ara Sviatoslav Richter, Van Cliburn,
Paul Crossley, Lang Lang, Gianluca Cas-
cioli, Alberto Rosado, o el clarinetista
Joan Enric Lluna, sabrà a què m’estic re-
ferint. Ja Liszt fou conscient d’això, i en
va fer una referència explícita: 


«Un mateix no ha de tocar per a la
gent asseguda a les butaques centrals
(…), sinó per a aquells que ocupen les
galeries i que paguen deu pfennings per
les seves entrades; ells no només han
d’escoltar, sinó també veure».2


També Albéniz, conscient del valor
expressiu dels silencis, ho portava a la
pràctica quan  interpretava l’inici del seu
Corpus Christi en Sevilla: deixava des-
cansar les mans sobre el seu opulent ab-
domen durant els silencis que separen
els “redobles de tambor”, tot ressaltant
així el caràcter de solemnitat.


Per contra, l’absència d’expressió ges-
tual, o la seva inadequació, produeix una
percepció falsejada del caràcter de l’o-
bra que s’interpreta. Per a mi va ser una
experiència impactant veure les cares se-
rioses i preocupades dels membres d’u-
na orquestra de corda en interpretar l’a-
legre i vitalista Vistes al mar d’Eduard
Toldrà: res més paradoxal, contradicto-
ri i inversemblant. L’observació del pia-
nista Alfred Brendel és aclaridora quan
comenta3 l’impacte que va patir en veu-
re’s tocar el piano per televisió per pri-
mera vegada i adonar-se de fins a quin
punt els seus gestos i ganyotes s’aparta-
ven de la música que interpretava, i fins
i tot arribaven a estar en contradicció
amb el sentit musical que pretenia trans-
metre. 


E
n el terreny pedagògic, ha arre-
lat el fet d’incorporar la gesti-
culació al final del procés d’es-
tudi d’una obra com a darrera


baula, després d’“aprendre les notes” i
els altres elements musicals –fraseig,
dinàmica, pedal, so…–, com si d’una
pròtesi ortopèdica es tractés. Aquests
hàbits són qüestionats avui dia, quan im-
pera un entorn cultural que valora la na-
turalitat. Si és natural que cada movi-
ment tingui una continuïtat o una con-
clusió, per què no deixem doncs que la
mà i el braç continuïn el seu moviment
després de finalitzar una frase, en comp-
tes de congelar-lo o limitar-lo? Lazar
Berman ho ratifica establint una bella
similitud entre els moviments d’un pia-
nista i els d’un genet, perfectament co-
ordinat amb els moviments del cavall. 4


En el fons, la sinceritat en exterioritzar
les emocions, “obrir-se” al públic, ator-
ga la raó a un gest determinat. 


Per tot això, és evident que s’estableix
una diferència transcendental entre una
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audició només auditiva –fonogràfica o
bé radiofònica– i una audició visual –en
vídeo o en directe–, ja que en l’audició
auditiva òbviament no intervé el factor
gestual. Salvant les distàncies, seria com-
parable a l’audició d’una obra de teatre
sense poder observar els gestos dels ac-
tors –expressions facials incloses– que,
juntament amb la dicció, són fonamen-
tals per provocar en l’espectador una
passió o affetto determinat. Igual suc-
ceeix en el cas d’un músic, ja que la se-
va gesticulació reforça el caràcter de la
música que interpreta. Com apunta el
gran pedagog Dimitri Bashkirov, el pia-
nista ha de fer fins i tot pantomima,5 a
la manera d’un Marcel Marceau. Ca-
sualment –o potser no ho sigui tant-,
Pantomima és el títol d’un dels petits
“jocs”6 didàctics que ens proposa György
Kurtáj. Fins i tot, fent un pas més enllà
¿no seria oportú ressaltar l’estrèpit de
la Marxa turca7 de Mozart intentant su-
plir amb els nostres peus l’efecte que
produïa el “pedal turc” dels pianos de
l’època? A aquesta posició s’acosta molt
el pianista Lang Lang quan, per expres-
sar el seu goig en interpretar el tema fi-
nal del tercer moviment del Concert per
a piano i orquestra núm. 17 de Mozart,
dansa exultant amb els peus i enlaira
joiós el braç esquerre, que fa rebotar en
el teclat. I és que, en el fons, de tota mú-
sica emana la dansa, que és consubs-
tancial amb el moviment. Diversos mú-
sics ens ho recorden: Charles Rosen pro-
clama que «la música és so i gest
corporal, i la seva connexió primitiva
amb la dansa no acaba mai de dissipar-
se del tot». Per a Gustav Mahler «tota
música procedeix de la dansa».8 El pia-
nista francès Samson François va més


per ALBERT NIETO


La gestualitat
L’esperit del directe1


La cinta magnètica 
capta fins al detall 


més minúscul del so 
produït, però no arriba 


a capturar aquell miracle 
de comunicació que 


s’estableix entre l’intèrpret 
i qui l’escolta, que és on 


sentim que té estada 
la música.


Caricatures sobre Franz Liszt per la revista hongaresa “Borsszeb Jankó”
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enllà, i especifica que «la bona música
és aquella que es pot dansar».9 Si estem
a l’aguait d’aquestes afirmacions, podem
apreciar com fins un estudi de Debussy
com Pour les Arpèges composés trans-
pira un ritme dansant; o com la sara-
banda barroca, que ha perdurat fins als
nostres dies, impregna l’Hommage à Ra-
meau de Debussy. Però el psicoanalis-
ta i escriptor Arnoldo Liberman enca-
ra va més lluny, i empeny l’intèrpret a
fer servir una àmplia varietat de gestos, 


«Tal com ho fan els óssos panda quan
estan en zel i  juguen a estimar: amb una
riquesa de carícies, moviments, actituds
i gestos fascinant. Al zoo vaig tenir una
curiosa intuïció del que significava re-
alment la música: un ‘jugar amb’. No es
podia assistir de forma inexpressiva al
joc de l’amor. En la mesura que els pan-
da es comunicaven el seu desig, era im-
possible no participar-ne activament. La
música era reconèixer, després del pri-
mer desconcert i gràcies a aquell engra-
natge inefable –a costa d’integrar-me,
contagiar-me, completar-me, cuetejar...
dansar, en definitiva–, reconèixer dic,
captar, minut a minut, la permanència
d’allò que és fugisser».10


L
a presència del pianista i el seu
gest culmina la comunicació
completa, aquest “miracle” que
el poeta i escriptor Miquel Des-


clot descriu amb summe mestratge:
«… i, tanmateix, tot i el refinament de
la fonografia actual, la insatisfacció con-
tinua: la cinta magnètica capta fins al
detall més minúscul del so produït, però
no arriba a capturar aquell miracle de
comunicació que s’estableix entre l’intèr-
pret i qui l’escolta, que és on sentim que
té estada la música. En efecte, l’acte de
comunicació és sempre individual i irre-
petible…».11 Per reforçar aquest punt,
comptem amb el valuós testimoni d’u-


na alumna de Liszt, que conta les virtuts
“escèniques” del gran pianista hongarès:


«Escoltar-lo em provocava una sen-
sació quasi espectral, i l’aire semblava
omplir-se d’esperits. És un veritable mag!
No és menys interessant mirar-lo que es-
coltar-lo, ja que la seva cara canvia a
cada modulació de l’obra i la seva ex-
pressió reflecteix allò que està tocant».12


També Schumann va quedar entu-
siasmat pel pianista: 


«…Cal escoltar-lo i també veure’l:
Liszt no podria de cap manera tocar des
de darrere dels bastidors, perquè es des-
aprofitaria gran part de la seva poesia».13


Aquestes dues constatacions també
concorden amb la sèrie de vuit carica-
tures publicades l’any 1873 per la re-
vista hongaresa “Borsszen Jankó”,14 que
incideixen en l’aspecte histriònic del que
podia representar veure en acció Liszt;
no endebades, es va convertir en el blanc
preferit dels caricaturistes, per damunt
fins i tot de Paganini, Berlioz o Wagner.


Dins la tècnica pianística, sorprèn que
una qüestió a priori tan impensable com
la digitació pugui tenir una incidència
gestual tan forta. La finalitat d’una di-
gitació és respectar el text en els seus
múltiples elements: tempo, articulació,
dinàmica, timbre…; però quan el gest
que provoca una determinada digita-
ció realça l’expressió musical i produeix
una influència en l’espectador, es dóna
un salt qualitatiu. A la cançó infantil d’o-
rigen francès Ah, vous dirai-je, Maman,


represa per Mozart a les seves Variacions
KV 300e i que és recreada per Xavier
Montsalvatge en el tercer moviment de
la Sonatine pour Yvette (exemple 1), amb
l’ús continuat del dit del cor podrem
moure el nostre braç més àmpliament i
transmetre alegria al públic. Podem su-
posar que Christian Zacharias digita l’a-
legre tema del primer moviment del Con-
cert per a piano i orquestra KV. 467 en
Do Major de Mozart (exemple 2) amb la
mateixa finalitat.


Beethoven, especialment en el seu dar-
rer període compositiu, necessita con-
tratemps i síncopes per expressar un es-
tat d’ànim cada vegada més depressiu i
angoixant, i arriba al paroxisme en el
tercer moviment (Adagio ma non trop-
po) de la seva Sonata op. 110, que cons-
titueix un dels moments de major des-
assossec i dramatisme de tota la litera-
tura pianística, al qual dóna forma amb
una escriptura sincopada d’obstinada in-
sistència (exemple 3). Aquí, l’element
gestual esdevé un factor primordial per-
què l’espectador capti tot el patiment
que comporta aquesta música, i el pia-
nista pot remarcar visualment els con-
tratemps deixant la mà dreta i mante-
nint l’esquerra en el teclat. 


E
n definitiva, el músic és un
transmissor d’estats d’ànim, de
la mateixa manera que un can-
tant, un ballarí o un actor. És


ben clar que els cantants i els directors
d’orquestra són els intèrprets que tenen
majors possibilitats gestuals, ja que dis-
posen lliurement de tot el seu cos –in-
cloent ambdós braços, que són gairebé
sempre coartats en els altres instru-
mentistes– i a més el cantant té l’avan-
tatge de disposar-se frontalment al pú-
blic, a qui pot obsequiar amb tota me-
na d’expressions facials. A l’antigor, el
pianista es col·locava d’esquena al pú-
blic a la sala de concerts, fins que a fi-
nals del segle XVIII Dussek, anomenat
“le beau”, va seure mostrant el seu cos-
tat dret, fet que va millorar la projecció
acústica del piano i popularitzar el seu
noble perfil. Tot i això, avui dia la ma-
joria de moderns auditoris permeten tro-
bar un seient des del qual es pot obser-
var el rostre de directors i pianistes, i els
productors de vídeos no dubten a con-
siderar interessants els enfocaments fron-
tals. D’aquesta manera, alguns especta-
dors poden optar por veure l’expressió


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


Exemple 3


Exemple 1


Exemple 2
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facial associada al moviment corporal
general d’un director tan comunicatiu
com ara Simon Rattle. En definitiva, no
seria mala pensada que el pianista ob-
servés els gestos típics del cantant, com
ara l’elevació lenta del braç per trans-
metre la idea d’un crescendo, i tractés
d’imitar-los dins les seves possibilitats.  


És significatiu que en alguns països
existeixi una matèria específica dedica-
da a exterioritzar les emocions mit-
jançant el cos, “l’expressió corporal”, in-
corporada als plans d’estudis musicals.
Això és molt necessari a l’educació mu-
sical per pal·liar les deficiències educa-
tives de l’ensenyament general; en aquest
sentit té raó fonamentada la crítica de
Günther Rebel quan diu: 


«Malauradament, sovint les mesures
i instruments educatius redueixen en
gran manera les formes d’expressió in-
dividuals del cos, en favor de la de-
pendència de les normes socials (…) En
la formació escolar s’hauria de donar
prioritat al joc que afavoreixi el movi-
ment, la dansa i la música, en detriment
de l’esport de competició».15


I
és que, a més, en l’actual educació
musical preval molt el treball tèc-
nic i tendeix a conduir l’alumne cap
a un resultat avorrit, mancat de foc


i d’emoció: tot sovint l’alumne, inhibit
per la tècnica, no presta prou atenció a
sentir la música de manera emocional i
física. En canvi, els músics de jazz i pop
senten un plaer visible en establir co-
municació amb el públic, perquè en evi-
tar les dependències sensorials i físiques,
com ara són la visual –partitura i teclat–
i les dificultats tècniques, la seva expres-
sió gestual flueix de manera natural. El
pianista hauria de tenir la llibertat visual
d’un bon ballarí que, mentre balla, gai-
rebé no mira el terra ni el seu cos. De
fet, la posició ideal d’audició en el pia-
no és aquella en què el cap s’aixeca i el
tronc s’allunya del teclat, en actitud de
total concentració en la recepció del so;
aquesta és una posició de gran natura-
litat estètica, els models més represen-
tatius de la qual potser siguin els pia-
nistes Franz Liszt i Wilhelm Kempff.


Però quins sentiments o emocions ha
d’exterioritzar un intèrpret? El fascinant
de l’art dels sons és que totes les inter-
pretacions d’una obra són diferents en-
cara que es toquin cent vegades. Si no
fos així, quin interès tindria l’oient en
tornar a escoltar la mateixa obra una ve-
gada darrera l’altra? Fins i tot per a un
mateix intèrpret sempre és una nova cre-
ació, sempre és reviure una obra, hic
et nunc. S’espera de l’intèrpret que sà-
piga mostrar la seva personalitat per
mitjà de la seva concepció musical, d’a-
quella “imatge estètica” de què parla
el gran pedagog rus Heinrich Neuhaus,
basada en l’arrière-pensée16 chopiniana,
i explorant el que hi ha “darrere” de


les notes, ja que no sempre és fàcil conèi-
xer les intencions expressives d’un com-
positor. Per exemple, l’escriptura auste-
ra de les Variacions op. 27 de Webern
va fer que durant anys les interpreta-
cions fossin impersonals i no afegissin
res a les minses indicacions expressives,
però amb el temps, i gràcies als alumnes
de Webern,17 es va saber que això era
contrari a les seves intencions, ja que la
seva concepció musical era la d’una
constant interacció de rubatos. Tampoc
seria afortunat deixar-se portar per una
esmerada precisió en respectar l’escrip-
tura rítmica meticulosa de Messiaen;
convé saber que, al seu criteri, el ritme
i el fraseig havien de ser flexibles.18 No
ens recorda potser el rythme inégal del
Barroc? És evident doncs que cal fer-se
una formació pianística i musical molt
completa, i estar al dia, com en qualse-


vol matèria científica, de tota nova in-
formació bibliogràfica o de transmis-
sió oral. 


Una obra pot contenir una infinitat
d’estats d’ànim, de fluctuacions o con-
trastos, que ja en el Barroc es varen plas-
mar en les “figures retòriques” que en
certa manera han perdurat fins als nos-
tres dies, i que el pianista s’ha d’encar-
regar de captar i transmetre: qui senti la
necessitat de dirigir la música amb el
braç que s’ha quedat en plena llibertat
momentàniament, qui senti una petita
esgarrifança davant una bonica cadèn-
cia trencada, qui adverteixi que el món
canvia de color en una enharmonia, qui
s’extenuï en una sèrie de síncopes su-
plicants, qui aconsegueixi qüestionar la
seva pròpia existència en un calderó in-
terrogant, qui presagiï la tendència a ex-
plotar d’una nota estàtica que porta un
crescendo implícit, o qui s’atemoreixi
davant el buit d’un dramàtic silenci, i
pugui a més exterioritzar tot això sensi-
blement amb el seu cos, tindrà tota la
credibilitat del món davant d’un espec-
tador d’audició i visió atentes. En defi-
nitiva, si l’intèrpret aconsegueix viure la
música de manera que els seus gestos
vagin en sintonia amb el caràcter que ell
ha concebut, no hi ha dubte que l’es-
pectador podrà captar diversos estats
d’ànim, ja que a través del gest s’haurà
potenciat el canal de comunicació, el flux
d’emocions i sensacions que s’estableix
entre l’intèrpret i el públic; aquest procés
màgic que no es pot enregistrar ni re-
petir és “l’esperit del directe”.


Albert Nieto és pianista i catedràtic del Conservatori Superior de Música de Castelló, i al mes
d’octubre va impartir un curs sobre digitació i pedalització a l’ESMUC. www.albertnieto.com,
nietoalbert@hotmail.com.


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


NOTES
1.Títol de la publicació que està preparant l’autor d’aquest article. 
2. Lachmund. Living with Liszt. 1995, p.308.
3. Alfred Brendel. Réflexions faites. Buchet/Chastel, 1979, p.214.
4. Comentari realitzat en el transcurs d’una classe magistral impartida a l’acadèmia Musi-
keon a València el 2005.
5. Comentari realitzat durant el transcurs d’una classe magistral impartida a l’acadèmia Mu-
sikeon a València el 2007 a propòsit del passatge que s’inicia en el compàs 224 del Rondó.
Allegretto de la Sonata op.31 núm.1.
6. Traducció de la paraula hongaresa Játékok, que dóna títol a l’àlbum de Kurtáj.
7. Pertany a la Sonata KV 300 i.
8. Carta de Mahler a Natalie Bauer-Lechner.
9. Citat per Catherine Michaud-Pradeille en Samson François. Le passant qui rêvait tout
haut. Le Piano núm.9, 1995-96. 
10. “Toda música procede de la danza”. CD Tres Ballets. Rosa Torres-Pardo, piano. Calan-
do (traducció de María Gil)
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vol.I, p.479.
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16. «Rien de plus haïssable qu’une musique sans arrière-pensée»  («res més avorrible que una
música sense una idea al darrere»), citat per Ravel: Ravel par lui-même et ses amis. Editions
Michel de Maule, Paris 1987, p.62
17. Vegeu Peter Stadlen «Webern’s ideas on the work’s interpretation», prefaci a les Varia-
tionen für Klavier op. 27 d’Anton Webern, Viena, Universal Edició, 1979. 
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maig 2009Activitats


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


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


Dia 3, Sala Oriol Martorell, 20 h.
Conjunt de música antiga de l’ESMUC en el marc del XXXII Festival de Música Antiga 
de Barcelona. Director: Alfredo Bernardini. 


Dia 5, Sala Tete Montoliu, 19 h.
Noves creacions: estrena d’obres escrites per estudiants de composició. 
A càrrec de grups instrumentals de l’ESMUC. Coordinació: Eduard Resina. 


Cicle de jam sessions


Divendres, de 18 a 20 h. Cantina de l’ESMUC. 
Coordinat per Josep Perxés. 


Consulteu el blog del cicle de concerts de l’ESMUC.
Per a més informació: www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/
Aquest programa pot estar subjecte a canvis d’última hora.


Seminari de Musicologia
Dia 4, de 18 a 21 h. Aula 355.


“Ideologies del teatre”. A càrrec d’Aurélie Vialette. 


Seminari de Didàctica
Dia 6, de 15 a 18 h. Aula 352.


“Organització de centre i projecte educatiu”. 
A càrrec de Miguel Esparza. 


Dia 13, de 15 a 18 h. Aula 352. 


“Conjunts instrumentals”. A càrrec d’Albert Gumí. 


Dia 20, de 15 a 18 h. Aula 352.


“Didàctica del conjunt instrumental”. 
A càrrec d’Agustí Martínez. 


Seminari de Recerca en Investigació Musical
Dia 6, d’11 a 14 h. Aula 353.


“La investigació qualitativa en educació: bases, 
metodologies”. A càrrec de Marcos Antonio Latorres. 


Dia 13, d’11 a 14 h. Aula 353.


“Investigació en les disfuncions de la salut per la pràctica
musical”. A càrrec de Jaume Rosset. 


Dia 20, d’11 a 14 h. Aula 353.


“Investigació en els processos de percepció i construcció de
l’oïda musical”. A càrrec d’Alberto Odone. 


II Jornades d’estudiants de musicologia 
i joves musicòlegs
Del 7 al 9 de maig.


Conferència 
Dia 8, de 10 a 13 h. Aula 352. Oberta a tothom.


Presentació de les obres per a saxòfon compostes 
per David Salleras. 


Classe magistral de viola
Dia 13, de 10 a 13 h. Aula de cor. 
Dia 14, de 10 a 13 h, Aula 351. Oberta a oients externs.


A càrrec de Donald McInnes. 


Seminari de Sonologia
Dia 18, de 18 a 19.30h. Aula 350.


“Muntatge musical a televisió”. A càrrec d’Albert Batalla.


Curs “Música de flauta a l’entorn de W. A. Mozart” 
Dies 26 i 27, de 10 a 13 i de 15 a 18 h. Aula 111. 


Oberta a oients externs. A càrrec de Barthold Kuijken.


A G E N D A E S M U C


Per assistir a les conferències, els seminaris i les classes 
magistrals que ofereix l’ESMUC, cal inscriure-s’hi prèviament.


Per fer-ho, cal adreçar-se al departament 
que organitzi l’activitat corresponent.
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–Calia una trobada com aquesta?
–No sé si d’aquestes característiques però


tant en Pep Moliner com jo mateix teníem
clar que volíem posar en contacte ambdues
institucions (el Conservatori de Girona i
l’ESMUC) i fer-ho a partir d’alguna cosa
concreta i útil. Aquestes trobades, on han
participat estudiants d’arreu, també d’al-
tres escoles, vinguts de Solsona, Lleida, etc.,
treballen aspectes tècnics del nostre ins-
trument així com també propostes cambrís-
tiques. Hem estructurat les trobades en qua-
tre sessions: dues hores les dediquem a la
tècnica, escalfament, etc. (amb els instru-
ments de cobla aquest hàbit no és massa
freqüent, la mateixa casuística dels bolos
no t’ho permet. A casa sí fas un preescal-
fament que complementes quan arribes al
poble on toques però poca cosa més).
Aquest és un factor clau per evitar lesions
musculars del llavi i ajuda també a assolir
una millor interpretació. El domini tècnic
de l’instrument és bàsic: de fet, a Girona
vam convidar Raül García, trombonista de
l’OBC, per tal de conèixer altres tècniques
relacionades amb l’emissió de l’aire, etc. Va
ser realment interessant. 


–I la cambra, com la treballeu amb el
fiscorn?


–Aquesta és una assignatura pendent.
No hi ha pràcticament repertori i això es
converteix clarament en un handicap. Pen-
so en una obra original de Francesc Cassú,
per a cinc fiscorns, dedicada al fiscorn Jo-
sep Riumalló amb motiu de la seva jubila-
ció i poca cosa més. De fet, l’encàrrec d’o-
bres és un dels projectes que volem im-
pulsar des del Conservatori de Girona. 


–Un centre que ha apostat pels instru-
ments de la cobla amb la creació, fa més
d’un any, de la seva Escola de Cobla del
Conservatori... 


–Efectivament. N’estem molt contents.
Aquest és el segon curs de l’Escola de Co-
bla i, si ens fixem només en el fiscorn, el re-
sultat és prou bo: ja tenim set alumnes, al-
guns d’ells d’un nivell molt alt, gent provi-
nent de cobles com la mateixa Ciutat de
Girona o la Bisbal Jove, etc. També s’han
acostat a l’instrument diversos trombonis-


tes. El perfil és clar: joves músics que vo-
len millorar el seu nivell d’instrument i
obrir-se a nous àmbits, tant interpretatius
com també laborals. La valoració que en
fem és molt positiva. Sobretot tenint pre-
sent les dificultats associades a la cobla.
Amb només dos anys tenim ja un nombre
notable d’instruments. Formem equip amb
Marcel Sabaté, Josep Gispert i Francesc
Cassú, aquest últim ocupant-se de l’apar-
tat referent a la composició per a cobla i la
direcció de la mateixa formació. 


–És prou simptomàtic, que hi hagi alum-
nes de fiscorn, si tenim present que l’ofi-
cialitat d’aquest instrument, si més no en
l’àmbit superior, és molt recent...


–Això ho fa més difícil, sens dubte. De
fet, ara el fiscorn és oficial però la titulació
no és reconeguda i la majoria d’estudiants
que tenim són no reglats. Però això no ens
ha de fer oblidar un fet molt positiu: que
un instrument fins ara relegat a un paper
secundari, a ser, per exemple, segon ins-
trument, es pugui cursar com a principal i
els seus estudis es reconeguin amb un títol
oficial. Ara cal anar una mica més enllà i
aconseguir que la titulació de fiscorn si-
gui reconeguda com a tal, i no com passa
actualment en el cas del trombó baix i del
mateix fiscorn, on el nom de la titulació su-
perior que s’atorga és de trombó. Una ti-
tulació oficial. 


–Què va fer decidir-te per un instrument
com aquest?


–Vaig començar a estudiar amb Josep
Massó, fiscornarie de l’Armentera que vi-
via a Olot. Anava a classe a casa seva i veia
sempre un instrument tan distint... Em cri-
dava l’atenció i m’agradava el seu so. Era
un fiscorn. Qui sap, si Massó hagués tingut
un clarinet, potser ara no estaríem parlant
(somriu). 


–Creus que és un instrument amb prou
possibilitats, el fiscorn?


–I tant! Això també ha canviat. Penso en
alguns mestres que ensenyaven aquest ins-
trument sense que els acabés d’agradar. El
fiscorn te l’has d’estimar perquè té moltes
especificitats. Penso en la manera d’emetre
el so essent un instrument cònic (el trombó
és cilíndric) i de les dificultats derivades de
no tenir un mètode com a tal –hi ha algu-
na cosa escrita per Blanch Reynalt però ge-


Jordi
Estartús


neralment cal anar adaptant obres de
trombó, de bombardí, mètodes de trom-
peta... 


–Com fer-ho?
–De maneres diverses. Penso en els ma-


teixos mitjans de comunicació, en progra-
mes com Nydia (TVC), però també gràcies
al treball de gent com el mateix Pep Moli-
ner o amb iniciatives com l’Escola de Co-
bla del Conservatori. Tot això s’hauria de
traduir en el fet que la gent pogués incor-
porar el fiscorn al seu imaginari, que es tro-
bi a les escoles, que formi part dels pro-
grames d’audicions escolars. Per exemple,
jo adreçaria les audicions, també de fiscorn,
a escoles i conservatoris. Per donar a conèi-
xer el que es fa a porta tancada en aquests
centres. Anar, una vegada més, a la base de
l’ensenyament: a les escoles de música. I
també pot contribuir-hi, en donar-lo a conèi-
xer, que avui força gent aprèn a tocar el fis-
corn perquè hi veu certa sortida laboral.
Això contrasta amb el fet que molta gent
no és realment defensora de l’instrument,
l’usen per guanyar-se la vida. Però sí hi ha
músics com Josep Malonda, el mateix Pep
Moliner i gent força més jove que comen-
cen a pensar en el fiscorn d’una manera
molt més completa i respectuosa.  


–Hi ha un aspecte que no només el fis-
corn sinó també altres instruments de la
cobla incorporen d’entrada: el coneixe-
ment primigeni i total de l’instrument per
part del músic. Això implica, fins i tot en
alguns casos, la seva fabricació... Quin fis-
corn utilitzes? 


–Així és. El meu me’l vaig fer construir
a Frankfurt tot i que jo també faig de lu-
thier. Els fiscorns han evolucionat molt i no
sempre per a bé. Hi ha hagut alguns intents
de perfeccionar-ne el mecanisme però no
sempre han estat reeixits. Això em mera-
vella: com els constructors feien uns ins-
truments tan bons amb tan pocs recursos.
El fiscorn és un instrument amb una so-
noritat única. No s’ha tornat a trobar, aquest
so. Els luthiers també poden ajudar-nos a
difondre el fiscorn. Fent-ne maquinàries
noves, treballant en els tudells... Si bé és un
instrument format per corbes, tubs, etc. –a
priori, res nou– sí que el treball de la cor-
batura pot esdevenir un repte. Fins i tot per
als millors constructors.


per RUT MARTÍNEZ
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Gent ESMUC


El fiscorn és el seu instrument. L’ha fet conegut i reconegut, actualment gràcies a
la seva tasca com a professor al Conservatori de Música de Girona Isaac Albéniz i al
seu rol dins la Cobla-Orquestra Montgrins. Jordi Estartús acaba de participar en la
primera trobada de fiscorns organitzada conjuntament amb Josep Moliner, també
fiscornaire i cap del departament de Música Tradicional de l’ESMUC. L’objectiu
d’ambdós músics és comú: atorgar a aquest instrument el grau de coneixement que
li pertoca i fer-ne créixer repertori i possibilitats.
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A spectes clau com l’afinació i els protocols de funcio-
nament associats a una formació prou estàndard com
és un quartet de corda. Els membres del Quartet Ca-


sals, professors de l’ESMUC, van parlar abastament sobre
aquestes qüestions de manera rigorosa però igualment distesa
en el marc de la primera de les dues trobades programades dins
aquest curs acadèmic per l’ESMUC i obertes a estudiants i pro-
fessors de les escoles de música i conservatoris de Catalunya,
explicitant així la voluntat d’acostar l’activitat formativa que
es realitza a l’ESMUC. 


El primer dels encontres va tenir lloc del 16 al 18 de fe-
brer passat, a l’aula de Cor i d’Orquestra de l’ESMUC, arti-
culat en sis sessions; el proper es realitzarà el mes de juliol
vinent i tindrà un component molt més pràctic. De nou, tindrà
un caràcter gratuït. Vera Martínez Mehner i Abel Tomás Re-
alp, violins; Jonathan Brown, viola i Arnau Tomás Realp, vio-


loncel van utilitzar diversos exemples pràctics per argumen-
tar com, com a quartet, es troben ja en un moment de madu-
resa. Superada l’obsessió inicial de sonar de manera com-
pacta, Abel Tomàs va explicar el perquè de la priorització ac-
tual a temes com el fraseig i la respiració, així com la mateixa
voluntat d’esdevenir grans intèrprets, dominadors, per tant,
dels seus respectius instruments. Sobre l’experiència de mos-
trar en públic els seus hàbits interns, Vera Martínez ho va
valorar de manera positiva, “malgrat fer-se estrany. És la pri-
mera vegada que practiquem, de manera intensiva, una acti-
vitat d’aquest tipus. Fer partícips els altres d’aquelles pors que
has anat superant pot servir-los, també, per avançar musical-
ment”, va afegir. I per fer-ho, res millor que la praxis. Entre
els exemples sonors, alguns clàssics que, en mans dels Casals,
prenen un nou alè, com l’excel·lent Quartet op. 59, núm. 1,
en Fa Major “Rasumovsky” de Beethoven.


El Quartet Casals acosta el seu treball 
als participants en la primera de les 
trobades obertes organitzades per l’ESMUC


L’Escola, conjuntament amb l’Institut del Teatre, ha participat de nou en la
darrera edició del saló ESTUDIA que ha tingut lloc del 18 al 22 de març pas-
sat a Fira de Barcelona. La proposta expositiva ha inclòs bona part dels ele-


ments audiovisuals treballats darrerament per ambdues institucions i ha comptat
amb la direcció de l’escenògraf i professor de l’IT, Ramon Simó.


Pel que fa a la fira AULA de Madrid (celebrada del 25 al 29 de març), la partici-
pació d’enguany s’ha concretat en l’actuació d’un conjunt d’alumnes de l’ESAD (Es-
cola Superior d’Art Dramàtic-l’Institut del Teatre), de la Jove Companyia de Dansa
IT Dansa, d’un conjunt d’estudiants del Conservatori Superior de Música del Liceu
i d’un conjunt d’estudiants de l’ESMUC (del departament de Jazz i Música Moder-
na, amb els professors Oriol Saña i Ignasi Zamora al capdavant). Els estudiants de
les tres institucions van actuar els dies 27 i 28 de març, respectivament, a l’escena-
ri central del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.


L’ESMUC, 
de nou al


saló Estudia 
i a Aula
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El clarinetista i graduat per l’ESMUC, Víctor de la Rosa,
ha estat l’únic català que va accedir a la final del concurs
per formar part de la primera orquestra mundial a In-


ternet, l’Orquestra Simfònica de Youtube. Un tribunal for-
mat per músics de l’Orquestra Simfònica de Londres, la Fil-
harmònica de Berlín i la Filharmònica de Nova York, entre d’al-
tres, van ser els encarregats de seleccionar els finalistes seguint
criteris de qualitat i originalitat. A la fase prèvia d’aquesta
eliminatòria també hi va accedir el clarinetista i graduat per
l’ESMUC, Gener Salicrú.


El proper 15 d’abril,
de la Rosa actuarà al
Carnegie Hall de Nova
York, sota la batuta de
Michael Tilson Thomas,
titular de l’Orquestra
Simfònica de San Fran-
cisco. L’Orquestra Sim-
fònica virtual ha rebut més de 3.000 audicions en vídeo pro-
cedents de més de 70 països dels cinc continents.


L’Escola va proposar un seminari amb el pianista Émi-
le Naoumoff obert a tots els professors d’escoles de
música i conservatoris i estudiants de grau superior de


música. El curs, gratuït per als estudiants i professors de l’ES-
MUC així com per als professors de centres associats a l’A-
CEM, l’EMIPAC i l’Associació de Conservatoris de Catalunya,
va tenir lloc del 16 al 20 de març passat, a l’ESMUC i va in-
cloure, a més de diverses classes magistrals, un concert rea-
litzat en col·laboració amb l’Institut Francès de Barcelona que
va servir per acostar al públic la mirada d’aquest prestigiós
intèrpret sobre les obres de Bach, Fauré, Dupont, Boulanger
(autèntic leitmotiv del seminari) o Blancafort, entre altres.


El graduat Víctor de la Rosa, 
a la final de l’Orquestra Youtube


intensiu a l’ESMUC


Les estudiants Ana Fernández, Laia
Frigolé, Marta García, Christina
Koch, Anna Brull –en absència se-


va, va recollir la beca Sheila Grados–,
Eulàlia Fantova i la mateixa Sheila Gra-
dos van recollir el 10 de març passat de
mans de la presidenta de la Fundació
Victoria de los Ángeles, Helena Mora,
els talons acreditatius de la beca que han
obtingut per gentilesa de la Fundació,
amb el patrocini de l’Ajuntament de Bar-
celona. Aquestes beques de perfeccio-
nament, adreçades als estudiants de cant
i als pianistes especialitzats en l’acom-
panyament de cantants, es lliuren anual-
ment als estudiants de l’ESMUC que en
superin els requisits, recollint així la vo-
luntat de la mateixa Victoria de los Án-
geles de donar suport als músics joves. 


D’altra banda, els estudiants de l’ES-
MUC becats per la Fundació han parti-
cipat en l’enregistrament Victoria de los


Ángeles canta a Nin. Amb obres de Jo-
aquín Nin Culmell i Joaquín Nin Cas-
tellanos interpretades per Victoria de los
Ángeles i pels alumnes de l’ESMUC be-
cats per la Fundació Victoria de los Án-
geles, aquest nou CD d’homenatge, edi-
tat per Columna Música, acaba de sor-
tir al mercat. 


Els estudiants que hi han participat
són: Anna Brull, Marta García Cade-


na, Laia Frigolé, Christina Koch, Eulà-
lia Fantova, Josep Ramon Olivé, Sheila
Grados, Jorge Abarza i Begoña Navarro,
tots ells acompanyats pel pianista i
professor de l’ESMUC, Alan Branch.
L’enregistrament, realitzat a l’aula de
cor de l’Escola el mes de desembre pas-
sat, ha estat realitzat pels també pro-
fessors de l’Escola, Ferran Conangla i
Enric Giné.


Lliurament de les beques Victoria de los 
Ángeles als estudiants de l’ESMUC


Secció a cura de R.M.


El pianista Émile Naoumoff realitza un seminari 







E
n el mercat musical actual po-
dem trobar abundants propos-
tes de concerts, enregistraments
i literatura musical variada, i en-


tre aquests productes podem llegir i es-
coltar infinitat de composicions d’orí-
gens i moments diferents. Més concre-
tament, entre aquestes músiques acos-
tumem a trobar composicions contem-
porànies de tot tipus i composicions an-
tigues que abracen períodes que van des
de l’edat medieval fins a arribar al ma-
teix segle XX. Tanmateix, dins d’aques-
ta generosa oferta no trobarem música
anterior a l’edat medieval i menys en-
cara referències a una suposada “músi-
ca” de l’època prehistòrica. Aquesta si-
tuació es deu al fet que habitualment
s’acostuma a tenir en compte aquella
música que ha quedat registrada gràfi-
cament, és a dir, que ha estat escrita en
les diverses notacions musicals més an-
tigues fins a arribar al nostre conegut
pentagrama. És per això que, tot i els
abundants estudis etnomusicològics,
s’han desatès no només les músiques
molt pretèrites de tradició àgrafa, sinó
també algunes músiques més modernes
que han prescindit de la notació i que
s’han desenvolupat gràcies a l’oralitat.
A tot això cal afegir que quan la musi-
cologia pretén fer recerca sobre la pro-
ducció de sons en el paleolític superior,
l’estudi esdevé molt més complex. I
aquest és el cas que ens ocuparà en
aquest article, que en definitiva pretén
fer entendre per què ens pot interessar
conèixer la producció de so en aquesta
època tan llunyana.


P
er què en el paleolític superior?
Per situar-nos és important ex-
plicar que el paleolític superior
és un període prehistòric que


s’estén entre l’any 33.000 aC i el 9.000
aC aproximadament. Això ja ens dóna
dades per entendre la llunyania en el
temps i la dificultat afegida que té la re-
cerca musicològica centrada en aques-
tes cultures tan antigues. Per entendre
per què uns pocs musicòlegs fem recer-
ca en aquesta època, cal saber prime-
rament que si tenim en compte les tro-
balles arqueològiques d’ara fa uns
40.000 anys, se’ns evidencia que algu-
na cosa va passar en el camp de les ex-


pressions estètiques, fins aleshores molt
localitzades i aïllades. Les troballes apa-
regudes a partir d’aquesta època es tro-
ben molt abundosament i arreu. Una de
les hipòtesis enteses com més raonables,
si es creu que es va produir, és la que
sustenta que hi va haver un canvi cog-
nitiu molt significatiu en els humans d’a-
quella època. L’adquisició d’unes noves
capacitats cognitives haurien donat peu,
en els éssers que les van experimentar,
a una proliferació ràpida de mostres
que anomenem artístiques. Tanmateix,
aquest model “sobtat” de l’aparició de
l’art s’enfronta a un altre model ano-
menat “gradual” i, és clar, aquest defensa
el contrari. 


Si veritablement es pot assegurar que
hi va haver un canvi cultural humà,
aquest es va produir entre el paleolític
mitjà i superior. I és entre l’època de la
cultura de l’Aurinyacià1 i la del Mag-
dalenià que podem trobar diversos exem-
ples d’art evolucionat que evidencien
aquest canvi quantitatiu i qualitatiu.
Concretament, la successió de les cul-
tures situades en el període d’aquest can-
vi sobtat de l’expressió artística s’acos-
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tumen a establir en una
seqüència que comença
des dels 30.000 anys del
període de l’Aurinyacià
als 28.000-18.000 del
Gravetià, els 22.000-
18.000 del Solutrià i els
18.000-10.000 del Mag-


dalenià aproximadament. Tanmateix,
quan hem de situar aquestes cultures ge-
ogràficament, cal tenir en compte que
estem parlant d’àrees limitades, com són
les coves del Solutrià i del Magdalenià,
poblades en un moment determinat a
causa d’un condicionament del clima
d’aquella època. O, més concretament,
podem parlar de l’Aurinyacià com una
època encara molt condicionada per la
glaciació, fet que explica que trobem res-
tes d’aquesta cultura només en la zona
del sud de l’actual Estat francès i al nord
de l’Estat espanyol. Tot i això, cal uti-
litzar aquestes dades amb molta prudèn-
cia per no caure en el determinisme, ja
que sempre apareixen noves dades que
poden posar en dubte certes afirmacions
rotundes. Aquest canvi sobtat o gradual
en l’expressió artística del paleolític su-
perior entenem que també va compor-
tar altres capacitats d’enorme impor-
tància per a l’adaptació dels éssers hu-
mans, com podrien ser també les possi-
bilitats comunicatives des d’una pers-
pectiva paleontològica i sociobiològica.
Aquestes perspectives ofereixen una
hipòtesi que relaciona no una seqüència
natural en general sinó el mateix origen
de l’art com a origen del llenguatge. I és
en la producció de sons, en el llenguat-
ge i la comunicació, que la musicolo-
gia pot i ha de fer recerca.


E
ns manca una metodologia con-
creta i adequada per fer recerca.
Quan des de la musicologia es
pretén realitzar una recerca en


èpoques tan pretèrites, un dels princi-
pals inconvenients és la manca de tre-
balls o recerques prèvies: n’hi ha pocs,
però n’hi ha. Els treballs propis de la
musicologia comparada, ja desenvolu-
pada durant la primera meitat del se-
gle XX en són els primers referents. Au-


per JESÚS SALIUS I GUMÀ


L’estudi de la producció sonora en el paleolític superior


Per què estudiar el fenomen 
sonor en una època tan pretèrita?


Fins a la dècada 
dels anys vuitanta


no trobem el que es
podria definir com 


a arqueologia 
musical, plantejada 


com a disciplina 
pluridisciplinària.


La imatge del xiulet 
de falange de ren 
es va trobar a la Cueva 
de la Güelga, 
a Cangas de Onís, 
Astúries
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tors com Hornbostel, Sachs i Shaeffner
van desenvolupar un treball en el qual
l’analogia i sobretot la classificació de
músiques i d’instruments musicals va-
ren ser els principals elements meto-
dològics que pretenien, entre d’altres co-
ses, cercar els orígens de la música.
Després, fins a la dècada dels anys vui-
tanta no trobem el que es podria definir
com a arqueologia musical, plantejada
com a disciplina pluridisciplinària (en
les recerques referides a la “música” de
l’època prehistòrica trobem que els es-
tudiosos són bàsicament arqueòlegs).
Noms com Dauvois, Buisson o Mali-
nowski provenen de la paleontologia i,
és clar, tot i fer unes bones recerques van
desatendre una perspectiva musicològi-
ca adequada. I finalment hi ha, paral·le-
lament a l’arqueologia musical, el que
anomenem l’arqueomusicologia, és a dir,
l’especialitat musicològica que fa recer-
ca en les cultures musicals antigues amb
plantejaments, també, arqueològics. En
aquesta especialitat trobem el nom des-
tacat de Casja Lund, la qual ha plante-
jat noves maneres de catalogar l’objec-
te “musical” (LUND, 1981: 247), dei-
xant una mica enrere la coneguda cata-
logació de Sachs-Hornbostel. Tanma-
teix, el plantejament de l’arqueomusi-
cologia es queda a les portes de definir
el context de molts dels objectes pro-
ductors de so.


A tot això, a més de la manca d’una
metodologia assentada i concreta, hi ha
també poc material arqueològic catalo-
gat com a objecte productor de so. És a
dir que tradicionalment l’arqueologia no
ha mostrat gaire interès o capacitat per
reconèixer o catalogar objectes que ha-
guessin pogut tenir alguna relació di-
recta o indirecta amb la producció de
sons, excepte aquells objectes evidents
com les flautes2 d’os. Per tant, fer re-
cerca musicològica en el paleolític no és
una tasca fàcil, ja que bona part del camí
metodològic encara s’ha de recórrer i
definir.


C
om es pot afrontar una recerca
en el context del paleolític? Ja
hem pogut llegir com anterior-
ment parlàvem de la coin-


cidència en el temps de diferents mane-
res d’afrontar la recerca de la “música”
en la prehistòria. Així doncs, també hem
pogut veure com les mateixes paraules
arqueologia, música o musicologia es
combinaven o formaven una nova pa-
raula sumant-se les unes a les altres, com
és el cas del vocable arqueomusicologia.
Per tant, és evident que la suma de di-
ferents especialitats ha acabat definint
la norma de treballar de manera inter-
disciplinària en la recerca musicològica
aplicada a la prehistòria. Disciplines com
l’etnologia o l’antropologia, l’etologia i
l’etnomusicologia, entre d’altres, se su-


men a l’arqueologia i a la musicologia
per poder assolir de manera plausible i
adequada uns mínims resultats en les re-
cerques situades en la prehistòria. Tan-
mateix, això no és fàcil, ja que el treball
qualitatiu sorgit de la discussió i valo-
ració dels especialistes de diferents dis-
ciplines comporta no arribar sempre a
les mateixes conclusions. Això es pot so-
lucionar en part evitant la participació
directa i en el mateix moment de tots els
especialistes implicats, i així la valora-
ció qualitativa la pot ponderar el mu-


sicòleg i evitar d’entrar en discussions
massa constants i allunyades que poden
impedir el desenvolupament adequat
d’una recerca, i en definitiva facilitar
la producció i la inclusió d’una pers-
pectiva pròpiament musicològica. 


Per tot això, la metodologia de la re-
cerca musicològica aplicada a l’època
del paleolític esdevé problemàtica i pre-
senta dificultats importants. I la prime-
ra dificultat és saber fer un ús adequat
del llenguatge. En aquest sentit, si us hi
heu fixat, quan utilitzem la paraula mú-
sica en molts casos ho hem fet entre co-
metes, o si de cas hem utilitzat l’ex-
pressió producció de sons per fer re-
ferència a qualsevol activitat propera al


concepte que tenim de música. Tot això
és necessari pel fet que el concepte que
tenim del vocable “música” no sempre
ha estat tan universal com molta gent es
pensa. De fet, avui dia encara hi ha cul-
tures3 que no tenen el concepte de “mú-
sica” en el seu llenguatge, i si partim d’a-
questa premissa. hem de ser molt pru-
dents en definir com a “música” tota
producció de sons, i més quan es pot lo-
calitzar en una època com la del pale-
olític superior.


Una de les eines que utilitzarem si


hem de dotar de context certes troballes
arqueològiques que ens evidencien pos-
sibles produccions de so realitzades en
el paleolític superior, serà l’analogia.
Aquesta és una eina criticable però
també interessant, ja que ens pot ajudar
a bastir un context plausible que apor-
ti un coneixement, ni que sigui aproxi-
mat, sobre l’objecte estudiat. I amb re-
ferència a l’analogia, us presentem la
figura del musicòleg Walter Wiora4


(WIORA, 1962: 2-3) el qual ja expres-
sava la necessitat d’utilitzar l’analogia
per tal d’ampliar els contextos dels ob-
jectes productors de so del paleolític.
Wiora ja demanava anar més enllà
del que podria ser una adjudicació sen-
zilla i plausible de la funció d’alguns
objectes productors de so, per exemple
dels xiulets o reclams de caça. Per tant,
aquest musicòleg proposava estudiar la
possibilitat d’ampliar les funcions i fi-
nalitats tenint en compte que els xiulets
podien tenir també una significació ri-
tual i xamànica. Wiora, per donar cos i
sostenibilitat a aquesta hipòtesi, propo-
sava utilitzar l’analogia amb les cultures
existents que encara utilitzaven xiulets
semblants als de l’època paleolítica, és
a dir, demanava tenir molt en compte els
estudis etnomusicològics per dotar d’un
context més ampli l’objecte productor
de so del paleolític. Tanmateix, aquest
plantejament de Wiora el contrastem


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


La suma de diferents 
especialitats ha 
acabat definint 


la norma de 
treballar de manera 


interdisciplinària 
en la recerca 


musicològica aplicada 
a la prehistòria.


Xiulet, troballa arqueològica feta a les coves de Serinyà, al Pla de l’Estany
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prudentment amb el de Simha Arom
(AROM, 2007: 85); aquest reconegut
etnomusicòleg ja adverteix que en les
pràctiques provinents de temps i civilit-
zacions antigues diferents podem trobar
que les “músiques” són variades sobre
el pla de les funcions a les quals respo-
nen. I així també podrem veure com les
representacions que les generen també
varien i es diferencien dels objectes a les
quals fan referència, dels materials i pro-
cessos que hi han intervingut, i de les
formes mitjançant les quals s’expressen.
En definitiva, remarca que per generar
“música” cada àrea geogràfica privilegia
un cert nombre de constituents i de pro-
cessos diferenciats. Per tant, és clar que
l’analogia serà una bona eina per apro-
par-nos a les cultures molt antigues, sem-
pre que utilitzem les comparacions amb
prudència, ja que no només la llunyania
geogràfica ens ha de condicionar, sinó
que també la llunyania en el temps
ha de ser un element per tenir molt en
compte abans de fer qualsevol asseve-
ració.


Q
uines evidències de producció
de so en el paleolític superior
trobem a Catalunya? A Cata-
lunya tenim constància de


pocs objectes productors de so perta-
nyents a cultures prehistòriques. Per
exemple, comptem amb corns fets de
cargols de mar trobats a Gavà (Baix Llo-
bregat) en un jaciment pertanyent a l’è-
poca neolítica.5 O per una altra banda
tenim el que ha estat identificat com un
petit “xiulet”, fet d’os, (SOLER, GAR-
CÍA, 1995), el qual ara per ara resulta
ser l’objecte productor de so més antic
trobat a Catalunya i que pertany a la cul-
tura de l’Aurinyacià, situada en el pa-
leolític superior. Aquest “xiulet” va ser
trobat al Pla de l’Estany a les coves de
Serinyà i és un dels exemples que han
restat pendents, fins ara, de ser estudiats
per la musicologia.


En aquest moment aquest xiulet està
sent objecte d’una recerca musicològi-
ca, per part del modest autor d’aquest
article. Així doncs ja estem aplicant el
model metodològic que abans hem ex-
plicat, per tal d’oferir diverses propos-
tes plausibles sobre el context social i
cultural en el qual es feia servir aquest
objecte. I, per tant, ja estem utilitzant
les dades arqueològiques i l’analogia amb
recerques etnomusicològiques com a ei-
nes bàsiques. 


E
n conclusió. Encara que fer re-
cerca musicològica en èpoques
tan pretèrites com ho és la del
paleolític superior acabi sent


quasi una quimera, creiem important fer
assaigs per tal d’ampliar el coneixement
referent a la producció sonora, que tant
relacionem amb allò que entenem com
a música. Esperem que aquestes recer-
ques, encara incipients al nostre país, es


vagin desenvolupant i entenent amb la
normalitat amb què ja s’estan duent a
terme en països com els Estats Units,
França i Alemanya, entre d’altres. Cal,
doncs, perdre la por al fracàs científic i
obrir nous camins en el camp de la re-
cerca musicològica del nostre país. En
part, fent aquest tipus de recerca do-


narem més sentit i contingut a molts ob-
jectes oblidats en vitrines de museus poc
visitats, i en part de ben segur que des-
cobrirem que tenim més patrimoni cul-
tural que ens pot donar peu a adquirir
nou coneixement sobre allò que possi-
blement van ser els inicis del que ara en-
tenem com a música.


Jesús Salius i Gumà és professor del Departament de Musicologia de l’ESMUC durant el curs
2008-2009 i actualment està realitzant un màster en recerca musicològica a la UAB, tot re-
alitzant una recerca sobre la producció de sons en el paleolític superior.


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


NOTES
1. En aquest període es van desenvolupar diverses fases culturals i entre elles el Perigordià,
l’Aurinyacià, el Solutrià i el Magdalenià.
2. Les flautes d’Isruritz són un bon exemple d’evidència que demostra que algunes cultures
paleolítiques utilitzaven instruments de vent per fer sons.
3. Per exemple, en la cultura dels inuit, quan les dones es quedaven soles perquè els seus ho-
mes eren fora de cacera, aquestes s’entretenien fent uns cants de gola. Aquest tipus de cant
en la cultura inuit sempre s’havia entès com un joc, mai com una realització de música (NAT-
TIEZ,1999).
4. Tanmateix l’article té elements criticables, ja que cal tenir en compte que es va realitzar
en un moment encara molt incipient per a la recerca arqueomusicològica.
5. Els corns marins són objectes productors de so, aeròfons, que funcionen fent vibrar el lla-
vi sobre l’embocadura, la qual s’aconsegueix tallant l’extrem més estret d’aquests. Aquests
objectes sonors produïen una o dues notes (BOSCH J.; MUNS J.; ESTRADA A.,1999).
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Flauta d’os trobada a la cova d’Isturitz, situada al pririneu atlàntic, a França
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abril 2009Activitats


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 a esgotar localitats.


Dimarts, a les 19 hores


Dia 21. Improvisacions per a piano sol. 
Amb Karst de Jong (piano) i Concert de Harry Sparnaay i el Trio Phonos: Harry Sparnaay 
(clarinet baix), Peter Bacchus (flauta) i Jean Pierre Dupuy (piano).
Obres de Carlos Silva, Oriol Saladrigues i Roderik de Man. 


Cicle de jam sessions


Dia 18, 20 h. 
Cantina de l’ESMUC. 
Coordinat per Josep Perxés. 


Consulteu el blog del cicle de concerts de l’ESMUC.
Per a més informació: 
www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/


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


Classe magistral de violí 
Dia 2, de 15.30 a 19.30 h. Aula de cor.


A càrrec de Christian Tetzlaff. 


Seminari de didàctica
Dia 1, de 15 a 18 h. Aula 352.


“Funció docent: rols i competències del professorat”. 
A càrrec de Claudio Forcada. 


Dia15, de 15 a 18 h. Aula 352.


“Didàctica de la improvisació”. 
A càrrec de Francesc Capella.  


Dia 29, de 15 a 18 h. Aula 352.


“Body Percussion”. A càrrec de Keith Terry. 


Seminari de recerca en investigació musical
Dies 1 i 15, d’11 a 14 h. Aula 353.


“Processos d’innovació”. A càrrec de José Tejada. 


Dia 22, d’11 a 14 h. Aula 353.


“La investigació qualitativa en educació: bases, 
metodologies”. A càrrec de Marcos Antonio Latorres. 


Dia 29, d’11 a 14 h. Aula 353.


“La investigació experimental–quantitativa en educació 
musical”. A càrrec de Javier Duque. 


Seminari de musicologia
Dia 20, de 18 a 21 h. Aula 355.


“Villancicos de negro”. A càrrec de Josep Pujol. 


A G E N D A E S M U C


Per assistir a les conferències, els seminaris i les classes magistrals que ofereix l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
cal inscriure-s’hi prèviament. Per fer-ho, cal adreçar-se al departament que organitzi l’activitat corresponent.
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–Acabes d’aquí a molt poc. Suposo que
deus estar centrat en la realització del teu
projecte final. Com l’has enfocat? 


–He traçat una mena de recorregut al llarg
de tres segles que planteja un debat a l’en-
torn de com s’ha desenvolupat, variat, am-
pliat la veu de tenor. Tot vist des de l’expe-
riència que he adquirit a l’ESMUC en els dar-
rers quatre anys així com de les activitats pro-
fessionals que he anat desenvolupant. El re-
pertori d’estudi és també prou variat: des de
Monteverdi a Britten. 


–Alguna conclusió, ja?
–Sí: que no ha variat tant l’escriptura de


la música, sobretot de la música pensada per
a la veu de tenor, com per a no poder inter-
pretar un i altre estil en bones condicions,
partint d’una bona preparació vocal, és clar.
Sí, però, apareixen més dificultats quan ens
referim a algun tipus més específic de re-
pertori (penso en el bel canto o la música de
Rossini, més associada a la maduresa vocal).


–Com et vas començar a interessar per
cantar?


–En el meu cas, de molt petit. Vaig estu-
diar a l’Escolania de Montserrat. Sens dub-
te, aquest és l’inici de tot. Però anteriorment
havia cantat a l’Escolania de Santa Maria del
Mar amb el pare Jordi Agustí Piqué, monjo
de Montserrat. Em va engrescar perquè
entrés a l’Escolania.


–Creus que és un model vàlid, el de l’Es-
colania, en l’actualitat?


–Crec que sí, està clar. Raons, en tro-
baríem moltes. La bàsica: et passes mig dia
fent els estudis “acadèmics” i, la resta –és a
dir, tota la tarda– la dediques a estudis mu-
sicals (en el meu cas, amb el mestre Ireneu
Segarra). Cada dia fèiem assaig d’una hora
i mitja amb el cor de l’Escolania. Aquesta és
una base molt forta. A més de Montserrat,
però, sí és cert que des de ben petit vaig co-
mençar a cantar com a solista. 


–I després de Montserrat? 
–En sortir de l’Escolania vaig arribar al


Conservatori del Bruc. Allí vaig continuar
amb els estudis de violí, que havia començat
a Montserrat, i amb divuit anys vaig iniciar
els estudis de cant. I després de cinc anys de


cant, vaig fer les proves d’accés a l’ESMUC;
ja tenia el grau mig de violí però a les proves
d’accés em vaig presentar per l’opció de cant. 


–Per què vas deixar-lo, el violí?
–Perquè el nivell d’exigència, d’hores d’es-


tudi, que requereix aquest instrument és molt
alt i, per contra, jo ja havia començat a can-
tar amb disset anys al Cor de Cambra del Pa-
lau, activitat que he anat realitzant fins ara i
gràcies a la qual he après molt. 


–T’ha costat molt trobar una tessitura i
repertori còmodes per a tu? 


–Com bona part dels cantants, al co-
mençament estava una mica perdut. Va ser
Mireia Pintó qui va apostar per mi i em va
ajudar a superar tots els problemes tècnics
que arrossegava degut als mals hàbits. Ella
va creure en mi des del primer moment i jun-
tament amb l’Alan Branch són els qui m’han
format, han estat els meus mestres, durant
quatre anys. També ha estat important el
mestratge de Lambert Climent, amb qui he
estudiat cant històric. D’aquí el meu interès
per la música barroca. 


–A punt d’acabar el grau superior, en
quin punt et trobes, vocalment?


–He madurat. La veu no és només un ins-
trument que portem a sobre sinó que és part
de nosaltres mateixos, de la persona. Es des-
envolupa d’acord amb la ment del músic. Si
la teva personalitat creix, madura, es fa adul-
ta, la teva veu es fa adulta. Poder racionalit-
zar les coses, saber quin repertori pots can-
tar, tenir una actitud intel·ligent davant d’u-
na determinada interpretació... El món de la
lírica demana de molta intel·ligència; saber
fer les coses quan cal, sense precipitacions. 


–Sobta la teva activitat professional, ja
prou notable i continuada. Has col·laborat
amb Gabriel Garrido (Acadèmia Barroca
d’Ambronay) i tens ara projectes prou am-
biciosos...


–Amb Garrido vaig fer el paper de tenor
solista a l’òpera Ercole amante de Cavalli,
l’any 2006, gràcies a les audicions que es van
fer a l’ESMUC. Aquí va començar tot. Dos
mesos de treball en una producció seriosa,
amb els requeriments propis d’un solista pro-
fessional i una gira que incloïa dotze repre-
sentacions per tota França (amb un enregis-
trament per a Ràdio France i un concert a la
Salle Gaveau de París inclosos). Aquesta pro-


David
Hernández


ducció em va fer valorar si la duresa de la
professió valia la pena o no. Vaig considerar
que sí, que em volia dedicar a això. 


–Parla’ns de projectes...
–Crec que he trobat el meu repertori. De


fet, amb la Mireia (Pintó) ens hem centrat
en la música barroca, el lieder alemany, la
mélodie française i fins i tot el primer clas-
sicisme. Haydn, Mozart... A l’estudi, cal su-
mar-hi les col·laboracions amb l’ensemble
estable Elyma de Gabriel Garrido. I a partir
del mes de maig, comencem el projecte d’Ò-
pera a Secundària, al Gran Teatre del Liceu,
amb El petit escura xemeneies de Britten,
amb direcció d’Elisenda Carrasco. A més,
a partir de l’agost, participaré en el mun-
tatge de Martin Gester, de l’òpera Alcina de
Haendel (amb el rol d’Oronte). 


–Tenors que t’interessin... 
–Dels actuals, Josep Bros és un exemple


molt proper a seguir, per la maduresa vo-
cal i personal, que l’han portat a ser un dels
millors tenors de l’actualitat, i amb el qual
he tingut el plaer de fer classes magistrals a
l’ESMUC. I Juan Diego Flórez, com a exem-
ple vocal.


–Optimista amb la situació i el context
operístic actuals?


–És molt difícil, sobretot per a les veus
masculines per raons de maduresa vocal.
Aquí mateix no hi ha massa “projectes”, com
a tals, d’òpera. T’has de buscar la vida a l’es-
tranger. Jo mateix, he debutat a França i Ale-
manya. També és cert que les sales simfò-
niques comencen a fer versions semi esceni-
ficades d’òperes. Pot ser una sortida. L’altra
assignatura pendent són els Festivals. Però
jo sóc dels que pensen que si es vol, es pot.
S’ha d’investigar, hem d’experimentar amb
la música, també amb l’òpera, hem de fer
servir tots els mitjans que tenim a l’abast:
mecànics, tecnològics, artístics, per fer arri-
bar aquesta música a la gent amb el segell
del segle XXI. I sobre el Liceu, és un refe-
rent: m’agrada com programa, fan de tot,
òpera barroca, clàssica, contemporània,
i també molts projectes educatius, en un
dels quals participaré. Però encara continuem
estant molt lluny de la tradició vienesa i
alemanya on a qualsevol poblet fan festi-
vals d’òpera d’estiu, amb muntatges de mitjà
format.


per RUT MARTÍNEZ


TENOR I ESTUDIANT DE L’ESMUC
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“Si la teva personalitat creix, madura, 
es fa adulta, la teva veu també s’hi fa”


D’entre els més immediats, participar en el muntatge que dirigeix Martin Gester, titular de Le Parle-
ment de Musique, i que el portarà a interpretar el rol d’Oronte a l’òpera Alcina de Haendel. Hernández
ens parla de present i, sobretot, de futur alhora que valora prou positivament l’escena operística actual.
El seu treball amb Xavier Puig, Salvador Brotons, David Guindano, David Gálvez, Leonardo García Alarcón,
Gabriel Garrido, Esteve Nabona i David Catalunya n’és el baròmetre.


Gent ESMUC


Amb 26 anys, i a punt de finalitzar els seus estudis superiors el mes
de juny vinent, sota la tutela de la mezzo i professora de l’ESMUC,
Mireia Pintó, David Hernández té un munt de projectes en cartera.
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ACTUALITAT


E
l mes de novembre, dins de la
programació del 41è Festival In-
ternacional de Jazz de Barcelo-
na, la compositora i directora


nord-americana Maria Schneider prota-
gonitzarà dos concerts dirigint la jove
Big Band de l’ESMUC amb temes de
l’artista. 


Àmpliament reconeguda en el món
del jazz, Maria Schneider col·laborà des
de molt aviat en la seva formació amb
figures de la talla de Gil Evans, l’extra-
ordinari arranjador d’importància histò-
rica en la creació del so orquestral del
gran Miles Davis, o Bob Brookmeyer,
trombonista, compositor i arranjador
per a l’orquestra de Thad Jones-Mel Le-
wis. 


Després d’aquesta immersió en l’es-
tudi del so orquestral jazzístic, l’any
1992 Maria Schneider funda la seva prò-
pia big band, coneguda avui dia com The
Maria Schneider Orchestra, que li ofe-
reix un vehicle propi per a la seva ex-
pressió creativa com a compositora.  El
mateix any de la seva fundació,  l’or-
questra ja compta amb l’emblemàtic disc
Evanescence que, per partida doble, es
presenta com a candidat als premis
Grammy de 1995, i amb una excel·lent
acollida, que es reflecteix en les nomi-
nacions d’enregistraments posteriors
(Coming About i Allegresse), i es mate-
rialitza més tard en dos premis Grammy:
un per Concert in the Garden (2004)
com a millor àlbum de gran conjunt ins-
trumental, i un altre per Cerulean Skies,
de l’àlbum Sky Blue (2007), com a mi-
llor composició instrumental (2008).
Actualment la Jazz Journalists Associa-
tion ha guardonat el treball de l’artista
amb una triple menció: millor compo-
sició, millor arranjament i millor big
band. 


Maria Schneider ha realitzat amb la
seva orquestra importants gires per Eu-
ropa i ha actuat en ocasions anteriors al
Festival de Jazz de Barcelona que ara ens
la permet retrobar en una oportunitat


Maria Schneider


única. És una convidada de luxe que a
més visita per primera vegada l’ESMUC.
Els assaigs previs a les actuacions tin-
dran lloc del 16 al 20 de novembre i cul-
minaran amb dos concerts que se cele-
braran el dissabte 21 a les 22 h a l’au-
ditori Atrium de Viladecans i el
diumenge 22 a les 19 h al Teatre-Audi-


tori de Sant Cugat. El programa inclourà
obres força conegudes de la composito-
ra, com Evanescence, Last Season,
Gumbo Blue, Green Piece (del seu pri-
mer disc Evanescence), Three Roman-
ces: I. Choro Dançado (del seu àlbum
premiat Concert in the Garden) i la re-
centment premiada Cerulean Skies. 
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dirigeix la Big Band de l’ESMUC


per MARÍA DEL MAR POYATOS ANDÚJAR
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A C T U A L I T A T E S M U C


L
a Big Band de l’ESMUC va encetar el 41è Voll Damm
Festival Internacional de Jazz de Barcelona el passat
18 d’octubre amb un concert a l’aire lliure al Parc Cen-
tral del Poblenou de la Ciutat Comtal. El conjunt jazzís-


tic, sota la direcció de Bob Sands, va repescar el programa es-
trenat el passat mes de juny que homenatja el segell Blue No-
te en el seu 70è aniversari.


Al llarg d’aquestes set dècades, el segell discogràfic nord-
americà ha enregistrat gairebé tots els gèneres de la història
del jazz, que van des de l’escena de postguerra fins a l’actua-
litat. A partir d’una adaptació constant al mercat i a les noves
tecnologies, Blue Note s’ha acabat convertint en un dels re-
ferents per a l’enregistrament jazzístic. Malgrat alguna crisi,
el segell novaiorquès, actualment part de la discogràfica EMI,
continua enregistrant, tot observant les possibilitats comer-
cials de l’escena emergent. 


És per això que les peces interpretades per la Big Band de
l’ESMUC van ser una petita mostra de la discoteca que el se-
gell blau ha deixat en aquest darrer segle: una selecció d’a-
quells temes arranjats per a conjunt de big band, centrats
entre les dècades dels cinquanta i dels setanta, que compre-
nen diferents moments, estils i formes del conjunt jazzístic. El
repertori, que  requeria una gran versatilitat de tots els ins-
trumentistes, es va basar en arranjaments de personatges com
Thad Jones, Buddy Rich, Duke Pearson o Art Blakey. L’afi-


nació de les dissonàncies de Jones, la dinàmica de Blakey, el
record del swing dur de Rich o la llarga empremta de Pearson
a Blue Note van ser algunes de les característiques en què es
va emmarcar el concert. Al Parc del Poblenou es van poder
escoltar temes com Tip Toe, un dels estàndards amb marca de
Jones; Norwegian Wood, el senyal de John Lennon en els arran-
jaments de Rich; la inspiració sorgida al Brasil de Donald Byrd
amb Cristo Redentor i adaptada per Pearson, o Minor’s holi-
days que mostra la diversitat de Blakey, entre d’altres.


El conjunt de l’ESMUC va respondre molt bé a l’energia i
l’experiència de Bob Sands, el qual compta amb un vast co-
neixement de repertori de big band. Compositor, arranjador i
intèrpret són alguns dels trets que configuren el currículum
d’aquest jazzman nascut a Manhattan el 1966. La seva llar-
ga trajectòria professional presenta diferents enregistraments,
premis acadèmics i gires internacionals amb orquestres com
The Glenn Miller Orchestra. Però també cal destacar que ha
compartit escenari amb diversos personatges de l’escena jazzís-
tica nord-americana i espanyola, com Lionel Hampton, Dizzy
Gillespie, Mel Lewis, Jorge Pardo, Chano Domínguez o Peri-
co Sambeat, entre molts d’altres.


obre el 41è Festival Internacional de Jazz de Barcelona


La Big Band de l’ESMUC


per ÍNGRID PUJOL ROVIRA


El conjunt homenatja els 70 anys de Blue Note







E
l 12 de setembre de l’any
1840, Robert Schumann i
Clara Wieck van contraure
matrimoni. Aquesta unió no


només va significar la culminació dels
vincles afectius que unien ambdós per-
sonatges, sinó que també va suposar
l’establiment d’uns lligams professio-
nals, artístics i fins i tot laborals que
crearen un abans i un després en les
seves vides. Robert, doncs, abandonà
el descontrol que va marcar la seva jo-
ventut i començà a conviure amb la se-
va principal font d’inspiració: Clara no
només era la persona que ell més esti-
mava (motiu pel qual li dedicà cadas-
cuna de les seves obres), sinó que
també era una gran artista que li pro-
porcionava ajuda durant els processos
creatius. Amb això podem deduir el
canvi que per a Chiarina suposà el seu
matrimoni amb Robert, i és que va des-
plaçar completament el centre d’aten-
ció de la seva vida, i la importància que
fins en aquell moment tenia la seva car-
rera pianística es traslladà a un segon
terme: l’obra de Robert esdevingué,
juntament amb la creixença dels fills,
el seu objectiu principal: “El meu pia-
no és encara en un segon pla, com pas-
sa sempre que Robert compon. En tot
el dia no trobo ni una horeta per a mi.
Només desitjo no fer massa passes en-
rere.”1


Ara bé, no tota la dedicació de Cla-
ra envers el treball de Robert es basa-
va en la motivació, i és que també va
emprendre una tasca molt important
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E S M U C A R T I C L E


per IMMACULADA GIL TREPAT


La mestra Clara


La seva carrera pianística es traslladà 
a un segon terme: 


l’obra de Robert esdevingué el seu objectiu principal.


Schumann
en la difusió de l’obra del compositor,
els resultats de la qual es van veure
sempre reforçats pel prestigi que tenia
la pianista. Les vies de difusió que
Clara va emprar van ser tres: el pia-
no en concert (incloent repertori  del
seu marit); l’edició musical (publicant,
amb l’ajuda de Johannes Brahms,
l’obra integral de Schumann uns anys
després de la seva mort), i l’ensenya-
ment, camí que possibilitava la trans-
missió del llegat compositiu de Robert
a les noves generacions de músics i,
per tant, en certa manera n’assegura-
va també la permanència. Aquest ar-
ticle se centra en la dimensió pedagò-
gica de Clara i com aquest treball va
influir en la difusió de l’obra del seu
marit.


Clara va començar a impartir clas-
ses quan va allunyar-se de la figura de
Friedrich Wieck, el seu pare, arran del
matrimoni amb Robert Schumann.
Així doncs, la pianista va anar rebent
sol·licituds de diferents instrumentis-
tes que volien comptar amb l’ajut i
orientació d’una professional recone-
guda. Les lliçons normalment se cele-
braven a casa dels Schumann, i és que
no fou fins a l’any 1878 que Clara ac-
ceptà d’exercir de professora en un en-
torn acadèmic, ingressant al Conser-
vatori de Frankfurt.


Els alumnes de Clara sempre van
posar molt d’èmfasi en l’esperit tan
crític que caracteritzava la seva mes-
tra: el fet que, des de ben jove, hagués
d’aconsellar musicalment aquells que


la visitaven, provocà que Chiarina ad-
voqués en tot moment per un treball
molt escrupolós i exigent. Tan alt era
el nivell que demanava a aquells que
volien estudiar amb ella amb la inten-
ció d’esdevenir professionals, que quan
no trobava les qualitats que creia ne-
cessàries als seus pupils, els feia re-
plantejar la decisió de futur que havien
pres. Un exemple d’aquest cas el tro-
bem en Felix Schumann, l’últim fill de
Robert i Clara: la pianista volgué que
els seus fills rebessin una educació mu-
sical de qualitat, i que el seu nivell es-
tigués en sintonia amb el de les obres
del seu marit. Felix, amb una clara in-
tenció de dedicar-se a la interpreta-
ció del violí, un dia rebé una carta de
la seva mare que l’allunyava d’aques-
ta idea: “Si no arribes a ser un violi-
nista realment eminent, per notables
que siguin els teus dots, essent fill de
Robert Schumann sempre faràs un trist
paper [...]. No tens els dots necessaris
per arribar a ser un artista de veritat.”2


Tot el contrari succeí amb Eugenie
Schumann, penúltima filla del matri-
moni, que va rebre una educació
pianística molt meticulosa i supervi-
sada per la seva mare, ateses les qua-
litats interpretatives que tenia.


H
i havia dos elements que a
Clara Schumann li agrada-
va treballar durant les se-
ves lliçons, ja que els con-


siderava imprescindibles en qualsevol
músic. El primer era el domini que
l’intèrpret ha de tenir de si mateix du-
rant un concert, fet que li pressuposa
un control de l’obra que toca i de les
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seves pròpies reaccions en el cas de co-
metre errors interpretatius durant el
recital. El segon era la capacitat que
ha de tenir l’estudiant a valorar allò
poètic i sentimental de l’obra que to-
ca, i concebre la tècnica només com
un vehicle per arribar a la plasmació
dels sentiments que evoquen l’obra en
qüestió (Clara sempre va defensar un
virtuosisme sensible i emotiu, no mecà-
nic i espectacular). A tot això, cal afe-
gir-hi la importància que per a la pia-
nista tenia el fet que el seu alumnat fos
capaç de raonar i verbalitzar tot allò
que ella els explicava, així com els pro-
blemes tècnics o interpretatius que po-
guessin tenir, i les solucions que tro-
baven a aquestes dificultats. Per tant,
Clara Schumann no només transmetia
coneixements estrictament musicals,
sinó també pedagògics. Per aquest mo-
tiu, li agradava que les seves filles més
grans practiquessin l’ensenyament amb
els més petits, perquè classifiquessin,
mitjançant la praxi pedagògica, els co-
neixements que havien adquirit i aga-
fessin experiència.


Gràcies a la biografia que Eugenie
Schumann escriví de la seva mare, po-
dem saber com era Clara Schumann


quan exercia de professora, com eren
les seves classes, què demanava en les
interpretacions de les obres de Robert.
Així doncs, si bé podem suposar que
el tracte que tenia Clara amb Euge-
nie no era el mateix que tenia amb una
alumna a qui no la unia un vincle fa-
miliar tan fort, sí que d’aquests records
de la menor de les filles del matrimo-
ni Schumann podem extreure les ide-
es principals sobre el treball que Cla-
ra feia amb els seus pupils. 


L
es lliçons començaven sempre
amb la interpretació d’una
obra de Johann Sebastian
Bach, que normalment es


tractava d’un preludi i fuga d’El clave
ben temperat. A continuació, el torn
era per a algun moviment de sonata de
Ludwig van Beethoven, al qual seguia
una obra de Frédéric Chopin. Les clas-
ses de Clara solien finalitzar amb el
treball de les obres de Schumann. En
relació amb el caràcter tan estricte de
la pianista que hem esmentat ante-
riorment, l’estudi particular que acon-
sellava Clara als seus alumnes es ba-
sava en l’execució de tres hores diàries
d’exercicis de tècnica i improvisació,


i la lectura setmanal d’un nou prelu-
di i fuga, d’un estudi, d’un nou movi-
ment de sonata de Beethoven i d’una
obra curta o moviment d’obra de gran
format de Chopin i Schumann.


Segons Eugenie, el treball que la se-
va mare feia de les obres de Schumann
era tan profund i emotiu, que li serví
per poder conèixer qui era veritable-
ment el seu pare (la filla menor del ma-
trimoni només tenia tres anys quan
el compositor ingressà a Endenich).
Clara va fer que Eugenie aprengués a
comprendre i estimar Robert, i a sen-
tir “l’elevació i entusiasme de la se-
va ànima i la meravellosa riquesa dels
seus pensaments”.3 Així doncs, durant
les classes de piano, la vídua Schu-
mann sempre explicava que el seu ma-
rit traduïa en música tot allò que veia,
llegia o sentia: els poemes que li ame-
nitzaven les estones lliures es conver-
tien en cançons dins el seu cap i, quan
veia com jugaven els nens, es creaven
contrapunts i melodies dolces que sug-
gerien aquell moment. És per això que
Clara, quan ensenyava al piano les
composicions de Robert, es valia molt
de la descripció per trobar l’essència
de la peça en qüestió; volia arribar al


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


Els alumnes de Clara sempre van posar 
molt d’èmfasi en l’esperit tan crític que caracteritzava 


la seva mestra.


Clara i Robert Schumann
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E S M U C A R T I C L E


fons de l’obra i anar fins i tot més enllà
del títol que el mateix Schumann hi
posava perquè, segons la pianista, “són
sempre molt encertats [...] però ne-
cessaris no ho són mai”.4


En aquest sentit, doncs, Clara tre-
ballava molt amb imatges i paral·le-
lismes entre el que Robert escriví a la
partitura i el que l’obra volia evocar a
l’oient. D’aquesta manera, si bé do-
nava llibertat al seu alumne, podia con-
duir-lo cap a una interpretació basada
en la idea principal que el seu marit te-
nia d’aquella peça. Un exemple el tro-
bem en la descripció que Eugenie
Schumann fa sobre com va treballar
amb Clara l’Àlbum de la joventut. En
la Cançó de cacera, la pianista s’ima-
ginava una escena de caça, i en certs
compassos veia els recursos que Ro-
bert va emprar per representar els
instruments de vent desafinats: “Jo
m’imagino la cacera com si la veiés.
Sonen el corns, els cavalls s’esvaloten
[...]. Aquí [en el penúltim compàs, en
què un Fa es converteix en un Sol] una
trompa fa un gall.”5 O, per exemple,
en la Passejada matinal d’aquesta ma-
teixa obra, Clara uneix l’element des-
criptiu amb la tècnica d’execució dels
acords: “De la mateixa manera com
s’aixequen els peus quan caminem, és
a dir, no del tot lligats [...]. Aquest pe-
tit detall donava a la peça el caràcter
que més li esqueia”.6


R
elacionat amb aquest interès
de Clara a fer de les inter-
pretacions de l’obra de Schu-
mann una narració poètica


de la realitat de l’autor, la pianista in-
sistí molt a una de les seves alumnes
més conegudes, Fanny Davies (1861-
1934, pianista anglesa admirada, en-
tre molts d’altres, per Joachim, Brahms
i Elgar), que trobés la dualitat de caràc-
ters de Robert en allò que interpreta-
va, la contraposició apassionada de les
personalitats d’Eusebius i Florestan,
el somiador i el realista. Per aquest mo-
tiu, moltes vegades Clara Schumann
utilitzava durant les lliçons la paraula
hineinlegen, que, traduïda de l’ale-
many, significa “inserir” o “posar”. L’ús
d’aquesta paraula no tenia una tra-
ducció tècnica concreta, sinó que vo-


lia significar la implicació personal de
l’intèrpret en allò que tocava, allò ne-
cessari que havia de pensar el pianis-
ta per evitar que la peça esdevingués
una simple execució o un exercici de
lectura. Fanny, d’aquesta manera,
aprengué el que Clara sempre li deia:
que l’obra de Robert era un “retrat es-
piritual i emotiu, no fotogràfic”.7


A tot això, a aquesta vessant poèti-
ca de la interpretació de les obres de
Robert Schumann, Clara afegia dos
elements definitius per arribar al sen-
tit original de les obres del seu marit:
el primer era la polifonia i el valor
melòdic que calia donar a les veus in-
teriors: “són tan importants i signifi-
catives que, fins i tot quan aquestes
tenen un paper secundari, són indis-
pensables”;8 el segon era l’element rít-
mic: Clara estava convençuda que era
indispensable la rigorositat temporal
per tal que l’oient i l’intèrpret com-
prenguessin l’essència de l’obra de
Schumann. En aquest sentit, doncs, la
pianista afirmava que el tempo ideal
d’una obra era donat pel seu caràcter,
i, en concret, per la fusió que l’intèr-
pret era capaç de fer de cadascun dels
canvis d’humor que s’intueixen en la
producció de Robert Schumann. La


coordinació de les parts de l’obra
només pot aconseguir-se per mitjà de
la comprensió del tempo ideal per a
cada secció de la peça, essent total-
ment estrictes amb les fórmules rít-
miques presentades pel compositor i
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Clara va fer que Eugenie aprengués 
a comprendre i estimar Robert, i a sentir 


“l’elevació i entusiasme de la seva ànima.”


Clara i 
Marie Schumann
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Immaculada Gil Trepat, llicenciada per l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) el curs 2008-09, en l’especialitat d’Interpretació del piano dins la música
clàssica i contemporània. imma_gt@hotmail.com // http://www.immagiltrepat.blogs-
pot.com


en la interpretació dels ritardandi i ra-
llentandi (han d’iniciar-se i acabar-se,
segons Clara, just en el moment que
indica la partitura, ni abans ni després,
i no s’han de fer retencions de veloci-
tat si no estan escrites).


A
quests són els elements,
doncs, que Clara Schumann
destacava en les seves lli-
çons de piano per tal que


l’alumnat conegués qui va ser realment
el seu marit. La tasca que Clara em-
prengué en el món de la pedagogia és
certament destacable, sobretot tenint
en compte que un dels objectius prin-
cipals que la conduí a no abandonar el
seu paper de professora de piano va
ser mantenir viva la figura de Robert
Schumann dins el panorama musical
del seu temps. Així doncs, probable-
ment, el paper de difusora de Clara fou
tan important com la motivació que
per a Robert representava l’amor que
ella li retia: la incorporació de l’obra
de Schumann en recitals on assistia
tanta gent, la compilació dels fruits
musicals del compositor i, sobretot, la
integració del seu repertori en els pro-
cessos educatius de les noves genera-
cions de músics han tingut molt a dir
en la transcendència de Robert Schu-
mann dins el panorama de la història
de la música. És per això, doncs, que
no podem separar aquesta tasca de
difusió duta a terme per Clara de la
relació sentimental que visqué amb
Robert, i és molt difícil de compren-
dre la insistència amb què Clara tre-
ballava per mantenir activa i viva la
figura del seu marit, si no ens situem
dins la relació que va propiciar el ma-
trimoni que els unia. I, segurament,
fou per aquest vincle afectiu que
Clara donava a conèixer Robert als
seus alumnes no només com un com-
positor o artista, sinó com un home
que plasmava unes emocions i unes
sensacions que interpel·len l’intèrpret
i l’oient, que no els deixen indiferents
davant aquella obra: sempre volgué
anar més enllà del que hom podia
analitzar, per arribar a trobar aquell
“element secret i eternament misteriós,
incomprensible, fins i tot, per al ma-
teix artista”.9
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El paper de difusora de Clara 
fou tan important com la motivació que per a
Robert representava l’amor que ella li retia.


Robert i Clara 
Schumann


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


Aquest article ha estat elaborat per l’autora a partir del seu projecte final, "Robert i Clara:
més que una història d’amor", que va defensar el maig de 2009 a l’ESMUC.
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Per a més informació i detall de les activitats programades, consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


E S M U C A G E N D A


novembre 2009Activitats
Dilluns 2, a les 17 h. ESMUC–Aula per determinar
*Xerrada amb Bruce Lundvall, executiu de la indústria dis-
cogràfica i director del segell Blue Note.


Dimarts 3, a les 19 h. L’Auditori–Sala Oriol Martorell
**Inauguració del curs acadèmic 2009-2010 a l’ESMUC.
Lliçó inaugural a càrrec del director d’orquestra Antoni Ros-
Marbà. Intervencions musicals amb obres i variacions sobre
Haydn i Brahms, des dels àmbits del Jazz, la Música Antiga, i
la Música Clàssica i Contemporània.


Divendres 6, a les 12 h. ESMUC–Aula per determinar
*Classe magistral sobre escriptura i crítica a càrrec de Bob
Blumenthal, llegendari crític de jazz, guardonat amb diversos
Grammy per les seves liner notes.


Divendres 6, a les 18 h. ESMUC–Aula d’orquestra
*Blindfold test amb Dan Ouellette i Chano Domínguez.
Secció de la revista DownBeat que posa a prova les figures més
eminents del jazz. Mitjançant preguntes sobre els intèrprets, es-
tils o compositors que reconeixen en un enregistrament, el blind-
fold test permet saber què escolta un jazzista quan escolta jazz.
Activitat amb traducció simultània. El test es publicarà a la
revista Downbeat.


Dilluns 9, de 10 a 14 i de 16 a 18 h. ESMUC(Aula per determinar)
Classe magistral sobre la tècnica pianística d’Eduardo del Pue-
yo. Activitat adreçada als estudiants de piano de l’ESMUC. In-
clou una exposició dels fonaments de l’escola pedagògica de
Del Pueyo, figura clau en la interpretació i la pedagogia del pia-
no del segle XX, i el visionat de classes impartides al Conser-
vatori de Brussel·les fins als anys vuitanta.
Coordinació: Adolf Pla.


Dilluns 9, a les 12 h. ESMUC–Aula per determinar
*Xerrada amb François Zalacain, productor discogràfic, di-
rector del segell Sunnyside. Un dels personatges de referència
a l’hora de parlar de jazz a Nova York. 


Dimarts 10, a les 19 h. ESMUC–Sala d’orquestra
**Haydn i el jazz!
Diàleg entre Haydn i el departament de Jazz i Música Moderna.
Albert Bover, piano: variacions sobre la Sonata per a piano núm.
31, en La b, Hob. XVI / 46.
Matthew Simon i Manel Camp: variacions sobre el segon mo-
viment del Concert per a trompeta i orquestra en Mi b, Hob.
VIIe / 1.
Ignasi Terraza, piano: variacions sobre un tema de Haydn.
Quartet de Violoncels (direcció, Oriol Saña): variacions sobre
el Concert de violoncel i orquestra en Do major, Hob. VIIb / 1.


Diumenge 15, a les 12 h. Museu de la Música de Barcelona
**El so de Barcelona. Xerrada concert, dins el cicle La Músi-
ca del Museu. El repertori d’aquest concert, tot i estar dedicat
a una altra ciutat mediterrània, Nàpols, reflecteix molt bé el so
dels instruments que es construïen a Barcelona en època de
Haydn. Amb rèpliques i instruments originals cedits pel Mu-
seu. F. J. Haydn, Nocturns per al rei de Nàpols núm. 2, 3 i 4.
Hob. II / 25-32, interpretats per estudiants de música antiga de
l’ESMUC. Presentació: Josep Borràs. Direcció musical: Lo-
renzo Coppola.


Dissabte 21, a les 22 h. Atrium de Viladecans 
Diumenge 22, a les 19 h. Teatre Auditori de Sant Cugat
*Concert de la Big Band de l’ESMUC, dirigida per Maria
Schneider.


Dimarts 24, a les 19 h. L’Auditori–Sala Oriol Martorell
**Els teclats de Haydn.
El concert ofereix la possibilitat d’escoltar i veure els diversos
instruments de teclat que avui dia poden transmetre la música
de Haydn: piano, pianoforte, clavicèmbal.
Intèrprets: Marc Freixes, Marco Gonzalvo, Marc Perna, Daniel
Ariño, piano; Toni Costa, fortepiano; Helena Doncel, cla-
vicèmbal.


Dimecres 25, dijous 26 i divendres 27, de 16 a 19 h. ESMUC
**Seminari obert de pianos Els teclats de Haydn.
L’ESMUC ofereix a tots els estudiants d’instruments de teclat,
de dins i fora de l’Escola, la possibilitat de treballar intensiva-
ment amb dos professors que interpreten Haydn des de pers-
pectives diferents. Alhora, l’estudiant pot experimentar la va-
rietat instrumental que l’època de Haydn presenta: pianofor-
te, clavecí, clavicordi i piano modern.
Professorat: Vladislav Bronevetzky, Arthur Schoonderwoerd i
Béatrice Martin.
Consulteu horaris i condicions de participació a: www.esmuc.cat


Dijous 26, a les 20 h. Museu de la Xocolata de Barcelona
**Concert xaculatòria.
Recreació, en una sala del Museu de la Xocolata, de les cèle-
bres “xaculatòries” del baró de Maldà: vetllades informals amb
música i degustació de xocolata. El segle de les llums reviu en
les festes de la Barcelona del s. XVIII.
Aforament limitat: reserveu entrada al 93 268 78 78, o bé a:
museu@pastisseria.cat
Idea i coordinació: Sergi Casademunt.


Dissabte 28, a les 20 h. ESMUC–Sala d’orquestra
**Concert de clausura del seminari Els teclats de Haydn.
El concert inclou, a més d’obres de Josef Haydn, una estrena
d’Eduard Resina, Four Haydn, que utilitza igualment tots qua-
tre instruments.
Coordinadors: Vladik Bronewetzky, Arthur Schoonderwoerd.


Diumenge 29, a les 18.30 h. Biblioteca de Catalunya–Espai Zero
**Orquestra Sibil·la.
Formada per graduats de l’àmbit de Música Antiga de l’ESMUC,
l’Orquestra Sibil·la interpretarà obres de F. J. Haydn i de Ferran
Sor provinents del fons de la Biblioteca de Catalunya. El con-
cert està vinculat amb l’exposició “Els nostres Haydns”, que
tindrà lloc del 22 de novembre al 10 de desembre de 2009 al
mateix espai.
Presentació del concert a càrrec de Joaquim Rabaseda.


*Activitats incloses en el 41è Voll Damm Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona.


**Activitats organitzades per l’ESMUC, en col·laboració amb
altres entitats, per commemorar l’Any Haydn
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ACTUALITAT


Amb un concert de presentació realitzat el 30 de maig
passat, a la Sénia, els estudiants de la Banda Simfòni-
ca de l’ESMUC han incorporat la seva proposta artís-


tica i educativa a la resta de Grans Conjunts de l’Escola. Di-
rigits pel trombonista i professor Raül García, i amb el també
professor de l’ESMUC i tubista Pablo Fernández, els estudiants
van presentar un programa complex que van repetir només
uns dies després, el 2 de juny, a la Sala Oriol Martorell de L’Au-
ditori de Barcelona.


Aquest primer programa interpretat per la Banda Simfòni-
ca de l’ESMUC, era format per les obres següents: El Abani-


co d’A. Javaloyes, Concert per a tuba i banda de J. Barnes, Sui-


te de Jazz núm. 2 de D. Xostakóvitx, i Marxa, Vals Líric, Vals


núm. 2 i Dansa núm. 1 i Rebroll de S. Brotons.
La imatge de portada correspon al concert de presentació


de la Banda de l’ESMUC a la Sénia (concert compartit en col·la-
boració amb la Banda de la Sénia). Per a més informació: ve-
geu contraportada, Gent ESMUC.


Presentació de la Banda 
Simfònica de l’ESMUC


El Conjunt de Grallers de l’ESMUC, 
convidat al Festival de Músiques 
Tradicionals del Món de Tànger (Marroc)


El Conjunt de Grallers de l’ESMUC (departament de Mú-
sica Tradicional), que dirigeix el professor Dani Carbo-
nell, ha actuat en representació de l’Escola en la primera


edició del Festival TarabTanger / Festival de Músiques Tradi-
cionals del Món, que va tenir lloc a la ciutat marroquina de
Tànger del 17 al 21 de juny. El conjunt de Grallers de l’ES-
MUC, el formen els músics següents: Josep Oriol Nicolau, gra-
lla baixa; Jaume Aguza, gralla de claus; Jordi Mestres, gralla
de claus; Manuel Sabaté, gralla de claus; Heura Gaya, gralla
de claus; Ivó Jordà, gralla de claus; Òscar Prats, timbal de gra-
lles; Albert Carbonell, timbal fondo; Josep Moliner, cap del de-
partament de Música Tradicional de l’ESMUC.


El conjunt de l’Escola va actuar en el marc de la cloenda del
Festival, el dia 21 de juny, a la plaça del 9 d’abril i a la plaça
Al Massira, al cor de Tànger. La participació d’aquest conjunt
de l’ESMUC al Festival ha estat possible gràcies a l’ajut de
l’Institut Ramon Llull.
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A C T U A L I T A T E S M U C


El 17 de maig passat va tenir lloc a
Tarragona la segona edició de la
TUBADA, amb prop d’una se-


tantenta de participants encapçalats pel
TooBass Quartet (quartet de tubes es-
tudiants de l’ESMUC) i Pablo Fernán-
dez (tuba solista de l’OBC, professor de
l’Escola i director de la Banda de la TU-
BADA). Aquesta proposta, organitzada
amb el suport de l’Escola i Banda de la
Unió Musical de Tarragona, va consis-
tir en un assaig matinal i una exposició
d’instruments de diferents fabricants
(Melton, B&S i Jupiter). Per acabar, es
va realitzar un concert a la plaça de les
Cols, amb la intervenció d’Aida Beltrán
(bombardí) i Òscar Senén (tuba), acom-
panyats de la Banda Juvenil UMT, diri-
gida per Jordi Masip. A la segona part,
la Banda de Tubes va oferir als assistents
una selecció de peces populars dirigides
per Pablo Fernández.


D’altra banda, el pianista, composi-
tor i alumne de direcció d’orquestra de


Secció a cura de R.M. Fotografies: Arxiu ESMUC


Al llarg d’aquest curs, els músics del Quartet Casals han
prioritzat la seva activitat docent a l’ESMUC. És per
aquest motiu que, repetint l’experiència realitzada el


mes de febrer passat, l’ESMUC ha convidat els estudiants i
professors d’arreu del país a assistir a la 2a Trobada amb el
Quartet Casals, basada en la praxi interpretativa dels quartets
de corda. La trobada s’ha estructurat en sis sessions, reparti-


El Quartet Casals ofereix del 29 de juny a l’1 de juliol una 
segona trobada amb classes magistrals per a quartets de corda


Actualitat vinculada als estudiants 
i professors de l’ESMUC


l’ESMUC Jordi Lalanza, va estrenar l’o-
bra Poyest en el marc del XV Festival
Internacional de Música de Toledo, el
22 de maig passat. Aquesta obra, encàr-
rec del Festival, és per a dos pianos i va
ser interpretada per Sophia Hase i
Eduardo Ponce. Lalanza ha escrit de ma-
nera constant des del 2002, any en què
va guanyar el Concurs de Composició
Frederic Mompou, fins al punt d’haver
estrenat obres arreu del país i publicat
amb les editorials Clivis i Boileau. Jordi
Lalanza és professor de piano i cap d’es-
tudis a l’Escola de Música Harmonia, i
continua la seva formació en direcció
d’orquestra a l’ESMUC amb Salvador
Brotons, mentre cursa els estudis de doc-
torat en Musicologia a la UAB.


D’altra banda, l’estudiant de 3r curs
de Cant (departament de Música Clàs-
sica i Contemporània), Laura García
Olalla, que també ha cursat estudis de
composició, ha estat reconeguda amb
l’accèssit en el concurs Primeres Jorna-


des de la Dona Compositora a Sant Cu-
gat. L’estrena d’aquesta obra, així com
de la resta de guardonades, es farà el
proper divendres, 3 de juliol de 2009, a
les 22 hores, al Claustre del Monestir de
Sant Cugat del Vallès. 


Per últim, els graduats per l’ESMUC
Sergi Casanelles, Diego Martín i Oriol
Saladrigues han obtingut una beca de
“la Caixa” per cursar estudis de post-
grau. Les beques es van lliurar el passat
juny a Barcelona. Tots tres estudiants
han estat vinculats al departament de
Teoria i Composició i Direcció de l’ES-
MUC. La graduada pel departament de
Jazz i Música Moderna Laia Cagigal
també ha obtingut una beca convoca-
da per l’Obra Social de “la Caixa”. La
també graduada, en aquest cas en l’es-
pecialitat de violí (Clàssica i Contem-
porània) Judit Bardolet ha obtingut una
beca d’ampliació d’estudis a l’estranger
(Beca Segimon Serrallonga, 2009-2010,
Torelló).


Pel que fa al professorat, el 21 de
maig passat el pianista i professor del
departament de Jazz i Música Moder-
na Ignasi Terraza, va resultar guanyador
de la 25a edició del The Great Ameri-
can Jazz Piano Competition, concurs que
de 1983 ençà es convoca anualment a
Jacksonville, a l’Estat de Florida, i que
esdevé l’acte inaugural del Jacksonville
Jazz Festival. Considerat un del premis
més prestigiosos del seu gènere, que en
edicions anteriors ha distingit pianistes
com Marcus Roberts, Kenny Drew Jr. o
Lynne Arriale, en l’edició d’enguany el
jurat unànimement va designar Terraza
com el millor entre els cinc finalistes es-
collits, fet que l’ha convertit en el segon
pianista europeu que aconsegueix aquest
guardó.


des al llarg dels dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2009. 
Els participants actius són quartets de corda, que disposen


d’un mínim d’una sessió diària. La voluntat de l’Escola és re-
petir aquest tipus d’iniciatives a partir del curs vinent. Formen
el Quartet Casals: Vera Martínez Mehner i Abel Tomás Realp,
violins; Jonathan Brown, viola, i Arnau Tomás Realp, violon-
cel.







L
es II Jornades d’estudiants de
musicologia i joves musicòlegs
es van consolidar després d’un
cap de setmana intens, durant


el qual es va debatre la versatilitat de la
identitat musicològica. La Jove Asso-
ciació de Musicologia (JAM), a través
d’una de les seves comissions, es va en-
carregar d’organitzar l’esdeveniment,
que ha estat acollit per l’Escola Superior
de Música de Catalunya i ha comptat
amb el suport d’Sclipo i el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Cata-
lunya. L’ESMUC es va omplir amb més
de 70 estudiants de musicologia vinguts
de diversos punts de l’Estat, com també
del mateix centre acollidor i de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.


Del 7 al 9 de maig, els estudiants d’a-
questa disciplina van posar sobre la tau-
la tot allò relacionat amb la musicologia
a través de diferents activitats, sempre
referides al títol de la trobada: “Identi-
tats musicològiques: entre la vida musi-
cal i el camp social”. Unes identitats que
estan en procés de renovació i canvi i
que, sense perdre de vista el seu objec-
te d’estudi –la música–, volen tenir ca-
da cop més presència en la societat. 


A través de conferències, comunica-
cions, trobades temàtiques o tallers, les
Jornades van propiciar un debat cons-
tant sobre el paper de la musicologia en
la societat i la identitat de l’investigador.
Alhora, han obert un espai de reflexió
per als joves investigadors que s’estan
endinsant en l’estudi d’aquest àmbit i
per a aquells que encaren el seu futur
cap a la musicologia. 


Objectius. Les Jornades van néixer per
crear una xarxa entre els estudiants i els
joves musicòlegs del país. En ser una dis-
ciplina poc coneguda i més aviat mino-
ritària, els estudiants sentien una forta
necessitat de compartir inquietuds i de-
batre entre ells. L’any passat ja es van
establir els primers contactes amb estu-
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diants d’altres universitats catalanes i de
l’Estat espanyol, i aquest any, satisfets
dels intercanvis generats, s’ha volgut se-
guir la mateixa línia. 


Tal com la comissió organitzadora va
comentar en la conferència inaugural, la
filosofia d’aquestes Jornades era clara:
“el coneixement només té sentit quan és
compartit, quan es converteix en conei-
xement col·lectiu”. A més, conscients
que sovint el món acadèmic s’allunya de


per IRINA PRIETO I ÍNGRID PUJOL


El paper de la 
musicologia, a debat


Les Jornades van ser
seguides amb una 


bona assistència 
de públic en les 


diverses activitats


II Jornades d’estudiants de musicologia i joves musicòlegs


Els dies 7, 8 i 9 de maig van tenir lloc a Barcelona les II Jornades d’estudiants de musi-


cologia i joves musicòlegs, organitzades per la JAM (Jove Associació de Musicologia).


Enguany, les jornades han tingut per títol “Identitats musicològiques: entre la vida


musical i el camp social”. Amb aquest lema, especialistes i nous emprenedors de la bran-


ca musicològica han tractat sobre el paper de la musicologia dins la societat i en les cièn-


cies socials.


La taula rodona 
va aportar diferents
visions de 
la musicologia







II Jornades d’estudiants de musicologia i joves musicòlegs
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la societat i queda relegat en un pla que
es retroalimenta ell mateix, els organit-
zadors de les Jornades van fer seu el de-
sig que “el món acadèmic franquegi la
barrera que el separa de la societat i de
l’opinió pública i converteixi el conei-
xement que genera en coneixement útil
per a la ciutadania”.


N
ous formats. Les Jornades d’a-
quest any han adoptat el for-
mat de congrés clàssic, amb
conferències, taules rodones,


comunicacions i pòsters. Aquestes dues
últimes activitats han fet possible la par-
ticipació d’alumnes de cursos avançats
de l’ESMUC, així com d’altres univer-
sitats de Catalunya i de la resta d’Es-
panya, que han exposat les línies d’in-
vestigació que duen a terme en aquests
moments. Les presentacions han tractat
sobre temes diversos: la música popular
i les seves repercussions polítiques, mu-
sicologia i música antiga, sobre concep-
tes de temps i espai i també sobre el te-
ma principal de les Jornades, les iden-
titats musicològiques.


Pel que fa a les conferències, les Jor-
nades es van obrir amb la ponència de
l’antropòleg Manuel Delgado, precedi-
da per la benvinguda del director de
l’ESMUC, Josep Borràs, i de la comissió
organitzadora, mentre que la conferèn-
cia de cloenda va anar a càrrec del mu-
sicòleg Franco Fabbri. 


A la taula rodona, hi eren convidats


professionals amb línies musicològiques
diferents: la investigadora, representa-
da per Josep Martí del CSIC; el perio-
disme musical, amb Jordi Turtós; l’em-
presa musicològica, com Musikeon, que
dirigeix Luca Chiantore, i la línia que fu-
siona interpretació i musicologia, amb
la figura de Juan Carlos Asensio. Tots
ells han estimulat el debat sobre el pa-
per social i especialista del musicòleg en
la societat d’avui dia.


Com ja es va fer en la primera edi-
ció de les Jornades, també s’ha volgut
innovar en nous formats. Per una ban-
da, s’ha conservat l’espai del cinefòrum,
per la bona acollida que va tenir l’any
passat, i el de les trobades temàtiques
moderades per un expert. Però l’edició
d’aquest any s’ha enriquit amb tres nous
formats. Un dels quals ha estat el Cafè


amb..., activitat que –pel fet de tenir lloc
en un entorn tranquil i informal– ha es-
timulat la comunicació entre els parti-
cipants i els ponents, que han pogut es-
tablir un diàleg reflexiu, però alhora amè.


Una altra novetat han estat els tallers,
on experts en danses renaixentistes, glos-
sa menorquina, candombe, música de
tradició oral i shakuhachi han realitzat
classes pràctiques als participants. I fi-
nalment, s’ha apostat per dur a terme
una videoconferència, tot un repte tec-
nològic que ha fet possible el diàleg en-
tre els assistents a l’ESMUC i cinc joves
musicòlegs de Llatinoamèrica. 


Les Jornades, doncs, s’han consolidat


com un espai on l’intercanvi de conei-
xement musical rigorós comparteix pro-
tagonisme amb el debat i amb l’apre-
nentatge pràctic sobre la música. 


Concerts. La música en viu, però, no
hi podia faltar! Per segona vegada, les
Jornades han comptat amb uns concerts
de luxe, gràcies a la col·laboració dels
companys i companyes de l’ESMUC. 


Un conjunt de música clàssica, el Con-
junt Romàntic, i un altre de música an-
tiga, Lux Perpetua, van amenitzar la pri-
mera nit amb obres com Liebeslieder,


op. 52 de Johannes Brahms, d’una ban-
da; o sonates de Telemann i Pla i el Ca-


non perpetus de l’Ofrena musical en Do


menor de J. S. Bach, de l’altra. 
Dos grups de funky van prendre el re-


lleu en la segona nit: Groove Stuff i First
Take. Aquests concerts han representat
una novetat pel fet d’haver tingut lloc a
l’Espai Jove de l’Eixample. Entre els
intèrprets també hem comptat amb la
participació d’un grup indoiranià extern
a l’Escola, Mukti’s Nectar. 


Q
uè és la JAM? La Jove Asso-
ciació de Musicologia (JAM)
és una associació de joves
musicòlegs i musicòlogues,


estudiants de musicologia o que senzi-
llament comparteixen l’interès en aques-
ta disciplina, que té per objectiu orga-
nitzar i promoure activitats relaciona-
des amb totes les vessants de la
musicologia. 


L’associació va ser constituïda el 8 de
novembre de 2008 i actualment comp-
ta amb una quarantena de membres. La
idea d’una associació com la JAM va sor-
gir arran de la necessitat d’un espai de
relació entre totes les persones interes-
sades en la musicologia. Les activitats
de l’associació s’organitzen i es realit-
zen a través de diferents comissions pro-
mogudes pels mateixos membres i les


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


Polo Vallejo introdueix 
la polifonia africana als participants


First Take mostra els temes propis 
davant d’un públic nombrós i divers


Les activitats pràctiques, 
el debat amb un cafè i les noves


tecnologies han estat 
les innovacions d’aquesta edició.
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U
n pont cap a la Maga; un pont
cap al secret de l’amor...
Construir ponts és una metà-
fora de la voluntat de traves-


sar fronteres, límits i “rius metafísics”.
Finalment, els ponts, en donar accés a
l’altra riba, obren una via al coneixe-
ment.


Cercar la Maga, o cercar la Màgia...
Fer ponts en múltiples direccions, un
dels quals cap a l’Alquímia, per desvet-


llar l’estructura secreta de la música: això
és un “pont musicològic”.


Seguint la metàfora, en les Jornades
musicològiques vam confluir els deixe-
bles i els enginyers de ponts i camins.
Tots compartíem una mateixa discipli-
na, malgrat tenir diferents perspectives
i trajectòries, amb l’objectiu comú d’o-
brir ponts de coneixement cap a la so-
cietat. Abans de començar el debat, els
integrants de la taula rodona ja tenien
clar que la música és necessària per a la
societat. La qüestió que van haver de
discutir és si a la societat li cal un co-


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


per ISAAC ÁLAMO


II Jornades d’estudiants de musicologia i joves musicòlegs


Alguns conceptes clau sorgits en les ponències 
i en la taula rodona sobre música...


«¿Encontraría a la Maga? Tantas veces me había bastado asomarme al arco que da al Quai de Conti, y apenas


la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía


en el Pont des Arts, inclinada sobre el agua». Rayuela, Julio Córtazar.


Ponts musicològics


Cal reformular el paper social 
del musicòleg professional.


seves iniciatives, i estan  obertes a tot el
públic en general. Per a més informació:
<http://lamusicologia.wordpress.com>
i <jam.informacio@gmail.com>.


Entre la Universitat i el Conservatori. Ja
des de la primera edició de les Jornades,
la JAM va proposar-se l’objectiu d’a-
costar els estudiants de musicologia de
la universitat i els del conservatori. Avui
dia a Catalunya es poden cursar aquests
estudis tant a l’ESMUC com a la UAB,
amb la denominació d’Història i Cièn-
cies de la Música. Tot i que fins ara els
estudis de musicologia a la universitat
han tingut caire de segon cicle, a partir
de la implantació del Pla Bolonya aquests
passen a ser una titulació de grau de qua-
tre anys.


Entre estudiar musicologia a la uni-
versitat o al conservatori, hi ha poques
diferències. Al conservatori, els estu-
diants poden seguir la seva formació mu-
sical a través de l’instrument, els con-
junts instrumentals o les classes de com-
posició. A la universitat, en canvi, entren
més en contacte amb el món acadèmic


Els tallers apropen els participants a diferents
pràctiques musicals, com el shakuhachi


neixement discursiu sobre la música. Hi
havia diferents visions, i mai una única
veritat, la qual cosa ens porta a pensar
que encara tenim pendent reformular
l’experiència i el paper social del mu-
sicòleg professional. Aquest ésser del fu-
tur immediat haurà de dominar les no-
ves tecnologies de la informació i ser ca-
paç de trobar nous formats i nous
mitjans per transmetre el seu discurs.


La metàfora dels ponts de Julio Cortá-
zar –que Manuel Delgado utilitzà en la
conferència inaugural– va encetar la re-
flexió sobre l’apropiació i l’ocupació de
l’espai públic: “un pont és un home tra-
vessant un pont”. Les coses són només
elles, per se, quan tenen una significa-
ció per a algú que hi pensa. La música
és música quan algú l’escolta, i solament
és Música quan algú en fa la narració-


universitari, els màsters o els postgraus.
En termes generals, l’especialització en
la investigació dels estudiants d’ambdós
centres també es diferencia. Així, hi ha
una petita tendència de l’alumnat musi-


cològic de l’ESMUC cap a l’estudi de
processos musicals no occidentals, men-
tre que a l’Autònoma dominen les temà-
tiques d’Occident –opcions gens repro-
vables, en qualsevol dels casos. 


En la primera edició de les Jornades,
la quasi inexistent participació d’estu-
diants de la UAB va alertar els organit-
zadors. Poc després, amb la creació de
la JAM, s’ha procurat crear un espai on
estudiants de tots dos mons se sentin a
gust. És gràcies a això que enguany ja
s’ha comptat amb la participació de
membres d’aquesta universitat. Per a les
pròximes Jornades, es pretèn implicar
encara més estudiants de totes les pro-
cedències, universitats i conservatoris.
Per això, tot i que hem d’agrair moltís-
sim el suport de l’ESMUC en l’organit-
zació d’aquestes dues edicions de les Jor-
nades, creiem convenient passar el re-
lleu i que sigui un altre centre qui aculli
la propera edició.
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construcció del seu esperit. El doctor
Delgado va partir d’un model musical
per tal d’intentar comprendre la socie-
tat. Per a ell, desvetllar l’estructura mu-
sical de les coses suposa desvetllar l’es-
tructura secreta de la societat. Amb
aquesta metàfora, ens va convidar a re-
conèixer la dominació sònica –gens
panòptica– com la manera en què l’au-
toritat exerceix el control sobre la so-


Quin és el paper de la 
musicologia avui dia?


per RUBÉN LÓPEZ CANO (www.lopezcano.net)


Per què defugim la reflexió sobre la música, 
quan és tan important per a les nostres vides?


H
i ha algú que dubti de la importància social de pro-
fessions com la medicina, l’enginyeria o la in-
formàtica? És evident que la nostra vida quoti-
diana seria impensable sense botiguers, perruquers


o personal de la neteja. En el món tan desballestat en què vi-
vim, fins i tot hem acceptat la pertinència d’assessors polítics
o d’imatge, d’intermediaris en segrests i de consultors de
tota mena. Però, quina rellevància social pot tenir un mu-
sicòleg?


Nosaltres som operaris que manufacturem discursos que,
en aparença, només interessen els altres musicòlegs. Algú
es podria imaginar el futbol sense l’aclaparadora quantitat de
discursos que genera en els mitjans de comunicació? Doncs


si la música és tan important per a les nostres vides, per què
no podem fer-ne una reflexió informada i professional?


Quan els estudiants de musicologia es reuneixen per re-
flexionar sobre la rellevància social de la seva activitat, ge-
neren un pou de pensament amb funcions formatives, pragmà-
tiques, profilàctiques i, sobretot, terapèutiques. Amb això,
prevenen la frustració laboral a què s’hauran d’enfrontar, i
comencen a entendre que són ells els qui hauran d’educar
la societat sobre la seva pròpia importància; els qui hauran
de crear les seves pròpies feines i el prestigi que puguin as-
solir, i els qui hauran d’abordar una urgent renovació disci-
plinària que ens alliberi de l’uniforme forense i ens faci sor-
tir de les catacumbes. Són ells mateixos també els qui
s’hauran de donar suport mútuament cada cop que l’eterna
pregunta plani sobre ells com una “falta” psicoanalítica: per
a què serveix un musicòleg?


II Jornades d’estudiants de musicologia i joves musicòlegs


cietat: sirenes, alarmes, megàfons... tot
i que sembla que “el caos urbà té una lò-
gica, una gramàtica real, regit per un or-
dre i un ritme secret”. Vivim a ciutats
caòtiques habitades per “societats mus-
culars” on la multitud s’expressa amb
escriptura automàtica i es prescindeix
de la consciència individual. I tot això,
com una gran figura cortazariana que
contraposa les simfonies urbanes i les


coreografies socials.
Franco Fabbri va fer un camí invers


–un pont de tornada– en la conferèn-
cia de clausura. L’objectiu del ponent
era plantejar les relacions socials com
una manera d’entendre les estructures
musicals. Fabbri va estendre un pont cap
a la societat, tot definint la música a par-
tir de la construcció de convencions so-
cials: “So organitzat, o so estèticament
viscut”; per aquí anaven les idees. 


L
es Jornades han constituït un
projecte de futur, un full de ru-
ta per bastir ponts. Potser en
una propera ocasió podrem re-


flexionar sobre el paper del musicòleg
en els fòrums interdisciplinaris i els ob-
servatoris culturals d’aquest país. Pot-
ser, algun dia, els musicòlegs ocuparem
una posició adequada per debatre en
aquests circuits culturals. Tot ha de co-
mençar aquí i ara que sortim de l’aïlla-
ment disciplinari; aquí i ara que sortim
tots de l’armari, cridant: “Jo també sóc
musicòleg”.


L’assemblea final va cloure les 
Jornades tot discutint sobre els 
principals temes de debat que es van tractar


A R T I C L E E S M U C
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–Com has viscut la creació de la
Banda de l’ESMUC?


–Tots l’hem viscuda molt de prime-
ra mà, el procés ha estat relativament
fàcil. S’ha format a iniciativa de Raül
García, el professor de trombó, amb la
voluntat de permetre a molts dels ins-
trumentistes de vent que són a l’Esco-
la i no tenen la possibilitat de tocar amb
l’Orquestra, treballar amb una forma-
ció que fa molt bona música. La Ban-
da és un conjunt molt especial i tocar-
hi és una experiència important que
sempre t’enriqueix com a músic.


–De moment heu treballat quatre
obres...


–Sí, de fet, assajàvem cada quinze
dies, de manera regular, per assegurar
un bon treball de base. Les dues set-
manes prèvies a la presentació de la
Banda vam intensificar el calendari d’as-
saigs, com fem amb altres formacions. 


–Aquesta no és, però, la teva pri-
mera experiència en una banda.


–Ni de bon tros! [Somriu.] La veri-
tat és que el primer conjunt en el qual
vaig tocar va ser la Banda de Badalona,
on vaig entrar amb dotze anys i m’hi
vaig estar sis temporades. De manera
ja més recent, col·laboro força regular-
ment amb la Banda Municipal de Bar-
celona. 


–I per què la Banda de Badalona?
–Jo tocava el clarinet i estudiava al


Conservatori de Badalona. El nostre
professor ens va suggerir, a mi i a altres
companys, de tocar a la Banda i ho vam
trobar molt interessant. El salt a la Ban-
da Municipal de Barcelona ha estat tot
just fa un any, coincidint amb unes au-
dicions convocades amb la voluntat
d’incorporar algun reforç específic.
M’hi vaig presentar, em van agafar i la
veritat és que estic encantat de poder
tocar amb ells.  


–Què t’atrau, d’aquesta formació?
–Si bé potser no té la riquesa de co-


lors que té l’orquestra simfònica, sí és
veritat que el treball, fins i tot la com-
plicitat que s’estableix entre els músics
de vent és molt especial. A més, hi ha
música realment bona, escrita origi-
nalment per a banda. Penso en la ma-
teixa obra de Brotons, Rebroll, que hem
inclòs en els dos concerts de presenta-
ció de la Banda de l’ESMUC. Brotons
aprofita al màxim els recursos de tots
els instruments; és una obra esplèndi-
da, molt ben escrita. 


–I això de fer de concertino...
–La veritat és que, més enllà de sor-


tir una mica més tard que la resta de
companys, no passa res. No em sento
un líder. Sóc un músic més. 


–Ja has cridat l’atenció d’alguns crí-
tics. Recordo Jorge de Persia, que es-
mentava els teus solos amb l’Orques-
tra de l’ESMUC, fa més d’un any...


–És cert, em va fer molta il·lusió. Pe-
rò també em va sorprendre molt, no
m’ho esperava. En tot cas, comentaris


Miquel


Ramos


com aquest et motiven, t’ajuden a créi-
xer. I són sempre una alegria molt gran.


–Com t’imagines la teva carrera mu-
sical?


–Tinc clar que vull acabar el grau su-
perior aquí, estic molt a gust a l’Esco-
la, i un cop acabi voldria anar a estu-
diar probablement amb Sabine Meyer,
amb qui ja he fet algunes classes. Sem-
bla que ella estaria disposada a agafar-
me com a alumne, però en tot cas
també m’agradaria veure més profes-
sors, si bé és cert que Alemanya, com
a possible destinació, em sembla molt
interessant. 


–Final de curs intens, enguany en-
cara una mica més amb els concerts de
presentació de la Banda...


–Cert: audicions d’instrument, de
cambra, concerts... La rutina de final
de curs és intensa, i més si la combines,
com és el meu cas, amb l’activitat pro-
fessional que intentes tirar endavant.
Però amb ganes i una mica d’organit-
zació, es pot fer. 


–Per últim: presentació de la Banda
de l’ESMUC a la Sénia...  Més pressió?


–Sens dubte, a tocar ja de terres va-
lencianes i amb una tradició i conei-
xement d’aquesta formació i del seu re-
pertori molt grans. Però més enllà de la
pressió hi ha el repte de fer-ho bé. Som
una banda d’estudiants de grau supe-
rior i ens presentem com a tals. Però es-
tic segur que el resultat musical de la
proposta que presentem és prou digne.
Si més no, intentem fer un bon paper.


per RUT MARTÍNEZ


CLARINETISTA, ESTUDIANT DE L’ESCOLA. 
CONCERTINO DE LA BANDA DE L’ESMUC
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Gent ESMUC


Tot just acaba el segon curs a l’Escola com a deixeble de Josep Fuster. “Més endavant ja


veurem què faré, però de moment tinc clar que vull acabar el grau superior a l’ESMUC”,


assegura. Miquel Ramos destaca com a bon estudiant i bon instrumentista, però també


i principalment per mostrar una actitud participativa, activa i compromesa amb els seus


companys i amb la mateixa institució de la qual forma part. L’últim repte d’aquest cla-


rinetista de vint anys ha estat fer de concertino en els dos concerts de presentació de la


Banda Simfònica de l’ESMUC, realitzats el 30 de maig i el 2 de juny passats. Formació


que, com ell mateix explica, coneix de fa molts anys.
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S
ovint, l’investigador que es de-
dica a la música contemporània
té dificultats a l’hora d’explicar
el seu objecte d’estudi a perso-


nes que no pertanyen a aquest camp
professional. Quan algú em pregunta si
amb aquesta categoria m’estic referint
a Michael Jackson, resulta evident que
el que es pot entendre per “manifesta-
ció musical contemporània” és molt re-
latiu. Si ens fixem en l’activitat musical
que té lloc a una ciutat d’avui dia, ens
podem trobar amb manifestacions tan
plurals com la interpretació de la mú-
sica clàssica i antiga en els auditoris;
d’altres músiques com el jazz, el blues,
el flamenc o el rock en la programació
setmanal de bars i sales de concerts; de
música electrònica, dance o pop en dis-
coteques; del folklore i les manifesta-
cions que ens arriben d’altres continents
als festivals consagrats a les “músiques
del món”, etc. No obstant això, cal dir
que des de la perspectiva en ús de molts
musicòlegs, el terme “música contem-
porània” comprèn les tendències musi-
cals més avançades, que s’erigeixen com
a expressió de l’“esperit” del nostre
temps i es diferencien de la resta de ma-
nifestacions que la nostra societat con-
serva a tall de relíquies antigues (o, en
el seu defecte, productes “regressius”),
que s’arraconen respecte d’aquest pa-
radigma del progrés. Així doncs, ¿cal
incloure la música contemporània dins
el reduït paradigma que recull les ma-
nifestacions creatives més innovadores
i evolucionades respecte dels llenguat-
ges tradicionals? ¿O potser cal definir
la contemporaneïtat com el conjunt plu-
ral de manifestacions creatives vives ac-
tualment vigents?


Tant la situació d’una pluralitat de
manifestacions musicals, per una ban-
da, com el paradigma del progrés, per
l’altra, es comencen a perfilar a partir
del segle XIX, quan la música abando-
na gradualment el context de la Cort i
de l’Església imperants en l’Antic Rè-
gim, i entra dins els circuits de produc-
ció i distribució del mercat. Com a con-
seqüència d’aquest fet, sorgeixen nous
fenòmens que condicionen l’activitat
creativa i la recepció de la música en l’e-
ra moderna (Sabbe, 1998 i Attali, 2001):
els drets d’autor i el concepte d’una pro-


pietat privada de la música, la noció d’u-
na obra autònoma que es deslliga del
seu context original i circula a través de
les vies del mercat (tot això gràcies a l’e-
xistència d’una tecnologia –inicialment
l’escriptura i posteriorment el fonògraf–
que arrenca la música de l’oralitat i per-
met que circuli més enllà del seu res-
tringit context originari). El fet que la
música deixi de ser un event efímer, lli-
gat a un context específic, i es concebi
com un bé que produeix beneficis cada
cop que es comercialitza en forma de
partitura o es representa, desemboca en
l’augment gradual d’un repertori d’o-
bres musicals descontextualitzades, que
pertanyen a èpoques i cultures diverses.
La reproducció d’obres passades és un
fenomen que es consolida al llarg del
segle XIX i que a poc a poc s’imposa so-
bre la creació musical contemporània.
Tal com apunta Sabbe (1998: 43), l’any
1870 el repertori històric ja represen-
tava el 80% de les obres que s’inter-
pretaven a les sales de concerts.


L’evolució de la creació musical al
llarg dels dos últims segles ha estat con-
dicionada pel fet d’haver implantat
aquestes noves coordenades. El com-
positor, emancipat de les institucions de
la Cort i l’Església, veu com la seva la-
bor creativa s’emmarca en un context
de competència respecte d’altres músics
contemporanis i, sobretot, respecte d’au-
tors anteriors, les obres dels quals en-
cara es reprodueixen. Mentre que en
èpoques anteriors s’imposava la fideli-
tat a uns models tradicionals comuns,
l’era moderna es caracteritza per la ne-
cessitat d’innovar i fer-se un espai, va-
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lent-se d’una veu personal i original.
Aquest context afavoreix l’emergència
d’un nou relat legitimador, mitjançant
el qual les aportacions originals d’alguns
individus genials contribueixen al
progrés i a l’evolució històrica del llen-
guatge musical “universal”. No obstant
això, a mesura que el segle XIX avança,
creix també l’abisme entre els gustos
d’un públic general que es recrea en els
valors d’un repertori tradicional con-
solidat, per una banda, i el llenguatge
innovador de les noves generacions, per
l’altra. La vessant innovadora, doncs,
passa a presentar-se com la creació mu-
sical contemporània que s’alça davant
la reproducció i l’immobilisme d’altres
llenguatges tradicionals. L’escissió en-
tre el públic i la nova música (que pas-
sa a constituir un nou tipus de reperto-
ri, sota la categoria de “música con-
temporània”) es produeix de forma més
acusada a principi del segle XX, amb
la dissolució del llenguatge comú de la
tonalitat. 


L’
evolució del llenguatge mu-
sical en el si d’aquestes no-
ves coordenades que es des-
pleguen sota el règim del


mercat, es consolida a final del segle XIX


en dues tendències complementàries:
per una banda, la creació original, a
força d’innovacions, aboca a una dis-
solució del llenguatge tonal comú i a l’e-
mergència de llenguatges cada cop més
particulars; per altra banda, es van acu-
mulant tot un elenc de materials col·lec-
tius i tradicionals que es consideraven
com a fórmules gastades, inservibles per
a la nova creació. Davant d’aquest
col·lapse del llenguatge de la tonalitat,
la creació musical contemporània plan-
tejarà dues propostes de renovació di-
ferents: l’Escola de Viena decideix con-
tinuar per la via del progrés i proposar
una renovació completa del llenguatge
mitjançant la atonalitat, mentre que la
música propera a l’òrbita parisenca (De-
bussy, Stravinsky, etc.) opta per reuti-
litzar els materials heretats i reavivar-
los a través d’una recomposició del tot
original (Olive, 1998).


La via del progrés. Des de la perspec-
tiva del relat d’un progrés històric del
material musical, la atonalitat i el se-
rialisme constitueixen la via legítima i
veritable que marca l’evolució de la mú-
sica moderna. La resta de manifesta-


per AINHOA KAIERO CLAVER


Modernitat i postmodernitat
en la creació musical contemporània


¿Cal incloure la música 


contemporània dins 


el reduït paradigma que 


recull les manifestacions


creatives més 


innovadores? ¿O potser cal


definir la contemporaneïtat


com el conjunt de 


manifestacions creatives


actualment vigents? 1
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cions musicals es troben dins un con-
text de reproducció estèril del llenguatge
passat (academicisme), o en un inter-
ludi que pretén modernitzar superfi-
cialment els materials tonals, amb la uti-
lització d’alguns efectes dissonants, però
sense que realment n’arribi a fer una re-
novació substancial. Els defensors de la
atonalitat situaven el neoclassicisme
d’Stravinsky dins d’aquesta última via
intermèdia, que consideraven poc com-
promesa amb els principis de la mo-
dernitat.1


El progrés històric del material mu-
sical es projecta com un procés que me-
na a dilucidar racionalment i progres-
siva els components de la naturalesa so-
nora. Aquest procés estableix una
dialèctica entre la naturalesa sensible i
expressiva del so, i la seva elaboració
sistemàtica en llenguatge musical (Do-
nin, 2002). El fet d’explorar gradual-
ment tots els recursos expressius de la
tonalitat contribueix a sistematitzar de
manera conscient les relacions sono-
res d’aquest llenguatge, que, així, es con-
verteix en una pràctica acadèmica i ob-
soleta. Els compositors es dediquen,
doncs, a explotar la dissonància com un
recurs expressiu que encara no ha estat
completament racionalitzat. Després
d’un primer període de lliure atonalitat,
el dodecafonisme aborda una nova sis-
tematització de la dissonància que neu-
tralitza el seu valor expressiu, i la dis-
sonància es contempla com un element
constructiu més. Aleshores, el serialis-
me de postguerra concentra la seva ex-
perimentació en altres paràmetres que
encara no havien estat enterament ex-
plotats: el ritme, el timbre, etc. La mú-
sica electrònica, per la seva banda, ens
submergeix en un nou territori verge
que faculta l’exploració dels components
més infinitesimals de la naturalesa so-
nora. 


Mentre que, per a alguns, aquest
progrés comporta una expansió gradual
de la música cap a nous universos so-
nors abans desconeguts, per a d’altres
aquesta evolució fa que cada cop hi ha-
gi menys materials disponibles per a la
creació. 


La lògica de superació que acom-
panya el progrés històric fa que s’a-
bandonin tots els recursos ja sistema-
titzats, que ara es contemplen com fór-
mules obsoletes i inservibles per a la
nova creació. Aquesta lògica implica
una purga progressiva de tots els com-
ponents tradicionals que configuraven
el llenguatge musical, una tabula rasa
que imposa la prohibició de reutilitzar
recursos de llenguatge reconeixibles i
que pertanyen al passat (com la prohi-
bició explícita d’utilitzar tríades en la
atonalitat). Com a conseqüència, el llen-
guatge musical es veu cada cop més re-
duït a una experimentació i un forma-
lisme abstracte que el desproveeix de la
dimensió expressiva i simbòlica carac-
terístiques del material tradicional. Així
doncs, la via serial acaba confinada a
un terreny reduït d’experts que s’allu-
nya cada cop més del favor del públic
en general, en comptes d’imposar-se


com un nou llenguatge universal i
col·lectiu (Schönberg especulava amb
el fet que el dodecafonisme, en un fu-
tur, arribaria a ser plenament assimilat
com un llenguatge popular).


L
a modernitat alternativa. A fi-
nals dels anys seixanta, el can-
sament envers aquest paradig-
ma del progrés afecta un con-


junt de compositors serials (Stock-
hausen, Zimmermann, etc.), que co-
mencen a reutilitzar materials diversos,
ja siguin propis del passat o d’altres tra-
dicions musicals. S’inaugura així l’ano-
menada “era postserial”, en la qual se
succeeixen els collages i els “retorns a”
i que alguns inscriuen en el nou para-
digma estètic de la postmodernitat (Ra-
maut-Chevassus, 1998). No obstant
això, la reutilització d’elements propis
de llenguatges tradicionals ja és present
en nombrosos autors que es desvien del
paradigma ascètic d’un progrés del ma-
terial i que representen una via alter-
nativa de la música moderna. L’ús de ci-
tacions o el recurs a un doble codi, as-
pectes que sovint s’han vinculat amb la
música postmoderna (Kramer, 2002),
es poden descobrir també en autors pun-
ters de la modernitat com Berg, Mah-
ler, Stravinsky o Debussy.


En aquest sentit, podríem diferenciar
la manera en què cadascun d’aquests
dos paradigmes estètics reelabora el ma-
terial musical tradicional. Davant de la
pluralitat de llenguatges musicals, que
es veu afavorida pel nou règim de mer-
cat, la modernitat insisteix que cal pre-
servar una tradició musical fonamental
i unitària. Aquesta continuïtat històri-
ca s’afronta tant a través del metarrelat
d’un progrés històric del material, com
d’un nou paradigma alternatiu pel qual
les obres musicals se succeeixen tot re-
elaborant i reinterpretant infinitament


La música de John Cage 


representa l’exemple 


paradigmàtic de la 


música postmoderna, ja


que hi podem trobar 


nombroses estratègies


que aboquen a la total 


dissolució del sentit 


original d’una obra 


de referència.


John Cage 
va promoure 
la impovisació total
en la interpretació
de la música
electrònica


Arnold 
Schönberg 


el 1948
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el llegat fonamental de la tradició.2 Des
d’aquest punt de vista, la labor creati-
va de Zimmermann, Berio i altres au-
tors “postserials”3 s’inscriuria dins d’u-
na activitat hermenèutica que reprèn
obres i llenguatges que pertanyen a au-
tors del passat, tot seguint el fil de la
continuïtat que en conserva la identitat
original, però que alhora permet crear
noves perspectives i aproximacions. 


Els compositors que formen part de
l’altra branca alternativa de la música
moderna (Debussy, Stravinsky, etc.) pro-
jecten llenguatges preexistents en el si
d’uns processos formals originals. D’a-
questa manera, emprenen una revita-
lització simbòlica d’aquests materials,
que així s’alliberen de la concreció que
els lliga a uns significats precisos i po-
den generar noves interpretacions. Així
mateix, tant en els collages serials
d’Stockhausen (Metzer, 2003: 108-159),
com en els muntatges de determinats
compositors de principi del segle XX
(Stravinsky, Debussy, Berg, etc.) es pro-
dueix una intervenció i una “re-unió”
de materials heterogenis provinents
d’altres èpoques o d’altres cultures mu-
sicals, amb els quals operen. D’aques-
ta forma, la música moderna pretén in-
tegrar els diversos llenguatges musicals
en una tradició universal que els reu-
neixi, tot respectant la seva alteritat o
diferència.


L
a vessant postmoderna. La post-
modernitat, per la seva banda,
fa una “des-construcció” d’a-
quest metarrelat musical cen-


tral i unitari. L’estètica postmoderna
aplaudeix la proliferació infinita d’una
diversitat de llenguatges sonors incom-
mensurables. Alhora, defensa el fet que
contínuament es puguin atribuir nous
valors d’ús i nous significats als mate-
rials musicals, la circulació dels quals a
través dels canals del mercat fa que s’a-
llunyin del seu context d’origen i per-
din qualsevol identitat fonamental de
referència. L’ús de determinats mate-
rials i llenguatges preexistents, per part
de la música postmoderna, no té com a
objectiu reinterpretar-ne la identitat ori-
ginària, sinó “des-centrar” i disseminar
aquesta tradició fonamental perquè es-
devingui una ramificació de lectures in-
dependents.4


La música experimental que es de-
riva de les premisses estètiques de John
Cage representa l’exemple paradigmà-
tic de la música postmoderna, ja que hi
podem trobar nombroses estratègies de
reescriptura que aboquen a la total dis-
solució del sentit original d’una obra o
d’un llenguatge de referència. Tot ser-
vint-se de la introducció de repeticions
o de l’atzar, aquestes estratègies per-
meten descentrar l’estructura fona-


mental d’una obra base i recompondre-
la, a través dels elements desplaçats i
marginals,  en un nou text que no manté
res del missatge original.5 La intertex-
tualitat, o el fet d’establir un joc de re-
enviaments recíprocs entre una cadena
il·limitada de textos, és un altre recurs
important a l’hora de “des-sedimentar”
el significat hegemònic d’un text de re-
ferència. Contràriament a fer una in-
tervenció que “re-uneixi” diferents llen-


guatges i citacions musicals en una to-
talitat (l’obra moderna), la intertextu-
alitat postmoderna descentra cadascun
dels llenguatges, ja que afavoreix un des-
plaçament infinit que ens porta d’un text
a l’altre, sense que puguem arribar a
acotar una totalitat amb un significat
últim i transcendental.


La postmodernitat i la modernitat
projecten, doncs, dues perspectives di-
ferents sobre la realitat musical de la
nostra societat contemporània. La mo-
dernitat admet la diversificació dels ma-
terials, per la pluralitat de llenguatges
musicals que poden emergir (la música
clàssica, les músiques del món, el jazz,
etc.). No obstant això, procura remetre
i integrar aquesta multiplicitat en una
única tradició fonamental. La postmo-
dernitat, per contra, descentra aquest
paradigma modern d’un metarrelat uni-
versal de la música, i posa l’èmfasi en
la dispersió de pràctiques i en una mo-
bilitat simbòlica que, lluny de qualsevol
arrelament i essencialisme, genera un
desplaçament i una hibridació dels llen-
guatges constants.


Ainhoa Kaiero Claver. L’autora va impartir un seminari sobre “Música y postmodernitat” a
l’ESMUC el març de 2007. ainhoakaiero@gmail.com.


NOTES
1. Per a una exposició de les acusacions fetes per Schönberg en contra d’Stravinsky, vegeu
l’epígraf “Critical Responses: Schoenberg’s Polemics”, a Messing (1996: 139-149).
2. Anne Boissière (2001) vincula aquest nou tipus de continuïtat històrica amb el concepte
de “narrativitat” de Benjamin. 
3. Ramaut-Chevassus (1991) analitza el sentit d’aquesta reutilització de materials preexis-
tents en alguns compositors serials (Stockhausen, Pousseur, Zimmermann, etc.). 
4. La música experimental utilitza les estratègies de “des-construcció” defensades per Der-
rida. Per a una descripció d’aquestes estratègies, vegeu els epígrafs “La estrategia general
de la de-construcción” (p. 125-131) i “La doble práctica de lectura y escritura” (p.149-165),
en De Peretti (1989).  
5. Per a una anàlisi d’aquestes estratègies “des-constructives” en l’obra de John Cage, vegeu
Books (1993).


A mesura que 


el segle XIX 


avança, creix 


l’abisme entre 


els gustos del públic 


general, per una 


banda, i el llenguatge 


innovador de 


les noves 


generacions, 


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


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


A les 19 hores


Dia 15, dilluns, Sala Oriol Martorell
Cobla de l’ESMUC i Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Concert a dues cobles.


Dia 17, dimecres, Sala Oriol Martorell
Big Band de l’ESMUC. Director: Bob Sands.


Dia 19, divendres, Sala Pau Casals
Orquestra Simfònica de l’ESMUC. Director: Salvador Mas.


Consulteu el blog del cicle de concerts de l’ESMUC.
Per a més informació: www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/
Aquest programa pot estar subjecte a canvis d’última hora.
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Definir un artista és el mateix que definir talent, i Mi-
chael Jackson en tenia. Va ser una estrella del pop in-
ternacional que sens dubte va marcar una etapa en les


últimes dècades de la música pop i es va convertir en un ídol
per a la majoria de nosaltres.


Michael Jackson va dedicar la seva vida a la música cantant
per tot el món i emocionant milions de fans, però no només
era un cantant, era molt més que això. Era un artista impreg-
nat de virtuts que el distingien i el diferenciaven de qualsevol
altre famós: sabia crear música amb les seves melodies, ritmes
i lletres. Sabia fascinar tot el món amb els seus balls tan ca-
racterístics. Sabia emocionar sempre en cada un dels seus es-
pectacles. Sabia moltes més coses que qualsevol cantant de
pop actual.


Molts el recordaran per la gran quantitat de problemes per-
sonals que tenia, i així el jutjaran inadequadament per la se-
va vida personal, oblidant tot el que ens va aportar durant la
seva carrera. Escrigué moltes cançons com “Billie Jean”, “Be-
at it”, “Shake your body”, “Can you feel it”..., que van tenir un
gran èxit artístic. Michael Jackson ens va donar música durant
anys, i un artista d’aquestes aptituds no es mereix ser etique-
tat injustament per tots els seus problemes personals, sinó que
ha de ser qualificat per tot allò que ens lliurava en cada con-
cert i en cada cançó. Va diferenciar una etapa important dins
de la música pop internacional i, per tot el que va aportar en
aquesta cultura, seria erroni designar-lo amb un nom que no
li correspon. Michael Jackson fou un compositor pop inter-
nacional i sempre ho serà: així és com quedarà gravat per sem-
pre a les nostres ments.


Michael Jackson va significar moltes coses per a cadascun
de nosaltres, perquè va ser capaç d’aportar-nos el millor d’ell:
fou un personatge que marcà la història del pop, fou un can-
tant molt especial, fou un ballarí excèntric, fou un artista,
fou un exemple a seguir, fou un somni i, sobretot, fou un com-
positor. Ara ell només podrà reposar en els nostres records, en
els nostres singles, en els diaris i llibres, però ningú no serà ca-
paç de fer-nos reviure tot el que ell va significar per a nosal-
tres amb les seves melodies, ritmes, lletres i balls. Ell feia una
combinació màgica d’art i sempre el recordarem com un gran
artista i sens dubte com un gran compositor de primer nivell
de la música pop.


Reduir a dues les possibles vessants és arriscat i també
és fàcil implicar-se personalment semblant auster,
egocèntric o pedant. No hi haurà resposta que agradi a


tothom. Després d’haver-me posat algun escut i exposar hu-
militat implícita, respondré.


Hem vist moltes opinions al voltant de Michael Jackson. Per
això em centraré en les composicions i oblidarem si era d’alt
nivell com a cantant, ballarí, persona, lletrista, negociant, ac-
tor o malalt.


Exemples que dificulten el “sí” a la pregunta del títol: dels
10 temes del primer disc en solitari, Off the wall, sols en va
compondre 2 i, a més del compositor oficial, R. Temperton, i
del productor Q. Jones, comptava amb l’ajuda de compositors
com P. McCartney i S. Wonder. Poc arriscat per part seva, no?


Del segon àlbum, Thriller –el més venut de la història–, són
seves 4 de 10 composicions. El tema “Thriller” és de Tem-
perton. Poc risc compositiu, i tot molt sobrecontrolat, podríem
pensar. Són poques composicions, suposant que siguin bones,
per considerar-lo de primer nivell, no? Pobre G. P. Telemann.


La fama i els diners poden crear o ajudar a fer coses, in-
cloent-hi compositors d’alt nivell. Escolteu críticament la cançó
“Another part of me”: algun estudiant de composició o amant
de la música ens podria parlar del “nivell” compositiu? Fixeu-
vos en la melodia de la pretornada. Us sona al minut 1.10s del
tema “Billie Jean”? S’autoplagia inconscientment? 


L’altra dissonància és el secret de plagiar música. Es fa per-
què, a la gent, ni li importa ni se n’assabenta. Sempre hi ha ha-
gut plagi conscient o inconscient en tot. 


El nostre Rei no en va ser l’excepció sinó un pioner, amb
nou acusacions. És un art fàcil i segur. Consisteix a agafar d’a-
quí i d’allà, o d’aquell i d’aquella, com si es tractés de bons in-
gredients culinaris dels horts veïns: construïm una cançó aga-
fant melodies i altres qualitats musicals, i després les disfres-
sem subtilment, o no massa.


Us deixo alguns plagis d’artistes molestos pel subtil Rei
del Pop, amb un extra* de la meva cacera memoristicoauditi-
va amb el mateix to. 


Són: Al Bano Carrisi, “I cigni di Bakaka” vs M.J., “Will you
be there”; Danny y Eddy van Passel “If we can start all over”
vs. M.J., “You are not alone” i *Air Supply, “The one that you
love” vs M.J., “I just can’t stop loving you”.


Michael Jackson


E S M U C A  D U E S  V E U S


Al número del mes de setembre de 2009 de la Revista Musical Catalana, a la secció “Ho han dit,


ho han escrit” apareixia la transcripció d’una carta de Miquel Bernadó publicada l’1 de juliol de


2009 al diari Avui. La principal qüestió que s’hi plantejava era si es podia considerar lícit el qua-


lificatiu de “compositor de primer nivell” per a una estrella del pop com Michael Jackson. Dins


el marc de l’assignatura Llengua i Comunicació I que s’imparteix a l’ESMUC, es va plantejar un


exercici de comprensió lectora i argumentació escrita al voltant d’aquesta polèmica. Els resul-


tats, ben diversos, es presenten a continuació.


Estudiant 
de Pedagogia.
Primer curs


Estudiant 
de Sonologia.
Primer curs


Anna 
Vidal


Ismael 
Amorós


Compositor de primer nivell?
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El passat divendres 23 d’octubre es va inaugu-
rar en els concerts de l’ESMUC, el cicle orga-
nitzat pel Departament de Música Clàssica i


Contemporània. El primer concert va anar a càrrec
del Nono Ensemble de la Hochschule für Musik de
Karlsruhe, dirigit amb precisió per Núria Cunillera.
Ens van oferir una acurada versió de l’obra Das At-
mende Klarsein de Luigi Nono per a cor piccolo, flau-
ta baixa, live electronics i banda magnètica, amb una
interpretació excel·lent del cor, d’Eve Cambreling a
la flauta i dels tècnics de so Rainer Lorenz i Chris-
toph Seibert. L’obra, amb textos de Massimo Cac-
ciari basats en antigues làmines òrfiques i en les Ele-
gies de Duino de Rainer Maria Rilke, és especialment
interessant per les subtileses que demana a les veus
i a la flauta, i per la combinació amb els procediments
electrònics en viu –no hi ha res enregistrat prèvia-
ment–, que van omplir l’Aula d’Orquestra d’harmò-
nics en pianíssim i ressonàncies suggestives.


La programació del cicle inclou concerts a càrrec
de professors de l’ESMUC, com el concert improvi-
sació que ens oferiran Emilio Molina i Juan de la Ru-
bia (15 de desembre), el Quartet Casals, que con-
juntament amb alumnes seus interpretaran un pro-
grama per a orquestra de corda (19 de desembre),
Sofía Martínez amb l’Ensemble Gaudí (9 de febrer)
o el concert de música per a dos pianos, De París a
Sant Petersburg, de la mà de Jordi Camell i Albert
Guinovart (9 de març). Altres concerts tenen com a
protagonistes grups d’estudiants, com el del dia 1 de
desembre, amb obres de música de cambra amb gui-
tarra, en què podrem escoltar des del Sextet  Místic
d’Heitor Villa-Lobos a una interessant versió de les
Set cançons populars de Falla rearranjades per l’es-
tudiant Pau Figueras i el compositor i professor de
l’escola Feliu Gasull, passant per uns quintets ins-
trumentals de Piazzolla. Hi actuaran també el Grup
de Metall de l’ESMUC (2 de març), l’Ensemble de
Saxofons (13 d’abril), el Grup de Percussió (data per
concretar) i gaudirem d’una Tarda de Lied a càrrec
dels estudiants de cant i de piano (16 de març). Po-
drem revisitar grans clàssics del segle XX en versió
de Schönberg per a conjunt instrumental (Prélude
a l’après-midi d’un faune de Debussy i Lieder eines
fahrenden Gesellen) sota la direcció de Xavier Puig,
i descobrir la poc interpretada Petite Symphonie per
a instruments de vent de Gounod (23 de febrer).


Tots els concerts tindran lloc a l’Aula d’Orquestra
de l’Escola Superior de Música de Catalunya i el ci-
cle es clourà els dies 22 i 23 de juny a l’Institut del
Teatre amb l’escenificació de l’òpera Così fan tutte
de Mozart i el Dialogues  des Carmélites de Poulenc.


Per a més informació podeu consultar: www.es
muc.cat.


Us hi esperem.


Per Montserrat Gascón. Flautista, professora de l’Esco-
la Superior de Música de Catalunya i coordinadora del
cicle de concerts de Clàssica i Contemporània.


La inauguració del curs acadèmic de l’ESMUC es va celebrar el
3 de novembre a les 19 h a la Sala Oriol Martorell de L’Au-
ditori. L’acte es va iniciar amb la interpretació al clavicèmbal


de la Sonata en Do major, Hob. XVI/10 de Haydn per l’estudiant
Elena Doncel. Tot seguit, van pujar a l’escenari el conseller d’Edu-
cació, Hble. Sr. Ernest Maragall, i els senyors Pau Monterde, direc-
tor general de la Fundació, i Josep Borràs, director de l’Escola, que
va encetar els parlaments versant sobre la figura de Haydn. En pa-
raules de Borràs, «Haydn va contribuir a una nova forma d’enten-
dre la música en diferents àmbits experimentals com eren la nova
orquestra i el quartet de corda». El director de l’Escola va incidir en
allò que el llegat de Haydn representa per a l’educació en l’excel·lèn-
cia, voluntat que coincideix amb el model de l’ESMUC.


Per altra banda, Borràs va recordar que aquest 9è curs coincideix
amb un moment de canvis, marcat per noves lleis educatives que
afecten els estudis artístics superiors, com la LOE i l’Espai Europeu
d’Educació Superior, i que dóna una oportunitat de redefinir el pla
d’estudis. Amb 650 titulats en aquests nou anys, amb conjunts i grups
estables com l’Orquestra, la Cobla, la Big Band i la Banda, amb pro-
grames de postgrau en col·laboració amb altres institucions com la
UPF i la UB, l’ESMUC s’erigeix com una institució sòlida i consoli-
dada que crea «un perfil molt determinat del professional de la mú-
sica solvent i competent».


Acte seguit, l’Escola va lliurar el diploma a Pau Fargas, represen-
tant dels estudiants graduats, i va cedir la paraula al conseller d’E-
ducació, Hble Sr. Ernest Maragall, el qual va ressaltar que, al llarg
dels tres anys que ha assistit a l’acte inaugural de l’ESMUC, ha po-
gut constatar una evident evolució i la consolidació del model d’Es-
cola. Segons Maragall, ara «és bon moment per afirmar la bona sa-
lut de l’ESMUC, encara que calgui adaptar-se al nou context de
Bolonya, la LOE i la Llei d’educació de Catalunya». Així mateix, el
conseller va destacar la definició del pla estratègic fet per l’equip que
dirigeix el Sr. Pau Monterde per als pròxims cinc anys.


Després d’aquesta intervenció, els professors Manel Camp al pia-
no i Matthew Simon a la trompeta van interpretar unes variacions
sobre el segon moviment del Concert per a trompeta i orquestra en
Mi bemoll, Hob. VIIe/1 de Haydn, des de l’òptica del llenguatge
jazzístic.


La lliçó inaugural va ser a càrrec del director d’orquestra Antoni
Ros Marbà i va tenir per títol “Què és la direcció d’orquestra? Re-
flexions sobre la formació dels directors al llarg de la història”. Ros
Marbà va fer un recorregut històric sobre la funció del director fins
a arribar als grans mestres dels segles XIX i XX. Igualment, va fer
una consideració del seu univers musical com a director d’orques-
tra, posant èmfasi en el so com a esdeveniment i en la fenomenolo-
gia com a corrent filosòfic que posa en relació allò físic –que és el
so– amb allò humà –que és l’experiència del so viscut. En paraules
de Ros Marbà, la direcció és «entendre la relació orgànica entre la
fisiologia corporal i el discurs musical [...], entendre la música com
una energia corporal i comunicar-la als músics de manera intel·ligi-
ble a través de la gestualitat».


Finalment, l’acte va concloure amb l’actuació dels estudiants Shei-
la Grados, Eulàlia Fantova, Pablo Larraz, Josep Ramon Olivé, Ro-
ger Illa i Marc Freixes, que van interpretar els Liebeslieder Walt-
zer, op. 52 de Johannes Brahms.


Per Isaac Álamo.
Estudiant de Musicologia Històrica.
Tercer curs


Benvinguts 
al cicle de 
Clàssica i 
Contemporània


Acte inaugural 
del curs acadèmic 
2009-2010







L
a grandesa i el misteri de la mú-
sica recauen, segurament, en el
fet que no és única i definitiva,
sinó tot el contrari, és múltiple


i es pot entendre, apreciar i escoltar des
d’una infinitat de perspectives diferents.
Així doncs, la dimensió artística i ob-
jectual de la música, en què s’ha centrat
la musicologia tradicional i, per defec-
te, el gust popular, és només una de les
moltes perspectives des de les quals ens
podem aproximar a aquest fenomen cul-
tural. Tot i això, des de fa ja un quart de
segle els corrents més progressistes de
la musicologia proposen la necessitat de
parar atenció a altres aspectes de la mú-
sica que no s’han tingut en compte tra-
dicionalment i que incideixen d’una ma-
nera directa i definitiva en diferents pro-
cessos culturals i, per extensió, en la vida
de les persones.


Aquest article presenta un exemple
de treball basat en els corrents del que
s’ha acabat anomenant “nova musico-
logia”. A partir de l’observació del can-
dombe, un gènere musical popular uru-
guaià, s’hi proposa un recorregut per al-
gunes de les qüestions essencials de la
diàspora uruguaiana de Barcelona. El
resultat d’aquesta aproximació és un es-
tudi que beu tant de la musicologia com
de l’antropologia i els estudis culturals,
i que ens mostra que els límits de les dis-
ciplines científiques són, com a mínim
pel que fa a les humanitats, poc menys
que difusos. 


El candombe. Orígens. El candombe
és una manifestació cultural que té les
seves arrels en els moviments d’esclaus
des de l’Àfrica fins a Amèrica del Sud
que es van esdevenir de manera massi-
va des de mitjan del segle XVIII. Tot i
els seus orígens africans, el candombe
neix i es desenvolupa per complet als
ports de Buenos Aires i Montevideo. 


El terme candombe s’utilitzava ori-
ginàriament per anomenar les danses de
caràcter públic que els esclaus negres re-
alitzaven a Montevideo, que eren el re-
sultat de la mescla entre els rituals de la
comunitat negra i els rituals i les danses
d’origen europeu dels seus amos (Ayes-
tarán 1975: 165).


És en el si de la comunitat negra que
es desenvoluparan les comparses de can-
dombe a partir de la segona meitat del
segle XIX i durant tot el segle XX. Les
comparses de candombe aviat s’integren
a la festivitat del Carnaval, la qual co-4
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El candombe a Barcelona


sa fa d’aquest espai un dels llocs em-
blemàtics del candombe fins a l’actuali-
tat. Les comparses conserven, dels ri-
tuals ancestrals, el toc del tambor, al-
guns dels seus personatges i certs passos
de ball. 


Al marge de la seva aparició al Car-
naval, el candombe continua existint du-
rant els segles XIX i XX en formats més
populars als barris de Montevideo, amb
tocs i sortides totes les tardes de cap de
setmana. També durant el segle XX, el
candombe s’introdueix en la música po-
pular a través de la fusió amb gèneres
com el jazz, el rock o la cançó d’autor.


La música. Actualment el terme can-
dombe designa un gènere musical afrou-
ruguaià que es basa en el toc de tres tam-
bors, chico, piano i repique, els quals es
diferencien per la seva fisonomia, so, toc
i funcionalitat. Tot i aquestes diferèn-
cies, els tres tambors queden integrats
en una musicalitat global en el que es
coneix com cuerda, la qual està forma-
da com a mínim per un tambor de cada
tipus i que en la comparsa de candom-
be va d’un mínim de 40 a un màxim de
80 tambors.


El toc dels tambors de candombe es
produeix mitjançant el colpejament d’u-
na membrana de pell amb una baqueta
i la mà. A això cal afegir el que es coneix
com la madera, un patró rítmic realitzat
per qualsevol dels tres tambors mit-
jançant el colpejament del cos del tam-
bor amb la baqueta. Un altre element
rítmic important en el toc de candom-
be, especialment en la comparsa, és el


pas dels tocadors, el qual va marcant
d’una manera constant la pulsació. El
pas és l’element estructural bàsic sobre
el qual es construeix tot el sistema rít-
mic del candombe. 


En el candombe existeixen dos estils
de toc clarament definits, coneguts com
Cuareim i Ansina. Els seus noms pro-
venen dels barris montevideans Sur
(Cuareim) i Palermo (Ansina), bressol
històric del candombe. Aquests dos es-
tils es diferencien, en termes generals,
per la velocitat del toc (Cuareim més
lent, Ansina més ràpid) i pels patrons
rítmics del tambor piano, els quals di-
fereixen d’un barri a un altre. Bons
exemples d’aquests tocs els podem tro-
bar al disc Uruguay: tambores del can-
dombe, dins de la sèrie “Musique du
Monde” del segell Buda Record.


Emblematització. El procés pel qual
un element cultural passa de ser rebut-
jat per un grup social a integrar-s’hi com
un element d’identitat no és estrany dins
de les dinàmiques culturals.1 Sense anar
més lluny, al nostre país trobem exem-
ples d’aquest procés en els casos del fla-
menc i de la sardana, expressions cul-
turals sorgides en la marginalitat la pri-
mera, en la contracultura la segona, i
que han estat transformats en elements
d’identitat pels discursos dominants.2


El candombe ha viscut, sobretot du-
rant la segona meitat del segle XX, un
fort procés d’expansió i popularització
fins a convertir-se, en l’actualitat, en un
dels símbols d’identitat més importants
de l’Uruguai i dels uruguaians, així com
un dels principals actes festius del país.
El candombe, que romangué en la mar-
ginalitat fins a la segona meitat del se-
gle XX a causa del seu lloc de procedèn-
cia (Àfrica) i a la gent que el practicava
(marginal), ha abandonat oficialment el
seu espai perifèric dins la cultura uru-
guaiana. Els tambors sonen a la pràcti-
ca totalitat dels barris de Montevideo i
a ciutats de l’interior; la població blan-
ca s’esforça per aprendre a tocar-lo; a
les cordes de les comparses es barregen


des d’una perspectiva cultural
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persones de diferents classes socials; ca-
da vegada són més les propostes musi-
cals que utilitzen el candombe com a ba-
se o recurs musical. Tot i això, no hem
de confondre aquesta gran expansió ni
amb una acceptació d’aquesta música
entre tota la població uruguaiana, ni amb
la seva normalització dins l’imaginari
cultural del país. Tot i la sortida del can-
dombe de l’espai marginal que ocupava
en la cultura oficial uruguaiana, molts
dels seus significats negatius encara es
mantenen lligats a la seva pràctica i als
espais que ocupa. Els anys de vida en la
marginalitat continuen marcant, tant la
seva conceptualització com la manera
en què es viu i es practica. En aquest
sentit, cal remarcar que la cultura ofi-
cial no sempre es construeix sobre el sen-
tir popular.


La societat montevideana s’ha basat
històricament en una forta segregació,
primer racial i després econòmica, que
ha produït una separació entre una cul-
tura blanca (i rica) i una cultura negra
(i pobra).3 Cada un d’aquests grups ha
elaborat els seus propis elements d’i-
dentitat, a través dels quals ha afirmat
la seva posició i s’ha diferenciat de l’al-
tre. Un important element d’identitat ha
estat i continua sent la música. En aquest
sentit, el candombe ha estat tan relle-
vant per a la cultura negra, a través del
seu ús i la seva propietat, com per a la
blanca mitjançant el seu rebuig. La cul-
tura blanca s’ha identificat tradicional-
ment amb els altres gèneres musicals po-
pulars uruguaians: el tango i la murga.


U
n estudi de cas: el candombe
a la ciutat de Barcelona. L’es-
tudi realitzat sobre el can-
dombe a Barcelona s’ha basat


en l’observació dels diversos espais que
aquesta música ocupa a la ciutat i la se-
va comparació amb la situació que viu
a la ciutat de Montevideo. El resultat de
l’estudi ha proporcionat un ampli co-
neixement sobre aquesta música, així
com una sèrie d’elements diferencials


entre les pràctiques que es duen a ter-
me al seu lloc d’origen i les que es tro-
ben a Barcelona. Tot i això, els aspectes
més interessants que s’han extret d’a-
questa investigació han estat de caire
cultural. En aquest sentit, les pràctiques
associades al candombe han permès en-
dinsar-se en la vida d’un seguit de per-
sones desplaçades del seu lloc d’origen
(tècnicament anomenades “diaspòri-
ques”) i observar com es construeixen
socialment i com a identitat en relació
tant amb l’espai d’acollida com amb el
d’origen.


“Hay candombe”. L’explosió del can-
dombe a la ciutat de Barcelona es pro-
dueix entre els anys 1999 i 2004 al parc
de la Ciutadella. En aquest espai es reu-
nien les tardes dels caps de setmana per-
sones de nacionalitat uruguaiana amb la
intenció de tocar els tambors del can-
dombe. Si bé en un inici les reunions
al parc tenien una finalitat principalment
musical, l’espai no va trigar a acollir mul-
titud d’uruguaians que no s’hi apropa-
ven a tocar, sinó a passar una estona amb
persones amb un origen i, sovint, unes
històries de vida similars. El candombe,
en aquests casos, proporcionava l’es-
tructura necessària per a aquestes tro-
bades, ja que reproduïa un espai de l’U-
ruguai en ple cor de Barcelona.


Al final del 2004, i coincidint amb la
celebració del Fòrum de les Cultures,
l’Ajuntament de Barcelona prohibeix la
percussió al parc de la Ciutadella. En
aquest lloc, on durant anys es van reu-
nir de manera espontània grups de per-


sones de diferents països al voltant de
les seves danses i músiques, l’Ajunta-
ment decideix aplicar l’Ordenança Cí-
vica i acaba amb un gran espai de co-
municació, intercanvi i integració entre
les diferents comunitats immigrades de
Barcelona, així com entre aquestes i la
comunitat autòctona.


Actualment el candombe es troba a
la ciutat de Barcelona principalment en
forma de bandes de música pop, les
quals fusionen el candombe amb altres
gèneres musicals populars. Els princi-
pals exponents d’aquesta fusió són Can-
dombecool (www.candombecool.com),
projecte que mescla els patrons rítmics
del candombe amb les sonoritats del soul
i el trip-hop, i La Candombera (myspa
ce.com/lacandombera), banda que, par-
tint del candombe, s’enfoca més cap a
la música llatina i el jazz. A banda d’a-
quests grups, les associacions d’uru-
guaians també utilitzen el candombe en
els seus actes i activitats com un potent
marcador ètnic i d’identitat, i en fan un
important element de relació entre els
seus membres.


Cultures diaspòriques com a agents
socials. Com es pot intuir a partir del
que hem explicat fins aquí, i a diferèn-
cia del que solem pressuposar implíci-
tament, la comunitat uruguaiana ins-
tal·lada a Barcelona no només s’inte-
gra al seu entorn, sinó que l’integra
d’una manera activa. Així, i en paraules
de l’antropòleg Manuel Delgado, “els
immigrants, en contra del que sovint sen-
tim dir, no s’han d’integrar ni a la so-
cietat ni a la cultura urbanes, senzilla-
ment perquè les integren” (Delgado,
1998: 38). En el cas de la comunitat uru-
guaiana, hem vist com aquesta és capaç
de transformar l’espai urbà de la ciutat
a través del candombe, tal com va pas-
sar al parc de la Ciutadella o com s’es-
devé en els concerts dels grups de fu-
sió o les activitats de les associacions.
Mitjançant l’ús d’artefactes culturals pro-
pis, la comunitat uruguaiana crea, a
través d’un procés continu d’hibridació,


A R T I C L E E S M U C
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espais propis en el nou context. En
aquest cas concret, a través de l’ús del
candombe, la comunitat uruguaiana de
Barcelona recrea espais de l’Uruguai a
Barcelona. Tot i això, aquests llocs no
són l’Uruguai i tampoc són Barcelona,
però alhora són un trosset de l’Uruguai
i representen una nova Barcelona.
Aquests espais transformen el paisatge
cultural del lloc d’acollida, a la vegada
que aporten a la comunitat uruguaiana
els elements necessaris per a la seva
construcció com a tal.


De la mateixa manera que la comu-
nitat uruguaiana incideix en la comu-
nitat d’acollida, hem de pressuposar que
es dóna un fenomen similar en sentit
contrari. En aquest punt es produeix el
que l’antropòleg Gregory Dietrich ano-
mena The twin paradox, segons la qual
la creació per part dels grups diaspòrics
d’elements culturals que sintetitzen as-
pectes de la comunitat d’origen i la d’a-
collida respon a un intent per preservar
allò que els subjectes diaspòrics perce-
ben com a tradicional i autèntic de la
cultura d’origen, i que els distingeix de
la cultura d’acollida, sumat al que adop-
ten com a propi de la cultura d’acolli-
da amb l’objectiu de sobrepassar l’este-
reotip que aquesta té sobre ells (Die-
trich, 2000: 47). En el cas del candombe,
la superació d’aquest estereotip té una
importància vital en la mateixa elecció
d’aquest gènere com a marcador d’i-
dentitat de la comunitat uruguaiana a
Barcelona. Com s’ha pogut observar,
la seva tria té més a veure amb la vo-
luntat de diferenciació a ulls de la co-
munitat d’acollida respecte de la diàs-
pora argentina (amb la qual comparteix
un gran nombre de trets culturals), que
no a una afinitat cultural amb aquesta
música per part de molts dels seus inte-
grants (Moraes, 2006: 9).


L’Estat nació en qüestió. La capaci-
tat d’agència de les comunitats diaspò-
riques, la qual transforma diàriament els
paisatges dels espais on aquestes es tro-
ben, és un dels elements centrals en l’ac-
tual crisi de l’Estat nació. Això és, si més
no, el que postulen antropòlegs com Ja-
mes Clifford o Arjun Appadurai. Per a
Clifford, aquestes comunitats generen
“temporalitats discrepants”, és a dir,
“històries trencades que pertorben les
narratives lineals i progressives de les
nacions estats i la modernització global”
(Clifford, 1999: 323). Segons aquesta
idea, les diàspores proposen narratives
alternatives a les dibuixades pels estats
nació, i hi introdueixen discontinuïtats
que amenacen la seva estabilitat. Aques-
ta aproximació ens permet llegir l’expe-
riència de la diàspora des d’una pers-
pectiva postmoderna. En aquest sentit,
les cultures de la diàspora es conver-
teixen en “contradiscursos de la mo-
dernitat” (Clifford, 1999: 325) i estruc-
turen “esferes públiques substitutives”,


és a dir comunitats on poden expressar-
se alternatives crítiques a allò establert
(Clifford, 1999: 320).


Per la seva banda, i segons apunta Ap-
padurai, l’Estat no pot tolerar aquestes
dinàmiques socials, ja que són una ame-
naça directa sobre les idees d’allò na-
cional i popular (Appadurai, 2001: 53).
D’aquesta manera, l’Estat nació mani-
pula els paisatges mediàtics nacionals i
internacionals per pacificar els separa-
tistes i neutralitzar la tendència a la rup-
tura que contenen en potència totes les
idees sobre la diferència (Appadurai,
2001: 53). Seguint el fil discursiu que
ens proposa Appadurai, es pot arribar a
una possible explicació del fet, teòrica-
ment contradictori, que l’Ajuntament de
Barcelona promogués el Fòrum de les
Cultures com “un espai destinat a la
mostra i coneixement d’altres cultures”,
i simultàniament tanqués un espai es-
pontani de multiculturalitat al parc de
la Ciutadella. Mentre que el Fòrum és
una fantasia de la diferència totalment
inofensiva per a l’hegemonia de l’Estat
(i/o la Nació), el parc de la Ciutadella
amenaça aquesta hegemonia i posa en
perill la construcció d’una nació cohe-
rent i sense fissures. “Típicament, els Es-
tats nació contemporanis porten això a
terme mitjançant un control taxonòmic


sobre les diferències, creant diversos ti-
pus d’espectacles internacionals per do-
mesticar les diferències i seduint els
grups petits amb la fantasia de poder
presentar-se i exhibir-se en una mena
d’escenari cosmopolita” (Appadurai,
2001: 53)


E
n el futur... Com s’ha vist, l’es-
tudi de la música des d’una pers-
pectiva cultural aporta, per una
banda, una visió d’aquest feno-


men que moltes vegades queda amaga-
da o dissimulada per la seva vessant més
artística i, per una altra, un coneixement
i una comprensió dels fenòmens socials
que ens envolten i que configuren el món
i els escenaris pels quals ens movem ca-
da dia. La música, avui dia i cada cop
més, ens acompanya allà on siguem. S’u-
tilitza com a reclam publicitari, com a
element d’identitat (de grups socials i de
partits polítics), com a eina terapèutica
i fins i tot com a instrument per a la tor-
tura. Els governs, i no només les supo-
sades dictadures, intenten tenir un con-
trol sobre la música que s’escolta. I això
és només la punta de l’iceberg. Sota les
onades que el colpegen hi ha un món im-
mensament ric en idees, explicacions, re-
lacions i coneixements que la musico-
logia només ha començat a explorar.
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NOTES


1. Per a una discussió en profunditat dels termes rebutjat i emblemàtic aplicats als elements
culturals, vegeu Martí (2000: 95-139).
2. Sobre aquest procés en el flamenc, vegeu Steingress (2004) i en la sardana, vegeu Ayats
et al. (2006). 
3. Tot i que aquesta separació entre negres i blancs reflecteix la conceptualització que la
societat uruguaiana té de si mateixa, la investigació ha pogut descobrir que aquesta diferen-
ciació a l’Uruguai no respon necessàriament a una diferència en el color de la pell. L’ús d’a-
quests dos termes no està determinat, en aquest cas, tant per la naturalesa del seu referent
com per la seva funció semiòtica dins de diferents discursos (Brah, 1992: 130-131, citat en
Clifford, 1997: 319). El candombe pren aquí, doncs, una funció de marcador d’estrat social,
mentre que la distinció negre/blanc adquireix unes implicacions que van molt més enllà del
color de la pell, i que implica la pertinença o no a un grup social determinat.
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


desembre 2009


Activitats


Dimarts 1, a les 19 h
ESMUC-Aula d’orquestra


Concert de música clàssica amb guitarra.
Obres de Villa-Lobos, Falla i Piazzolla.


Dimecres 2, a les 19 h
Ateneu Barcelonès


Conferència i concert: “Sota la llum de Haydn”.
Miquel Desclot, poeta expert en música clàssica, i el 
pianista Arthur Schoonderwoerd, especialitzat en els 
pianos dels segles XVIII i XIX, es troben per dialogar 
davant del públic. 
Concert de presentació del nou pianoforte de l’ESMUC.
Obres de F. J. Haydn i contemporanis.


Dijous 3, a les 19 h
ESMUC-Aula d’orquestra


Reflexions al voltant de Haydn i la improvisació.
Sessió d’improvisació del professor Karst de Jong i els 
seus estudiants a partir del llenguatge d’un clàssic 
plenament vigent.


Dijous 10, a les 20 h
Palau Robert


Haydn-Quislant.
Diàleg entre el Quartet en Fa m, op. 20. Hob III / 35
de Haydn, i una peça de Javier Quislant, que parteix 
del seu col·lega i predecessor per construir un nou 
discurs compositiu.
Intèrprets: Quartet Toldrà. 
Presentació: Joan Grimalt.


Dimarts 15, a les 19 h
ESMUC-Aula d’orquestra


Concert i improvisació.
A càrrec d’Emilio Molina i Juan de la Rubia.


Dijous 17, a les 19 h
IDEC de la UPF


Taula rodona i concert: 
Vigència i transmissió del llegat clàssic al nostre temps.
Participants: Gabriel Brncic, Joan Grimalt, Dolors Oller,
Magda Polo. 
Obres de Haydn i Pla, interpretades per estudiants 
de Música Antiga de l’ESMUC.


Divendres 18, a les 12 h
ESMUC-Cantina


Diàleg analític entre dos musicòlegs de tendències 
diferents.
Anàlisi de la representació del caos amb què comença 
La Creació de F. J. Haydn. 
Participants: Rubén López-Cano, Josep Margarit. 
Moderador: Eduard Resina. 


Dissabte 19, a les 19 h
ESMUC-Aula d'orquestra


Concert de l’Orquestra de corda i el Quartet Casals.
Obres de Mozart, Toldrà i Xostakóvitx.


A G E N D A E S M U C
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Antoni Ros Marbà


–Vostè ha dedicat una part molt im-
portant de la seva activitat professional
a treballar amb els joves. Per què?


–Els joves tenen per davant una llar-
ga trajectòria i l’afronten amb il·lusió.
Quan estàs amb els joves, pots percebre
que viuen amb il·lusió la música, es no-
ta que hi creuen, i que estan disposats a
tot. Amb ells treballo molt bé i sento que
puc fer moltes coses perquè encara no
estan viciats i estan molt receptius per
aprendre. Els joves són els músics del
futur i és per això que se’ls ha de do-
nar suport i se’ls ha d’inculcar aquesta
idea de la música com una experiència
vital que ens ha d’acompanyar en tota
la nostra vida. De fet, encara que par-
lem de joves, la joventut no està tant en
els anys sinó que la portem a dins nos-
tre. He conegut joves de 70 anys que to-
caven el violí amb una intensitat i una
vitalitat que qualsevol noi o noia de 20
anys envejaria. 


–Què vol dir que els joves no estan
viciats?


–Amb el temps, hi ha el perill que al-
guns músics perdin interès en la prò-
pia música o que aquesta es converteixi
simplement en una manera de guanyar-
se la vida. En definitiva, que deixin de
tenir aquesta passió que sí que tenen els
joves. És fàcil acomodar-se. Això passa
sovint entre els músics, i també a casa
nostra, sobretot fa uns anys. Alguns
creien que tocaven molt bé, però quan
es van obrir les fronteres a l’exterior es
van evidenciar les mancances. Alguns
dels sistemes pedagògics que hi havia
a casa nostra segurament també van fo-
mentar aquest acomodament.


–El pas a la professionalització en
qualsevol àmbit no és fàcil, però potser
ho és encara menys en la música? 


–La dedicació professional en qual-
sevol activitat requereix molt esforç i de-
dicació, i la música no n’és una excep-
ció. Potser sí que la música, sobretot la
pràctica instrumental, requereix moltes
hores. No és un camí fàcil i cal treballar
molt. De fet, en un país mediterrani com
el nostre, potser estem en desavantat-
ge en relació amb altres països de clima
més hostil, on quedar-se a casa a estu-
diar és una opció millor que sortir a pas-
sejar. Tot i això, hi ha estudiants que han
tret les màximes qualificacions en cen-
tres superiors de música, però que quan


es presenten a oposicions per aconse-
guir una plaça en una orquestra, no se’n
surten. Això ho veig a Galícia, quan fem
les proves en la meva orquestra –que són
sempre darrere una cortina. La mane-
ra com s’enfoca la formació del jove i el
paper del mestre són molt importants. 


–Pel que diu, ¿es pot entendre que
en alguns casos no hi ha correspondèn-
cia entre el que s’ensenya als centres
superiors d’ensenyament musical i el
que demana el món professional i la-
boral?


–Sí, és una cosa que passa, tot i que
és veritat que els joves cada vegada sur-
ten més preparats. On segurament és
més evident és en el món de la inter-
pretació musical. La figura del mestre
és molt important. En la manera de to-
car d’un músic jove s’endevina de se-
guida si al seu darrere hi ha un bon mes-
tre. Al Conservatori Superior Municipal
de Barcelona, on vaig fer els meus pri-
mers estudis, vaig tenir la sort de tre-
ballar amb mestres de primeríssim ni-
vell, sobretot en el terreny de l’escrip-
tura. La classe del mestre Zamacois
podia ser molt dura, però també enor-
mement útil i fructífera. En el terreny
instrumental, en canvi, potser no està-
vem al nivell d’altres països europeus.
Malgrat tot, hi havia músics d’un nivell
extraordinari que van influir molt en els
seus deixebles, com  el mestre Eduard
Toldrà. 


–Vostè va ser força crític amb l’ES-
MUC quan es va constituir. Per quins
motius?


–En aquell moment recordo que em
van donar molta paperassa, em va sem-
blar que potser tot plegat era massa com-
plicat. De vegades, quan s’engeguen
aquest tipus d’iniciatives, es fa un gran
muntatge i es perd de vista la seva ve-
ritable raó de ser, que és simplement la
de fer bons músics. Cal evitar que el far-
ciment no sigui més important que el
gall. 


–Com valora el model d’ensenyament
de l’ESMUC respecte d’altres models
pedagògics? 


–Com deia abans, l’important és que
surtin bons músics, independentment
del model d’ensenyament. Una forma-
ció musical global i sòlida és impres-
cindible, però sense deixar de banda l’a-
tenció en l’instrument. També vull res-
saltar que les matèries relacionades amb
l’escriptura musical són fonamentals per
a qualsevol músic. Aquesta dimensió cul-


ta del músic és imprescindible perquè
es nota en la seva manera de tocar. Crec
que és molt important la música de cam-
bra, un àmbit on es posa realment a pro-
va el músic i la seva formació més glo-
bal. Dels meus estudis al Conservatori
Superior Municipal de Música encara
recordo les classes de música de cambra
amb el mestre Joan Massià. Un músic
que ha treballat molt bé la música és al-
tament valorat en una orquestra. Els jo-
ves instrumentistes han de pensar que
de grans solistes internacionals en surt
un cada una o dues generacions. I per
això els voldria dir que ser músic d’or-
questra o dedicar-se a la música de cam-
bra, o a la pedagogia, és molt digne i es-
timulant, i no s’ha de viure com una frus-
tració.


–Quina és la seva experiència com a
pedagog en els centres d’ensenyament
musical superior?


–Independentment del centre d’en-
senyament, el més important és el mes-
tre i el treball dels alumnes, no ho obli-
dem. Som en una societat que en molts
aspectes està en crisi, i que no valora
l’esforç i el sacrifici. A l’Escola Superior
Reina Sofia, per exemple, el nivell dels
alumnes és molt alt, i pràcticament tots
troben un lloc de treball en orquestres.
Allà els estudiants passen moltes hores
estudiant l’instrument. La tècnica és molt
important, i només s’aconsegueix amb
moltes hores, tot i que també és im-
prescindible que els intèrprets tinguin
uns coneixements musicals i culturals
molt sòlids.


–Com valoraria el nivell dels nostres
músics joves ?


–Crec que estem en un moment molt
bo. He tingut l’oportunitat de treballar
amb joves intèrprets d’aquí, alguns de
la JONC o de la JONDE, i realment puc
afirmar que el seu nivell va en línia as-
cendent constantment. Certament, cal
reconèixer que l’existència d’aquestes
orquestres ha contribuït a incrementar
el nivell dels joves intèrprets en els dar-
rers anys.


Director d’orquestra nascut l’any 1937. El passat 3 de no-


vembre realitzà la lliçó inaugural del curs acadèmic de l’ES-


MUC, titulada: “Què és la direcció d’orquestra? Reflexions


sobre la formació dels directors al llarg de la història.”


per JORDI VIVANCOS
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P
odríem invocar Albéniz, o Mendelssohn, o Hän-
del, de qui es compleixen centenaris prou asse-
nyalats com per invocar-los. Però ens hem decan-
tat per Haydn per començar amb il·lusió aquest


nou curs i amb un grapat d’activitats que una vegada més
mostraran l’Escola en la seva creativitat diversa, en la se-
va capacitat de mostrar la cara més polièdrica del centre
superior. Potser si Franz Joseph Haydn hagués estat aven-
turer com Mozart o malaurat com Beethoven, la recep-
ció de la seva obra se n’hauria beneficiat. Però va triar una
vida discreta, llarga i fèrtil com a servidor dels Esterházy,
amb poques anècdotes sucoses i molta afabilitat, deixant
poc marge a novel·listes i a romàntics. A més, és una bio-
grafia amb premi: sense girs dramàtics, Haydn arriba a
la plenitud de la seva carrera reconegut, celebrat i encara
ben creatiu. D’aquesta manera no satisfà, tampoc, cap es-
perit tràgic. Despullada de connotacions biogràfiques, la
seva obra, doncs, s’ha de sustentar per ella mateixa, sen-
se crosses ni afegitons contextuals, sense rondalles de rè-
quiems dictats en l’agonia o amors no correspostos que
inspiren aquest quartet o aquell altre. 


Als seus treballs, aquesta nuesa els afavoreix, només cal
deixar-s’hi endur. Recordeu el seu oratori més celebrat,
Die Schöpfung (La Creació)? Després que l’arcàngel Ra-
fael hagi anunciat la llum, va desplegant-se davant les nos-
tres oïdes un món per estrenar, ple de bèsties que el po-
blen, de cavalls que galopen i serps que repten, de prats
verds i florits i astres benignes, fins que Adam i Eva que-
den atònits i agraïts per la mercè d’un tot fort, noble i bo
en la seva varietat. Discret en la seva biografia però des-
comunal en la seva obra, ens deixarem endur per l’estel
del pare Haydn, perquè els seus valors de treball, origina-
litat, rigor i humor fan de bon compartir. De la seva mà
ens deixarem sorprendre davant l’encesa del nou paisatge
escolar, multiforme, heterogeni, panoràmic. “Es werde


Licht! Und es ward Licht”: que sigui la llum, i la llum va
ser. Do major. Comencem.


Josep Pujol i Coll


Sota la llum de


E S M U C


Haydn
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É
s música, el cant dels ocells? El
soroll d’una màquina que fun-
ciona? La remor d’una ciutat?
En parlar de música, molts de


nosaltres pensem en sons organitzats se-
gons els principis de ritme, harmonia i
melodia, sobretot si s’utilitza algun ins-
trument comunament definible com a
musical. Tenim clar que una obra de Mo-
zart, una cançó infantil, una sardana o
un tango són música; però definir què
és la música resulta més complex. 


El fet de diferenciar entre el que és
música i el que no ho és ens pot semblar
molt senzill d’entrada. En alguns casos,
però, esdevé una tasca alhora tan com-
plexa com interessant, ja que ens obliga
a fer front a la imperfecció de les eti-
quetes que utilitzem per definir les co-
ses.


En diferents cultures trobem exem-
ples d’organitzacions sonores que no són
considerades pels seus practicants com
a forma musical, malgrat que per a molts
observadors externs ho puguin semblar.
La crida a l’oració a l’islam, o la medi-
tació Suizen són alguns exemples del que
en aquest article definirem com “no-mú-
sica”.


Avesats com estem a l’apropament
extern, sovint negligim la importància
de la visió “des de dins” (el muetzí i els
fidels musulmans en un cas; els monjos
komuso de la secta fuke en l’altre) i el
valor de complementar ambdós acosta-
ments per tal de comprendre millor una
pràctica sonora. 


A partir de la dicotomia “música ver-
sus no-música”, aquest article proposa
una aproximació al shakuhachi, una
flauta japonesa utilitzada fa segles en
pràctiques sonores no musicals, i expli-
ca els canvis que ha experimentat al llarg
del temps, des d’una pràctica no musi-
cal, per endinsar-se en el marc musical.


El shakuhachi és una flauta vertical
construïda amb una tija de bambú ta-
llada d’arrel i assecada durant anys. Té
quatre forats al davant, un altre a la part
posterior i una embocadura esbiaixada
a l’extrem superior.


Partint de la simple obertura i tan-
cament dels forats, el shakuhachi pro-
dueix una escala pentatònica. No obs-
tant això, mitjançant tècniques que com-
porten modificacions en l’embocadura
i cobertures parcials dels orificis de di-
gitació, l’instrument és capaç de produir


molts més sons.  
Aquests sons varien tant pel que fa


a l’altura (incloent-hi intervals que a Oc-
cident es denominarien microtonals)
com pel que fa al timbre, en un marc
estètic sonor que reverencia la bellesa
del so “no pur”.


El nom de l’instrument prové del ter-
me ishaku hassun (1 shaku i 8 sun), que
fa referència a una antiga unitat de me-
sura –el shaku, equivalent a 30,3 cm–,
de la qual el sun és la desena part. Tot
i que el nom de l’instrument vol dir,
doncs, 54,5 centímetres, és freqüent tro-
bar-ne de llargades entre els 39 i els 90
centímetres, tots denominats shakuha-
chi.


Existeixen diverses teories sobre com
el shakuhachi actual va arribar a exis-
tir. Potser una de les més acceptades és
la que advoca per un únic instrument
que va anar canviant de forma al llarg
del temps. 


La seva primera aparició s’hauria pro-
duït durant el període Nara (646-794)
com a part de la música Gagaku –mú-
sica elegant–, interpretada exclusivament
en banquets i cerimònies de la cort im-
perial. Sabem que, en aquell moment,
l’instrument es construïa amb sis forats
i sense l’arrel, i que va ser exclòs d’a-
questa pràctica musical cap al segle IX,
moment en què desapareix dels registres
fins passats diversos segles.


E
l so que no era música. Malgrat
que la relació entre l’instrument
i el budisme es remunta al se-
gle XIII, és durant el segle XVI,


amb el shakuhachi en mans dels mon-
jos komuso, quan els seus sons deixen
de ser considerats música i esdevenen
meditació sonora, Suizen. Entrem aquí
en el terreny de la “no-música”, concepte
que podrem entendre millor si tenim en
compte l’àmbit on s’origina, el budisme. 


Comprendre el budisme és una mis-
sió que queda clarament fora de l’abast
d’aquest article. No obstant això, pel que
fa al nostre propòsit convé recordar que
comporta la creença en la reencarnació;
en el fet que vivim vida rere vida atra-
pats en un món il·lusori. Aquest avenir
es pot modificar en cas d’assolir la il·lu-
minació –satori en japonès–, la qual co-
sa ens faria obrir els ulls i copsar la re-
alitat tal com és.


El lema ichi on jobutsu –assolir la
il·luminació a través d’un so– resumeix
la importància que els monjos komuso
atribueixen al so com a via que condueix
cap a la il·luminació.


Els sons emesos pels shakuhachi d’a-
quests monjos no eren improvisats, ni
inventats individualment. La seva pràc-
tica consistia en el fet que cada monjo
havia de bufar unes organitzacions so-
nores definides prèviament, creades per
alguns dels monjos principals. Altres
monjos eren els encarregats d’entrenar
els novicis en l’ús de l’instrument i de
transmetre’ls les organitzacions sonores
que constituïen la meditació bufada. 


Atesa la funció que en aquell moment
tenia l’instrument, no ens ha d’estra-
nyar que estigués prohibit fer música
amb el shakuhachi, i que s’imposessin
severes penes a tothom qui transgredís
aquesta prohibició. Durant aquest pe-
culiar període, el shakuhachi es deno-
minava hokki –instrument de pràctica
religiosa budista– i no pas gakki –ins-
trument musical– i els sons que produïa
es deien Suizen –meditació bufada– i no


per HORACIO CURTI


Entre la música i la no-música


El cas del shakuhachi japonès


Diferenciar entre el que


és música i el que no


ho és resulta una tasca


tan complexa com 


interessant, ja que ens


obliga a fer front a la


imperfecció de les 


etiquetes que utilitzem


per definir les coses.


Diversos shakuhachi
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ongaku –música. És aleshores quan neix
l’instrument modern, amb cinc orificis
en lloc de sis, un engruiximent del
bambú i la inclusió de l’arrel a la base.


La separació que en aquell moment
hi havia entre el terreny sonor i el ter-
reny musical del shakuhachi s’eviden-
cia en dos fets: primer, la prohibició
explícita que els monjos toquessin mú-
sica amb l’instrument. Segon, l’exclusi-
vitat de l’ús del shakuhachi que el go-
vern va concedir als monjos komuso.


En altres paraules, els monjos komu-
so eren els únics que podien utilitzar
l’instrument, i només amb la  finalitat
de fer-hi meditació sonora. Efectivament,
durant un lapse de temps considerable,
l’instrument no va estar associat a cap
forma musical. (Avui dia, una prohibi-
ció d’aquesta índole ens pot semblar difí-
cil de concebre, però cal recordar que
estem parlant del Japó feudal). 


T
ornadaa la música. L’any 1871,
les bones relacions entre els ko-
muso i el govern arriben a la se-
va fi i aquest orde queda abo-


lit. Arran d’aquest fet, els sons que con-
figuraven el suizen es comencen a
transmetre com a música, i reben el nom
de honkyoku. 


Aquesta forma musical, la primera ge-
nuïnament japonesa de l’instrument
després de moltes dècades de “no-mú-
sica” (recordem que el Gagaku només
s’escoltava a la cort imperial i era d’ori-
gen estranger), està integrada per en-
tre una vintena i una trentena de peces
(depenent de l’escola) i és considerada
com el repertori original de l’instrument.
Més endavant, el shakuhachi s’incor-
pora a formes musicals preexistents com
el minyo o el sankyoku, entre d’altres.


L’especial relació entre l’instrument i
el honkyoku queda palesa en el signifi-


cat d’aquest mot: música fonamental o
original. Això li atorga un estatus únic
com a part de l’origen de l’instrument
modern, reforçat també pel nom genè-
ric que reben la resta de formes musi-
cals japoneses en què participa l’instru-
ment: gaikyoku; és a dir, música de fo-
ra. 


El honkyoku és, doncs, hereu del Sui-
zen: originalment, una eina per a la me-
ditació, actualment considerada per la
majoria dels intèrprets com a música,
però que conserva un esperit meditatiu
i que –tot i que fa temps que compta
amb un sistema de notació– encara es
transmet d’una manera principalment
oral i s’interpreta a solo.


Parafrasejant la dita “una imatge val
més que mil paraules”, caldria escoltar
una peça de honkyoku per tenir-ne una
millor percepció (vegeu els suggeriments
a la fi de l’article). Mentrestant, podem
comentar algunes de les seves carac-
terístiques.


Aquestes peces no s’estructuren so-
bre el concepte de pulsació. Per tant, no
s’espera que siguin interpretades igual
per dos deixebles d’un mateix mestre,


ni en dues ocasions pel mateix intèrpret.
Malgrat això, ni són improvisades ni con-
tenen espais amb aquest caràcter. 


S’organitzen sobre elements que des
de la nostra perspectiva poden semblar
poc corrents, entre els quals és fona-
mental el ma, concepte que el diccionari
recull com a “interval, temps, pausa”,
però que –com tants altres elements en
el procés de transmissió– el mestre ra-
rament definirà d’una manera explícita.
Caldrà que el ma sigui construït pel ma-
teix deixeble a partir de l’experiència, la
paciència i una atenció profunda a la
música, a l’instrument i al mestre, i co-
brarà vida tan bon punt es comprengui
tot allò que envolta aquest concepte.


Ens podríem arriscar a dir que, dins
el marc del honkyoku, el ma fa re-
ferència a una relació entre els sons, els
silencis i les respiracions: tres elements
que contribueixen de forma equilibrada
a l’organització d’aquesta música, tot
obeint un concepte segons el qual el si-
lenci no s’entén com quelcom que “no
és”; en cap cas no és una “absència de
so”, sinó un ens en si mateix, amb valor
propi i una importància equivalent a la
del so.


Cada peça posseeix un esperit parti-
cular que l’intèrpret ha d’abordar des de
la seva creació personal, des d’un ma
adient a la peça i a la situació, que serà
diferent per a cada intèrpret, però també
únic per a cada interpretació. 


Els sons són definits i organitzats; mai
improvisats, però almenys tan important
com la correcció en l’articulació dels
sons ho és també la creació d’un ma
apropiat i únic, en harmonia amb l’essèn-
cia de cada peça.


Per a molts, el honkyoku –la “músi-
ca original” del shakuhachi– és sinònim
de música zen. Si bé és cert que té el seu
origen en la meditació bufada dels mon-


Atesa la funció que 


tenia el shakuhachi, 


no ens ha d’estranyar


que estigués prohibit


fer-hi música, i que


s’imposessin severes


penes a tothom qui


transgredís aquesta


prohibició.


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


November Steps, amb Nakamura Kakujo al biwa i Kakizakai Kaouru al shakuhachi Gravat japonès d'un komuso
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jos komuso, cal tenir present que a l’è-
poca en què l’instrument s’utilitzava per
a aquestes pràctiques, els sons emesos
durant el suizen queien en la categoria
de “no música”. De fet, no es van trans-
formar en música fins que aquests mon-
jos foren desposseïts de l’instrument. 


U
n nou pas en el camí musical.


Arran de la restauració Meiji
(1868-1912), al Japó es pro-
dueix una obertura cap a Oc-


cident i el consegüent descobriment de
les seves formes musicals. Comença aquí
una nova etapa en què la modernitat
s’associa a tot allò que és occidental, es-
devé el nou objecte d’admiració i mar-
ca profundament la vida i les pràctiques
dels japonesos de l’època.


Entendre aquest moment és clau per
comprendre la situació actual de la mú-
sica al Japó, ja que és aleshores quan, en
un intent d’apropar-se a l’objecte del de-
sig musical (la música clàssica occiden-
tal), molts educadors, intèrprets i com-
positors qüestionen i modifiquen pro-
fundament els seus punts de referència.
Es produeixen canvis que van des del
llenguatge compositiu fins als marcs es-
teticosonors que arriben a afectar l’es-
tructura dels instruments clàssics japo-
nesos. El shakuhachi ens serveix com a
testimoni d’aquest canvi.


Per tal d’acostar-se als cànons musi-
cals occidentals, es comença a experi-
mentar en l’estructura dels instruments
i així sorgeix el shakuhachi de set i de
nou orificis. 


Amb instruments de set i nou forats
no calen tantes cobertures parcials i can-
vis subtils en l’emissió de l’aire; per acon-
seguir determinades altures, n’hi ha prou
de tancar algun orifici d’una manera sim-
ple. Ara bé, els sons produïts no tenen
el “color” essencial que exigeix la pale-
ta sonora japonesa clàssica. 


Els instruments esdevenen més com-
plexos, i trenquen aquella màxima de la
cultura clàssica japonesa que advoca per
“recursos mínims i expressió màxima”.
Guanyen en cromatisme i precisió d’al-
tures, però a costa de la riquesa tímbri-
ca, que és un tret essencial de l’instru-


ment i de la música japonesa
en general. Per això, l’instru-
ment de cinc forats continua
sent el preferit avui dia, i ra-
rament sentirem les versions
de set o nou forats.


L
a música clàssica con-


temporània occidental.


Amb la desaparició
dels komuso, el sha-


kuhachi va recuperar el seu
caràcter d’instrument musical
lligat al honkyoku i a altres
formes musicals japoneses,
però també hi ha testimonis


d’aquest mateix caràcter musical en la
incorporació de l’instrument dins del
marc de la música clàssica contem-
porània occidental. 


Les primeres mostres significatives,
les podem trobar en el compositor ja-
ponès Toru Takemitsu, músic de for-
mació i estètica clarament clàssica oc-
cidental, que es va acostar per primer
cop als instruments i formes musicals
japoneses seguint el suggeriment de John
Cage. Entre les tres obres de Takemitsu
que utilitzen el shakuhachi, la potència
d’aquest acostament queda clara en la
seva famosa peça November Steps per a
biwa, shakuhachi i orquestra, comis-
sionada per la Filharmònica de Nova
York per celebrar el seu 125è aniversa-
ri, el novembre de 1967 (les altres dues
són 10th steps i Eclipse). 


Des del moment en què el shakuha-
chi va fer els primers passos dins aquest
nou marc, diversos compositors han vol-
gut incorporar la riquesa sonora de l’ins-
trument al llenguatge propi de la músi-
ca clàssica contemporània occidental,
com ara Yoshihisa Taira o els occiden-
tals Frank Denyer o Doina Rotaru. 


Molt més proper geogràficament i


temporal, l’any 2007 s’estrena a Barce-
lona l’obra Vent de l’Oest per a sha-
kuhachi sol, del compositor català Ra-
mon Humet, que no ha estat el primer
compositor a utilitzar el shakuhachi a
Espanya ni, jutjant pel que s’observa,
serà l’últim.


Per tal d’acarar les pràctiques sono-
res, sobretot les que ens són cultural-
ment llunyanes, és important estudiar la
forma sonora o musical en si mateixa.
Ara bé, per comprendre millor el feno-
men també és vital considerar les opi-
nions dels practicants i les característi-
ques del context d’aquesta pràctica.


És essencial poder identificar els ele-
ments que són valorats “des de dins”,
encara que no sempre coincideixin amb
els que l’àmbit propi de l’observador
considera com a importants. Cal ser molt
prudent en les valoracions etnocèntri-
ques i no aplicar l’escala pròpia de va-
lors en jutjar una pràctica que no ne-
cessàriament s’estructura seguint aques-
ta escala.


En aquest procés de descobriment de
contextos, els instruments musicals po-
den actuar com a finestres sobre l’estè-
tica sonora de la cultura que els origina.
Podem aprofundir sobre els valors
preuats per a una cultura tot estudiant
les característiques dels seus instru-
ments, o bé entendre millor un instru-
ment si alhora aprofundim en l’estèti-
ca sonora del context cultural on s’ha
generat. 


En el nostre cas d’estudi, saber
que en el marc clàssic japonès no
es valora la puresa de so, que el tim-
bre és el valor suprem, i que la sim-
plicitat i l’economia de recursos són
conceptes fonamentals, ens permet
entendre millor aquest instrument
d’estructura simple i enormes recursos
sonors.


Horacio Curti és etnomusicòleg i s’ha format al Japó com a mestre de shakuhachi. Actual-
ment és concertista de shakuhachi i professor de l’Escola Superior de Música de Catalunya
i de l’Institut del Teatre.


Alguns llibres
–GALLIANO, Luciana. Yogaku. Japanese Music in the Twentieth Century. EUA: Scarecrow
Press, 2002 (1953).
–HARRIGEL, Eugen. Zen en el arte del tiro con arco. Buenos Aires: Kier, 2003.
–SUZUKI, Daitsenz S. El Zen y la cultura japonesa. Barcelona: Paidos Iberica, 1996.
–TAKEMITSU, Toru. Confronting Silence. California, EUA: Fallen Leaf Press, 1995.
Alguns discos
Podem sentir el honkyoku a: 
–Yokoyama, Katsuya. The Art of Shakuhachi. Ocora Radio France, 1997.
–Iwamoto, Yoshikazu. The Spirit of Wind. Musique du Monde.
–Curti, Horacio. Ichi. Agharta music, 2009 (inclou l’obra Vent de l’Oest de Ramon Humet).
Podem sentir música contemporània amb shakuhachi a:
–Denyer, Frank. Music for Shakuhachi. Another Timbre, 2007 (1984).
–Toru, Takemitsu. November Steps, for Orchestra with Shakuhachi & Biwa/Eclipse, for Sha-
kuhachi & Biwa/Viola Concerto. Philips-Polygram Records.
Algunes adreces a Internet
www.shakuhachi.es
Informació sobre el shakuhachi en general i sobre l’activitat d’Horacio Curti. Inclou enllaços,
textos i una agenda d’activitats relacionades amb el tema a Barcelona i a Espanya.
www.japonartesescenicas.org
Conté informació diversa sobre diferents pràctiques artístiques japoneses. Inclou enllaços,
textos i imatges.


Notació del honkyoku Honshirabe
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El colombià Andrés Orozco versiona 
amb la Simfònica de l’ESMUC 
‘L’ocell de foc’ 
d’Stravinsky


El colombià Andrés Orozco versiona 
amb la Simfònica de l’ESMUC 
‘L’ocell de foc’ 
d’Stravinsky
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Esquerra: 
Jordi Figaró va dirigir 
la Cobla de l’ESMUC, a
l’església de Sant Felip
Neri de Barcelona.
Dreta: Salvador Mas 
al capdavant del 
Conjunt d’Antiga 
de l’ESMUC, 
a l’església de 
Sant Felip Neri


Esquerra: el 
colombià Andrés 
Orozco va dirigir 
l’Orquestra Simfònica 
de l’ESMUC, 
a L’Auditori.
Dreta: la Big Band 
de l’Escola, 
sota les ordres de 
Paul Mitchell-Davidson


Els estudiants de l’ESMUC van do-
nar a conèixer el treball intensiu re-
alitzat a redós dels seus Grans Con-


junts programant una setmana de con-
certs destinada a donar veu als conjunts
instrumentals estables de l’Escola. La pri-
mera proposta la va rubricar la Cobla de
l’ESMUC, el 27 de gener passat, amb un
concert a la Sala Oriol Martorell de L’Au-
ditori, titulat genèricament La sardana


immortal. El professor Jordi Figaró va ser
l’encarregat de dirigir els estudiants, els
quals van mostrar les seves aptituds amb
un programa complex format per sarda-
nes i obres lliures per a cobla de Juli Gar-
reta, Josep Serra, Enric Morera, Eduard
Toldrà, Agustí Borgunyó, Joaquim Serra,
Manuel Oltra, Joan Lluís Moraleda, Xa-
vier Boliart i Salvador Brotons.


El relleu el va prendre, l’endemà, el


Conjunt d’Antiga de l’ESMUC, que va
oferir un concert a l’església de Sant Fe-
lip Neri de Barcelona en el qual va con-
vidar, de manera expressa, els prestigio-
sos Sacqueboutiers de Toulouse (bona
part professors també de l’ESMUC), amb
un programa integrat per obres de T. L.
de Victoria i G. Gabrielli, sota la direcció
de Salvador Mas.


Ja dijous, 29 de gener, el relleu el va
prendre l’Orquestra Simfònica de l’Es-
cola, sota la batuta àgil i segura del di-
rector colombià Andrés Orozco. El pro-
grama, prou ambiciós: la Simfonia núm.


5 en Mi menor op. 64 de Txaikovski i el
cèlebre L’oiseau de feu d’Stravinsky. L’Or-
questra va aconseguir el major aforament
fins al moment, amb una Sala Pau Casals
visiblement plena.


Per cloure l’actuació dels Grans Con-


junts, la Big Band de l’ESMUC va actuar
el divendres, 30 de gener passat, sota la
direcció de Paul Mitchell-Davidson. En
aquesta ocasió, la Big Band es va ampliar
amb la presència d’un conjunt de cordes,
així com també amb un cor de veus. Els
temes: originals del mateix Mitchell-Da-
vidson (en concret, l’àlbum El llibre d’O-


cells), i clàssics de Hancock (Watermelon


man, Chameleon) i McLaughlin. El con-
cert va tenir lloc a la Sala Oriol Martorell
de L’Auditori. 


El cicle de concerts de l’ESMUC, Els


concerts de l’Acadèmia, s’ha reprès
a finals de febrer amb l’actuació del


Conjunt de Flamenc Fusió de l’Escola. Po-
deu consultar la programació del cicle
a: www.esmuc-concertsacademia.blogs


pot.com.


Actuacions de la Cobla, el Conjunt d’Antiga, l’Orquestra Simfònica i la Big Band de l’ESMUC


Consolidació de la proposta 
concertística vinculada als 


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


Després de l’èxit de la primera edició de les Jornades d’Es-
tudiants de Musicologia i Joves Musicòlegs, realitzada el
mes de maig de 2008 a l’Escola Superior de Música de


Catalunya (Barcelona), la Jove Associació de Musicologia (JAM)
i els estudiants de musicologia de l’ESMUC convoquen les II Jor-
nades d’Estudiants de Musicologia i Joves Musicòlegs per al mes
de maig de 2009.


Als objectius generals de crear un espai de relació entre els es-
tudiants de musicologia d’indrets diferents i de generar una xar-
xa de comunicació entre ells, així com donar la possibilitat als
musicòlegs en formació o recentment llicenciats d’entrar en con-
tacte amb els formats clàssics d’un congrés (comunicacions, con-
ferències, taules rodones...), se sumen aquest any la reflexió en-
torn de la figura del musicòleg dins dels camps musical i social.


Les Jornades se centraran en la reflexió de l’espai que ha d’o-
cupar el musicòleg actual, i també a dibuixar els  perfils que aquest
pot adoptar en relació amb el seu entorn. 


En la línia d’oferir als joves musicòlegs la possibilitat de pre-
sentar els seus treballs de recerca o investigacions en curs, sigui
quina sigui la seva temàtica o enfocament, els membres de la JAM
i els estudiants de musicologia de l’ESMUC conviden tots aquells
que hi estiguin interessats a enviar propostes per participar en
els formats destinats a aquesta finalitat: les sessions de comuni-
cacions i els pòsters. És per aquest motiu que es demana la pre-
sentació d’un resum de la proposta de 250 paraules amb el següent
format: Títol, Autor, Correu electrònic, Resum, Paraules claus
(tres paraules que descriguin la línia del treball).


Els resums s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica jorna


des.musicologia@gmail.com fins al dia 17 de març de 2009. La
comissió organitzadora anunciarà les propostes acceptades a par-
tir del 3 d’abril de 2009.


Per a més informació: Comissió organitzadora de les II Jor-


nades d’Estudiants de Musicologia i Joves Musicòlegs. <http://2jor
nadesmusicologia.blogspot.com/>,<http://lamusicologia.word
press.com>.
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TINDRAN LLOC DEL 7 AL 9 DE MAIG DE 2009, A LA SEU DE L’ESCOLA


Celebrada novament a la sala Bikini de Barcelona, el 10 de
febrer passat, la 15a Nit dels Premis Enderrock reconeix
la tasca dels artistes i de la indústria musical del país.


Entre els guardonats, diversos professionals vinculats a l’ESMUC,
ja sigui com a intèrprets o també com a responsables d’enregis-
traments de la qualitat del disc del conjunt Manel, realitzat pel
professor de l’ESMUC, Ferran Conangla. La Nit dels Premis En-
derrock també va reconèixer la trajectòria de les discogràfiques
Música Global, que enguany celebra els seus 15 anys d’existèn-
cia, així com dels segells Picap i Fresh Sound (tots dos complei-
xen 25 anys).


Al marge d’aquests premis, el públic de la revista Jaç va es-
collir els millors discos de jazz del 2008. La votació popular va
atorgar el guardó de millor disc de jazz del darrer any a Flamenco


Big Band (Verve) de Perico Sambeat; el de millor grup a San-
tiago Auserón & Original Jazz Orquestra del Taller de Músics; el
de millor nova proposta a Martí Serra Trio i el millor disc inter-
nacional a My Foolish Heart (FM) de Keith Jarret. Per últim, es
van lliurar per primera vegada els anomenats premis de la críti-
ca. Enguany el reconeixement ha estat per al treball We sing Bill


Evans (Fresh Sound New Talent, 2008), amb Sílvia Pérez, veu
(graduada per l’ESMUC) i Joan Díaz Trio (amb Díaz al piano i
arranjaments, professor de l’ESMUC; Giulia Valle, contrabaix –i
acompanyant de l’ESMUC- i Ramón Ángel Rey, bateria).


Els estudiants de l’ESMUC convoquen 
la segona edició de les Jornades d’Estudiants 
de Musicologia i Joves Musicòlegs


Imatge corresponent a les Jornades celebrades l’any passat 
en diversos espais de l’ESMUC


La 15a Nit dels Premis Enderrock reconeix 
la tasca de músics vinculats a l’ESMUC


D’esquerra a dreta, a dalt: Joan Díaz i Sílvia Pérez.
A sota: Ramón Ángel i Giulia Valle







L
a primera vegada que Fryderyk
Chopin va compondre una ma-
surca va ser l’any 1825. Va ex-
plotar aquest gènere durant to-


ta la seva vida, ja que li oferia moltes
possibilitats expressives i li evocava la
seva natal Polònia. Anomenava les ma-
surques “petites històries musicals”. De
fet, aquestes danses només pertanyien a
l’àmbit popular fins que Chopin les portà
a formar part de la música culta euro-
pea.


En aquest article, però, no veurem la
importància que té la masurca dins la vi-
da de Chopin, sinó que parlarem de la
importància que té la vida de Chopin en
la masurca, concretament la Masurca en
Fa menor, op. 68 núm. 4.


L
a polèmica data de naixement. És
curiós que la data de naixement
de Fryderyk Chopin encara es
discuteixi en l’actualitat.Hi ha


diverses fonts que indiquen dates dife-
rents. Al seu suposat certificat de nai-
xement figura el 22 de febrer de 1810,
en canvi, Chopin l’any 1833 va afirmar
que havia nascut l’1 de març d’aquell
mateix any. A més, per acabar-ho d’ar-
rodonir, el primer editor de l’obra de què
ens ocupem, Jules Fontana, va escriure
en aquesta edició un annex en què afir-
mava rotundament que Chopin havia
nascut l’1 de març de 1809.1


A qui hem de fer cas, doncs? És cert
que en la majoria de biografies del com-
positor es parla del 1810 com el seu any
de naixement. No crec, però, que aques-
ta fos la data veritable, tot i que dues de
les fonts que he esmentat així ho indi-
quin. N’explicaré perquè.


El certificat de naixement no em ge-
nera gaire confiança. Tot i que és un do-
cument que cal tenir en compte, no és
sospitós que Chopin celebrés el seu ani-
versari l’1 de març i no pas el 22 de fe-
brer, tal com indica aquesta font? Defi-
nitivament el dia i el mes han de ser
aquests. L’any, en canvi, ja és més polè-
mic. És cert que Chopin afirmà que ha-
via nascut el 1810, però seria estrany
que Fontana, també company d’escola
de Fryderyk, afirmés amb tanta segu-
retat el contrari si no tenia cap motiu
per fer-ho. Lògicament, com més pro-
ximitat temporal a la data, més certesa
es podia tenir sobre la veracitat de les
afirmacions que es feien.


Precisament per això crec que hi ha
alguna cosa que reforça la meva hipò-


tesi que Chopin nasqué l’1 de març de
1809: un rellotge. És un rellotge que pos-
seïa Chopin des de molt petit. Si ens hi
fixem bé, veurem el nom de Madame
Catalani, la cantant que regalà aquest
rellotge al petit Fryderyk quan tenia 10
anys, tal com podem veure també en la
imatge. I el més important: la data del
regal que hi ha inscrita és el 3 de gener
de 1820. Si Chopin hagués nascut el
1810 (ja fos el 22 de febrer o l’1 de
març), el 1820 encara no hauria fet 10
anys, ja que l’amable senyora li va re-
galar el 3 de gener. 


L
a vida de Chopin. Posats a seguir
la tradició de dividir en etapes
les biografies dels compositors,
dividiré la de Chopin en quatre,


tot i que dins d’aquests períodes, hi ha
dates que van canviar la seva vida ra-
dicalment i èpoques amb estats d’ànim
diversos, tal com podem apreciar en les
seves cartes. Em limito a comentar al-
guns dels fets més destacats. 


1809-1824 INFÀNCIA
Chopin va tenir molta sort, ja que


rebé una educació molt bona i rigorosa
envoltat d’un ambient intel·lectual molt
favorable. El 1816 va començar les clas-
ses de piano amb el professor Zywny,
que va quedar sorprès pel talent del seu
alumne. Va ser ell qui li va transmetre
un gran entusiasme per Mozart i Bach.
El petit Fryderyk, però, faltava sovint a
escola pel seu estat de salut. Durant
aquesta infància malaltissa, els seus pa-
res l’enviaven al camp perquè es recu-
perés a l’aire lliure. En aquestes vacan-
ces Chopin va descobrir el folklore po-
lonès i, de ben segur va anar interio-
ritzant les melodies que aviat l’inspira-
ren a l’hora de compondre les seves ma-
surques, gènere que no deixà de produir
en tota la seva vida.


1825-1833 JOVENTUT
El 2 de juny de 1825 va ser publicat


el seu op. 1 i tot seguit començà un
període molt bo per a ell. La seva salut
durant aquests anys fou molt bona, fet
que li va permetre fer molts viatges en
els quals es donà a conèixer. En aquests
viatges conegué personalitats tan im-
portants de l’època com Hummel i
Czerny. 


També en aquests anys va decidir de-
finitivament dedicar-se a la música així
que, un cop finalitzats els seus estudis,4


ESMUC


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


el jove Chopin va anar al recent fundat
Conservatori de Varsòvia, dirigit per J.
Elsner, un pedagog excel·lent. Durant
aquest periode Fryderyk treballà molt.
Elsner va fer que seguís un temari molt
estricte i, a més, seguia anant a la uni-
versitat per continuar amb els estudis
d’estètica i literatura. Com que ja sa-
bia francès i alemany, va començar a l’es-
tudiar l’italià. Respecte al piano, seguir
estudiant sol, ja que no hi havia cap pro-
fessor que li pogués ensenyar més del
que ja sabia.


Però de cop i volta la seva vida can-
vià radicalment. Enmig d’aquesta jo-
ventut tan joiosa, l’any 1830 Fryderyk
decidí marxar de casa tot coincidint amb
la revolució que i va haver al seu país.
Mai més no hi tornaria. Inicià, doncs, el
camí cap a París, on s’instal·là definiti-
vament. Chopin se sentia molt sol i en
una carta a la seva família digué: “El meu
piano no ha fet més que sentir masur-
ques.”2 Imaginem-nos quina importàn-
cia ja havien pres aquestes composicions
en la seva vida. Aviat, però, es començà
a adaptar a la casa nova i féu noves amis-
tats com Mendelssohn, Schumann, Ber-
lioz, Heine, Liszt... 


1834-1841 MADURESA
L’any 1834 va ser sens dubte l’inici


d’una nova etapa per a Chopin. Biògrafs
com J. Huneker qualifiquen aquesta da-
ta com a brillant perquè Fryderyk, ja
completament assentat a París, havia as-
solit molta fama gràcies a concerts com
el que li va proporcionar Kalkbrenner, i
va esdevenir el professor de piano més
popular i més apreciat de la ciutat.


L’any següent es retrobaria amb els
seus pares. Van ser uns temps molt fe-
liços per al compositor que van quedar
truncats a causa del trencament de la re-


per ANNA SERRET ALMENARA


La ‘Masurca op. 68 núm. 4’
de F. Chopin, un record


Única fotografia que es conserva de F. Chopin.
Presa l’any 1849, l’últim any de la seva vida
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lació amorosa que tenia amb Maria Wot-
zinska. L’any 37, desesperat per aques-
ta ruptura, va emmalaltir. Però va pas-
sar poc temps fins que George Sand apa-
regué i, com és ben sabut, amb aquest
nou amor viatjà a Valldemossa, a Ma-
llorca, passant per Barcelona. La pri-
mera impressió va ser fantàstica: “El cel
és de turquesa, el mar d’atzur, les mun-
tanyes de maragda i l’aire paradisíac. Hi
ha sol tot el dia!”,2 escrivia Chopin. Però
aviat aquelles vacances del 38 esdevin-
gueren insuportables i tots dos van ha-
ver de marxar d’allà perquè els habitants
del poble estaven escandalitzats per la
presència d’aquella parella tan estranya.
(No estaven casats!)


Aquesta etapa que he anomenat ma-
duresa, tot i els daltabaixos que va te-
nir, finalitza tal com ens podíem espe-
rar amb un èxit rotund. Fryderyk va re-
alitzar un concert a la sala Pleyel l’any
41 que va tenir molt de ressò. Tothom
el va lloar i Liszt n’escrigué una magní-
fica crítica. 


1842-1849 DECADÈNCIA
Tot i això, a partir d’aquest moment


les coses començaren a anar malament.
Les cartes dels seus pares van prendre
un to recriminatori i, a més, Chopin va
emmalaltir (situació que no l’abandonà
fins la mort). Això es va reflectir tant en
el seu caràcter com en la seva produc-
ció musical. El gran coneixedor de Cho-
pin, J. Kallberg, explica cap a l’any 42
el següent: “Raons tant documentals
com musicals suggereixen que l’any
1842 va iniciar-se un canvi significatiu


en la seva direcció artística. Pistes ge-
nerals provenen de la seva quantitat de
producció, la qual en els anys 1842-47
va caure quasi a la meitat.”3


De fet, a partir d’aquest any, Fryderyk
va canviar de caràcter. Va arribar a afir-
mar que les seves composicions eren de-
testables, que havia perdut les seves fa-
cultats musicals..., fins i tot es pregun-
tava on havia anat a parar el seu art. En
fi, compondre va esdevenir una tasca
molt més difícil per a ell ja que va ser
molt més autocrític.


Finalment, el 1847 tot va empitjorar
perquè Sand va acabar la relació que te-
nia amb ell. En aquests últims tristos
dies, Chopin va escriure la seva última
obra: la Masurca en Fa menor, op. 68
núm. 4.


L’
estil tardà. Les obres d’aquest
clar últim període de la seva vi-
da (1842-1849) mostren un
gran canvi estilístic relacionat


precisament amb aquest replantejament
que Chopin va fer sobre la seva manera
de compondre i amb els fets biogràfics
que acabem d’esmentar.


En aquests anys Chopin dóna més im-
portància a l’element formal. Per exem-
ple, l’ornamentació característica de les
seves obres de joventut i maduresa mar-
ca ara moments importants en l’estruc-
tura. L’harmonia tan experimentada pel
compositor busca en aquests últims anys
un moviment més cromàtic i el contra-
punt hi està molt més present.


U
n manuscrit caòtic. “Aquesta
masurca és l’última inspiració
que Chopin va anotar, poc
temps abans de la seva mort;


estava ja massa malalt per poder-la pro-
var en el piano.”


Això és el que comenta Fontana al
peu de pàgina de la primera edició de la
Masurca op. 68 núm. 4. La família de
Chopin el va triar per a la publicació pòs-
tuma dels manuscrits encara no publi-
cats. Ell va dedicar a aquesta tasca qua-
si deu anys i es va negar a rebre cap com-
pensació pel seu esforç ja que ho va
considerar qüestió d’amor. La partitura
és de 1855.


Aquesta edició
va donar lloc a to-
tes les que es van
fer posteriorment,
però ja al segle XX,
hi va haver diver-
sos estudis sobre
el manuscrit de la
masurca que va
donar lloc a noves
versions de l’obra,
ja que se’n des-
cobrí una part en
Fa major. 


El problema és
que el manuscrit
de Chopin és un


esbós caòtic: hi ha moltes parts soltes,
idees guixades, fletxes i creus per acla-
rir l’ordre... Realment, Chopin aprofi-
tava molt el paper. 


Si examinem el manuscrit podem
apreciar la primera part en Fa menor (en
verd) i la variant dels últims compassos
d’aquesta part (en groc) que ens porta
al compàs següent (en blau). El tros que
segueix aquest compàs està a la dreta
del manuscrit. Fins aquí tenim la versió
de Fontana. Però ens podem preguntar
moltes coses. Per què va començar tan
a la dreta la part següent si només havia
guixat tres compassos erronis? Això po-
dria indicar que la part en Fa major (en
rosa) estava escrita abans. Però, per què
la va començar tan avall?... En fi, po-
dríem arribar a moltes conclusions, i això
és el que ha passat en els últims anys
d’estudis, que han donat lloc a versions
molt diferents de l’obra. 


Per què Fontana en deu anys no va
veure la part en Fa major si es veu clarís-
simament i fins i tot porta el títol “Fa
major”? Més fàcil, impossible! Si no la
va publicar no devia ser per això. Al meu
parer és més probable que Fontana pre-
ferís publicar la part segura que publi-
car quelcom insegur que potser no de-
sitjava el seu amic Chopin. 


B
reu anàlisi. Tenint en compte la
part de la qual tenim la certe-
sa de l’ordre que Chopin anotà,
la part en Fa menor, veurem


breument les característiques harmò-
niques, melòdiques i formals que són es-
sencials per comprendre el que veurem
més endavant.


Els 14 primers compassos presenten
una progressió harmònica que podria
semblar una successió no lògica d’a-
cords. En canvi, les progressions harmò-
niques de Chopin sempre tenen una jus-
tificació basada en les normes de l’è-
poca. Chopin aconsegueix innovar res-
pectant sempre la tradició. Es tracta d’u-
na successió cromàtica descendent de
setenes de dominant. El compositor
aprofita l’enharmonia d’aquest acord
amb el de sisena augmentada alema-
nya i fa que cada dominant es vagi trans-
formant en la subdominant del següent.
La melodia d’aquest inici també presenta
una direcció descendent. Passats els 8
primers compassos torna a repetir el te-
ma, però aquest cop ornamentat i eli-
dint els dos últims compassos.


Després d’aquesta el·lipsi sobtada arri-
ba una secció en La major i una melo-
dia molt ondulant. Si tenim en compte
aquest dibuix per determinar l’estruc-
tura de l’obra, aquesta secció acaba al
compàs 23, en què es torna a la tonali-
tat inicial havent passat per un canvi
brusc de caràcter en el conseqüent del
compàs 20, en mode menor.


La secció següent (iniciada al compàs
24) consta de 4 cadències autèntiques
de 2 compassos cada una: una resol a


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


Esquerra, rellotge d’or de F. Chopin. 
Inscripció a la part de darrere


Primera edició amb alguns compassos destacats
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La bemoll M, les dues següents a Do me-
nor i l’última condueix tant harmònica-
ment com melòdicament amb un dibuix
ascendent al punt culminant de l’obra,
al compàs 31, que donarà inici a la que
he anomenat quarta secció.


Aquesta part final consisteix en una
successió de quintes descendents que re-
corden la secció inicial ja que la melo-
dia també pren una direcció descendent
a partir d’aquí. Ara ja podem trobar es-
criptura a mode de contrapunt.


Com podem veure, doncs, és una obra
que té molt a veure amb el comentat es-
til tardà del compositor. De fet és l’últi-
ma obra de Chopin i una obra realitza-
da al final d’un llarg camí sempre porta
darrere tot allò que ha succeït. En aquest
cas veurem que aquest reflex és parti-
cularment destacable.


E
l record. Mentre estava analit-
zant aquesta obra, un fet m’en-
curiosí. L’obra consta de 39
compassos i precisament aquest


és el nombre d’anys que va viure Cho-
pin, si tenim en compte la data de nai-
xement que ell mateix afirmava (si te-
nim en compte el compàs de retorn se-
rien 40, fet que coincideix també amb
la meva hipòtesi). Vaig pensar: I si cada
compàs correspongués a cada any de vi-
da del compositor? Sabent que es trac-
ta de la seva l’última obra, el fet de des-
cobrir-hi algun paral·lelisme m’entu-
siasmava. Sorprenentment el que vaig
descobrir no va ser algun paral·lelisme,
sinó que la Masurca op. 68 núm. 4 i la
vida del compositor encaixaven a la per-
fecció i en tots els sentits.


La primera secció representa els anys
d’infància de Chopin. La línia cromàti-
ca descendent tant en la melodia com en
l’harmonia, així com la tonalitat menor
ens desvela el Fryderyk malaltís. Al
compàs 6, als seus 6 anys, per tant, Cho-
pin comença les classes de música i és a
partir d’aquí on trobem la primera
cadència II-V-I a la partitura, després
d’un caòtic panorama harmònic sense
resolucions escolàstiques de cap tipus.


L’any 1819 (c. 9) torna a aparèixer la
melodia original però ornamentada. Fry-
deryk segeuix sent el mateix però co-
mença a fer-se conèixer i tenir fama a
l’estranger. Precisament aquest any és
quan va fer el seu primer viatge a Berlín.


Aquesta infància, amb l’el·lipsi es-
mentada, queda oblidada i mirant en-
davant el compàs 14 porta a Chopin a
una joventut en La major, plena de sa-
lut i benestar. L’insòlit silenci en el ter-
cer temps de l’any 25 (c. 15) és justa-
ment quan el jove acaba els seus estu-
dis. És també aquí on comença la secció
amb la melodia més ondulant. Pot sem-
blar atzarós, però la melodia que va
amunt i avall, com feia Fryderyk, re-
flecteix molt bé l’entusiasme del com-
positor per conèixer món amb els seus
viatges. I també, en aquesta data en la
qual Chopin començà a escriure ma-
surques, és quan l’obra comença a so-
nar més a masurca ja que per primer cop
apareix un baix al primer temps de ca-
da compàs. 


Però de cop i sense avisar Chopin mo-
dula cromàticament a Fa menor on, se-
guint el mateix dibuix melòdic, seguint
la seva joventut, el conseqüent es pre-
senta trist i desolat. Quan passa això?
Doncs precisament l’any 1830, quan
Chopin abandona el seu país. És l’únic
compàs en què hi ha silenci al segon
temps del baix un temps essencial del
gènere masurca. 


A poc a poc el compositor es va anar
adaptant a París i això es percep clara-
ment en els compassos finals d’aquesta
secció, que es calmen en la cadència a
la tonalitat principal. Un cop assentat a
la ciutat, amb l’extraordinari any 34 (c.
24), comença una nova etapa per a Fry-
deryk i, alhora, comença la nova sec-
ció de l’obra. Aquesta tercera secció, cor-
responent al període de maduresa, s’i-
nicia amb una cadència autèntica que
resol a La bemoll major, justament quan
Chopin es retroba amb els seus pares


(c. 25-any 35). En canvi, la cadència
següent resol inesperadament a Do me-
nor al compàs 27, també precisament
l’any que emmalaltí per la pèrdua de Ma-
ria. En el nou intent amb Sand (c. 28-
29), tant la melodia com l’harmonia in-
sisteixen de nou repetint la cadència an-
terior de Maria, però aquest cop amb
direcció ascendent cap al punt culmi-
nant.


L’inqüestionable punt culminant de
l’obra al c. 31 coincideix amb l’últim
moment de glòria del compositor: el con-
cert de l’any 1841 a la sala Pleyel, a par-
tir del qual tot empitjorà.


L’última secció (c. 32 al 39) reflecteix
a la perfecció el període 1842-1849. La
progressió cromàtica descendent de sèp-
times de dominant ens recorda la infàn-
cia també dèbil del compositor. La rup-
tura amb George Sand es percep clara-
ment en el canvi de textura del c. 37.
Aquesta secció final és l’única en la qual
trobem escriptura per veus i és exacta-
ment en aquesta última etapa de la seva
vida en la qual el contrapunt va prendre
gran importància en les obres de Cho-
pin.


Mai no podrem saber si Chopin ho va
fer expressament o per casualitat, però
el que està clar és que com més escolto
la Masurca op. 68 núm. 4 de Chopin (o,
tenint en compte els recents estudis mu-
sicològics, la seva clara secció principal
en Fa menor) més clar ho veig: la ma-
surca no és la seva vida, és el profund
record que Chopin en tenia en els seus
últims moments.


Anna Serret Almenara és estudiant de piano en l’àmbit de la música clàssica i contemporà-
nia a l’ESMUC. piano_classic_@hotmail.com


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


Esquerra, manuscrit esquema. 
Dreta, primera edició de la Masurca op. 68 núm. 4


NOTES
1. Chopin neix l’1 de març de 1809 i no el
1810, com diuen per error quasi totes les se-
ves biografies J. Fontana, en Oeuvres post-
humes pour le piano de Fréd. Chopin, 1855. 
2. Correspondència de Chopin.
3. Jeffrey Kallberg, Chopin’s last style, Jour-
nal of the American Musicological Society,
vol. 38, núm. 2. (Summer, 1985), p. 264-
315. (Traducció de l’autora de l’article.)
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març 2009
Activitats


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 a esgotar localitats.


Dimarts, a les 19 hores


Dia 3. Vent i cançó: recital per a tuba i piano. 
Amb Pablo Fernández, tuba; Rafael Salinas, piano. 


Dia 10. Proposta de música i dansa. Amb Vika Kleiman i Marc Egea. 
Estudiants d’escena lírica de l’ESMUC. Amb la coordinació de Susana Egea. Concert compartit.


Dia 17. Conjunt de violinistes de l’ESMUC. Programa a determinar. 
Coordinació: departament de Música Clàssica i Contemporània (disciplines orquestrals).


Dia 24. Portugal & Brasil. Amb Margarida Natividade, veu i Manuela Gouveia, piano. 
Brasiliana. Amb Montserrat Gascón, flauta i Xavier Coll, guitarra. 


Consulteu el blog del cicle de concerts de l’ESMUC.
Per a més informació: 
www.esmuc-concertsacademia.blogspot.com/


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


Conferència
Dia 11, de 15 a 18 h.


El torn del torn. 
A càrrec de Pau Orriols. 


Seminari 
Del 16 al 20 de març.


La tradició de Nadia Boulanger, un pont entre 
l’Europa i EUA. A càrrec d’Emile Naoumoff.


Classe magistral
Dia 19, d’11 a 13 h. Aula 348.


Per què cal tenir un blog?
A càrrec de Pere Rosales. 


Classe magistral
Dia 19.


Improvisació i 12-tone composition. 
A càrrec de Bruce Arnold.


A G E N D A E S M U C


Per assistir a les conferències, els seminaris i les classes magistrals que ofereix l’Escola Superior de Música de Catalunya,
cal inscriure-s’hi prèviament. Per fer-ho, cal adreçar-se al departament que organitzi l’activitat corresponent.
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–Feia falta una banda a l’ESMUC?
–Sí, absolutament. En aquesta escola una


de les branques més sòlides és la de vent,
vent  fusta i percussió. Però amb la partici-
pació a formacions com la cobla, la big band
o l’orquestra simfònica no arribes a tractar
tota la riquesa que amaguen els instruments
d’aquests àmbits. Calia tenir un marc òptim
per treballar amb grans grups confegits prin-
cipalment per aquest tipus d’instruments. I
la banda n’és el màxim exponent. 


–També a Catalunya?
–També. Ara associem la banda a una zo-


na determinada del territori. Per exemple,
a les Terres de l’Ebre sí existeixen, encara
avui, bandes. Per no parlar del cas recurrent
de València. Jo mateix vaig arribar a Barce-
lona l’any 1989, per començar a col·labo-
rar amb l’OBC; després vaig ampliar els meus
estudis a Indiana (EUA), vaig guanyar la
plaça de trombó en aquesta orquestra
(OBC)... Però toco en bandes des dels 13
anys apel·lant a una tradició que també va
existir a Catalu- nya, tot i que ara ho hàgim
oblidat. Penso en els anys ’30 i ’40 (del se-
gle passat), amb Joan Lamote de Grignon al
capdavant de la Banda Municipal de Barce-
lona, formació que era, sens dubte, tota una
referència. Es tracta, per tant, de reprendre
aquesta tradició i aprofitar un context abso-
lutament viu: el que propicia treballar amb
estudiants de grau superior.


–Que la formació “banda” té vitalitat a
casa nostra resulta palpable, sobretot veient
el cas de la mateixa Banda Municipal de Bar-
celona, resident a L’Auditori...


–N’és un bon exemple. Així com també la
quantitat de nou repertori original que s’es-
trena actualment. Penso en molts composi-
tors holandesos i americans que escriuen fins
i tot prioritzant la banda a formacions com
les mateixes orquestres simfòniques. L’any
passat, coincidint amb la primera tempora-
da de la Banda Municipal a L’Auditori, vaig
tocar com a solista amb ells i em va sor-


prendre molt agradablement la quantitat de
públic i l’entusiasme amb què van acollir la
nostra proposta artística, absolutament pro-
fessional.  


–S’han superat, per tant, els apriorismes
que associen la banda a l’amateurisme?


–Si més no, hauria de ser així, tot i que és
cert que durant anys les bandes han tingut
sovint aquest caràcter amateur massa pre-
sent. Però no crec que sigui el cas de la Ban-
da de l’ESMUC. A l’Escola tenim la sort de
funcionar com a assignatura de cambra; és
a dir, podem treballar força intensament,
amb prou temps, el que ens dóna tot un qua-
drimestre. Estic segur que els concerts seran
fantàstics. El nostre plantejament és el d’ar-
ticular un nou Gran Conjunt però que no
coincideixi, en calendari, amb la resta de tro-
bades intensives programades per les for-
macions grans. El que fem és assajar cada
quinze dies barrejant el bo i millor d’ambdós
conceptes: la disciplina, rigor i ambició as-
sociats als Grans Conjunts amb el treball pe-
riòdic d’una assignatura de cambra de gran
format. 


–Quina ha estat la resposta dels estu-
diants?


–Al meu entendre, sorprenent. Havia fet
una primera previsió, força optimista, del
possible nombre d’integrants de la Banda. A
l’entorn d’uns 40, pensava. Però ja som més
de 55 músics. Crec que podrem comptar amb
una plantilla estable d’entre 55 i 60 músics,
la qual cosa ens permetrà abordar les grans
obres del repertori escrit per a banda, tant
l’original com també les adaptacions. Sen-
se anar més lluny, tenir una Banda potent
ens permetrà integrar instruments que no
sempre troben formacions per fer cambra:
penso en el cas de l’arpa o l’acordió, amb els
quals treballarem ja des d’un primer moment
amb obres de Xostakóvitx.


–Quan es presentarà oficialment, la Ban-
da de l’ESMUC?


–Serà la primera setmana del mes de juny,
probablement a L’Auditori, així com amb un
segon concert a les Terres de l’Ebre. Preci-
sament volem acostar-nos a una tradició vi-


Raül
García


va, existent i admirable. La nostra voluntat
és donar a la Banda de l’Escola el màxim ren-
diment possible, tant com a assignatura com
també com a formació capaç d’il·lustrar al
públic les capacitats emotives d’una forma-
ció tan especial. Estic segur que amb un bon
repertori, una bona execució i gràcies a la
proximitat del públic habitual de la Banda
Municipal de Barcelona, aconseguirem de se-
guida fer-nos un lloc en l’oferta, certament
àmplia, musical de la ciutat. El concert de
presentació de la Banda treballa ja en aques-
ta línia. De fet, cada nova programació in-
tegrarà un solista, peça clau per tal que els
estudiants s’acostumin a acompanyar un so-
lista (ja sigui un company seu o un profes-
sor). Per a la nostra estrena, comptarem amb
el professor i tuba solista de l’OBC, Pablo
Fernández, amb qui tocarem el Concert per
a tuba i banda simfònica de James Barnes.
He notat molta complicitat per part dels meus
companys de l’ESMUC; professors que par-
ticiparan desinteressadament en els concerts,
així com també alumnes ja graduats que vo-
len sumar-se a la iniciativa. Hi estic molt en-
grescat, la veritat. 


–I amb tot, l’objectiu que t’has marcat és...
–Que els estudiants s’ho passin bé –t’ho


pots passar molt bé tocant en una banda; si
més no, aquesta és la meva experiència per-
sonal des de ben petit– i que arribin a un grau
de formació i exigència molt elevats. Sobre-
tot, que s’escoltin, que aprenguin a escoltar-
se entre ells. En una banda, tot sovint els ins-
truments dupliquen papers, tal com passa
amb els violins d’una orquestra; això els exi-
girà màxima atenció en l’afinació, la forma-
ció de l’oïda, el fraseig, la respiració... És,
sens dubte, un bon treball pedagògic. El nos-
tre nivell d’exigència serà molt alt. Aquest és
l’única manera de motivar i potenciar les ma-
teixes possibilitats dels instrumentistes. No
podem oblidar que impartim grau superior:
els nostres homòlegs de Rotterdam, Ham-
burg, els anglesos mateix... ho tenen molt
clar. Aquí ens cal encara treballar de valent
per assolir la qualitat mitjana d’aquests
països.


per RUT MARTÍNEZ


PROFESSOR DE L’ESMUC, TROMBONISTA DE L’OBC I 
RESPONSABLE DE LA BANDA DE L’ESMUC
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“El nivell d’exigència de la Banda 
de l’ESMUC serà molt alt”


Professor a l’Escola des de la seva fundació, de les assignatures Instrument principal (trombó), Re-
pertori específic i Música de cambra, Raül García (Sagunt, València) treballa també amb estudiants de
cobla i de jazz les especificitats, que són moltes, del trombó i ha convertit els seus consells en els més
valorats per col·legues i estudiants. Sabedor de les virtuts del treball en grup, d’exercir el llenguatge
cambrístic en petits i grans formats, García és des del 16 de febrer passat, el responsable de la nou-
nada Banda de l’ESMUC, formació de caràcter estable que complementa l’oferta artística desplegada
per les seves homòlogues: cobla, orquestra d’antiga i simfònica i big band.


Gent ESMUC








FOTO: TONI GARCÍA
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vista a través de l’entrevista al solista del concert 
i alumne de l’ESMUC, Toni Costa
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i alumne de l’ESMUC, Toni Costa


La darrera 
producció de la JONC


La darrera 
producció de la JONC
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ACTUALITAT


A
ctualment, el tortosí estudia
amb Arthur Schoonderwoerd,
adscrit al departament de Mú-
sica Antiga. Però ho fa sense


oblidar ni el lied ni, fins i tot, la músi-
ca de caràcter més lleuger. Parlem amb
ell entre actuació i actuació de la Marató
de Cambra de l’ESMUC. Costa hi par-
ticipa integrat en un conjunt de tangos
i com a pianista acompanyant de la so-
prano Marta Garcia. Tot, en un temps
rècord; només mitja hora de diferència
per adaptar-se a cada tipus de propos-
ta. Sens dubte, un músic versàtil. I in-
quiet. De present interessant i futur cer-
tament prometedor.


–Piazzolla, Schubert, Strauss,
Haydn... T’interessen per igual? 


–La veritat és que sempre he optat per
la polivalència, per diversificar el meu
perfil, d’una banda pensant en les pos-
sibles sortides professionals que t’ofe-
reix l’ofici de músic però també per tal
de cercar espais on poder-me expres-
sar artísticament, marcs en els quals em
trobi còmode. Entenc la polivalència
com un valor afegit, no com a mostra
d’un caràcter dispers. La diversificació
expressa, també, curiositat, tot es i re-
troalimenta... Quan penso en la profes-
sió de músic imagino un calaix gran que
et permet moure’t, usar, molts llenguat-


ges. I com que, ara per ara, encara tinc
temps per endavant, no paro de buscar.
Seria, pensant en un símil futbolístic, un
jugador vàlid en més d’una posició. 


–Què t’atrau de la Música Antiga?
–Hi arribo d’una manera natural. He


estudiat quatre anys el vessant clàssic,
de manera molt intensa, amb Leonid
Sintsev. L’Antiga és, en realitat, una
branca renovadora de la mateixa músi-
ca que he treballat fins ara. Es tracta d’a-
plicar nous criteris a la interpretació d’un
mateix tipus de música. La música que
toco, el repertori que treballo, se centra
a partir de 1750. I això no és gratuït:
compartim amb el departament de Clàs-
sica la mateixa matèria prima, les obres.
Però les modelem de manera diferent.  


–I amb què et sents més còmode?
–La veritat és que m’agrada fer de tot.


Cada música m’aporta alguna cosa di-
ferent i, partint de què a mi m’agrada el
piano, exploto les possibilitats de l’ins-
trument (que són moltes!) de les mane-
res més diverses. Intento tenir un llen-
guatge i uns recursos el més rics possi-
ble per ser el més complet possible... 


–Seguint aquesta regla de tres... Per
què el fortepiano i no els teclats mo-
derns?


–També en faig, de teclats, amb Xa-
vier Ibáñez! (Riu) I he estudiat piano
jazz amb Edu Tancredi i vaig fer cla-
vicèmbal amb Béatrice Martin i piano
clàssic amb Sintsev, és clar. Fins i tot el


D’ell han dit, a propòsit de la recent producció de la JONC realitzada en col·laboració


amb l’ESMUC i materialitzada, entre altres, amb un concert a L’Auditori el 4 de gener


passat: “Antoni Costa es un joven y excelente músico y lo demostró con un fraseo y ar-


ticulación admirables” (Jaume Radigales, La Vanguardia, 06/01/09). Amb només vint-


i-dos anys i ja graduat per l’ESMUC en pedagogia de l’instrument (piano), essent dei-


xeble del desaparegut pianista i pedagog Leonid Sintsev, Costa ha iniciat enguany la se-


va segona titulació a l’Escola.


per RUT MARTÍNEZ


“Amb el pianoforte, 
el repte és tocar bonic”


meu projecte final el vaig fer sobre fla-
menc (Didàctica del piano flamenc, amb
Rubén López Cano).


–És aquesta, l’aportació de l’ES-
MUC? Facilitar aquesta polivalència...


–Jo aniria una mica més enllà. És a
dir, aprendre a tocar el piano ho he fet
aquí. He tingut la sort de tenir Leonid
Sintsev com a professor. Però, d’altra
banda, he pogut fixar la mirada en al-
tres departaments. Això és una gran-
desa. Penso en la mateixa pedagogia i en
la feina que actualment faig, com a pro-
fessor, en una Escola Municipal de Sant
Quirze del Vallès. M’encanta donar clas-
ses. També és cert que he rebut molts
suports: com a pianista, he participat en
les cambres del departament de Clàssi-
ca i Contemporània, per exemple. I des
del mateix departament de Pedagogia es
fomenta tenir una mentalitat oberta per
tal d’evitar el perfil de pianista única-
ment centrat en el seu camp d’estudi.


–Què valores, de cada àmbit?
–De la Clàssica segurament el sentit


de la professionalitat, com a actitud; és
a dir, propicia el fer les coses com un
vol, aconseguir allò que un es proposa.
Si una persona, en aquest cas, un mú-
sic, assumeix una responsabilitat, aques-
ta s’explicita en la qualitat de la feina
que realitza. Aquest factor és intrínsec
en la Música Clàssica. També és un àm-
bit que et permet adquirir les eines ne-
cessàries per poder arribar a expressar-


Toni Costa, graduat per l’ESMUC i estudiant de fortepiano
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te artísticament de la manera millor. 
Pel que fa a la Música Moderna, en


valoro una mica el que també m’atrau
de la Música Antiga: en ambdós casos,
la llibertat. Són àmbits que em perme-
ten ser més creatiu, hi poses més de tu
mateix. Hi ha més de mi en allò que es-
tic interpretant. A més, hi ha més espais,
pots obrir-te a d’altres tipus de gent, a
d’altres oïdors, tocant en espais oberts.
Tot això t’aporta coses noves. Amb pia-
no clàssic tinc la sensació que el repte
és tocar bé. Ara, amb el pianoforte, per
a mi el repte és tocar bonic. 


–Quin tipus de música escoltes?
–La veritat és que vaig a sentir de tot,


i molt. Crec que cada vegada més, en ge-
neral –penso en el cas de l’ESMUC ma-
teix, dels meus companys músics– la gent
escolta molt de molt. A mi m’agrada re-
lacionar-me amb gent que escolta, veu,
sent i viu de manera molt diversa. Això
em permet, també, anar obrint branques
professionals. El 27 de gener passat vaig
fer un concert a la sala de Cambra de la
Fundació Mas i Mas amb un repertori
eminentment clàssic (Beethoven), el
maig vinent preparo una producció que
neix arran d’un dels projectes finals de
carrera de l’ESMUC, amb Manuel
Martín (un programa interdisciplinar
que es va presentar al Teatre Alegria, i
on es bar- reja el flamenc, la música clàs-
sica, etc.). Rodarem aquest programa a
Lleida, a l’Auditori Enric Granados. És
un projecte que em fa molta il·lusió per-
què representa la unió d’un munt d’estè-
tiques, de sensibilitats, de llenguatges, i
això no deixa de ser molt enriquidor. 


–Pesa, encara, el tòpic del pianista


individualista centrat únicament en
competir?


–Pesa perquè hi és i respon a un per-
fil que existeix i que té també els seus
espais. Jo mateix n’he fet, de concursos,
i podria dir que m’han anat fins i tot re-
lativament bé, però és un perfil que no
m’interessa massa perquè artísticament
sento que ara és moment d’enriquir-me
professionalment coneixent tot tipus de
propostes. D’aquí que ara em centri en
la Música Antiga. Per a mi, que l’ins-
trument sigui original és només relati-
vament important. El que m’agrada, el
que de debò m’interessa, és el que su-
posa aplicar criteris històrics a la inter-
pretació, és a dir, fer l’exercici de viat-
jar en el temps i mantenir-se al marge
de tradicions que beuen d’altres fona-
ments. Per exemple, les cadences que
vaig tocar en el concert amb la JONC
eren meves; això et permet una llibertat
i creativitat que va molt més enllà de les
característiques associades al pianisme
d’un o altre músic.  


–Com arribes a la producció de la
JONC?


–Vaig començar enguany a estudiar
amb l’Arthur (Schoonderwoerd) i, grà-
cies al conveni de col·laboració existent
entre la JONC i l’ESMUC, des del de-
partament de Música Antiga em va pro-
posar de tocar com a solista. I jo, en-
davant. Vaig assajar gairebé cada dia,
del 28 al 31 de desembre i del 2 al 4 de
gener... I després, un primer concert a
Salou i un a L’Auditori. Ha estat una ex-
periència fantàstica. Treballar amb or-
questra, en primer lloc, és el plaer mà-
xim de fer música. Mai havia gaudit tant.


És com fer música de cambra en gran
format. També valoro molt la genero-
sitat del director (Guy Van Waas) que
ens va donar molta llibertat, així com el
treball amb el concertino, German Eche-
verri, també de l’ESMUC, amb qui em
sento molt pròxim. 


–I després arriben les crítiques...
Sorprès?


–Aquest era el meu debut amb or-
questra a Barcelona i sentia una gran res-
ponsabilitat. Llegir l’opinió positiva dels
crítics ha estat molt important. Em sen-
to contentíssim. No t’ho esperes, la ve-
ritat. A mi m’agrada fer música, m’a-
grada tocar la música que m’emocio-
na, la música que em fa sentir còmode.
I si la gent no s’ho passa bé, no té sen-
tit. Per a mi, almenys, no en té. Quan
penso en tocar, quan vaig a tocar, el que
més desitjo és que la gent se’n vagi a dor-
mir pensant en allò que ha sentit.    


–I a partir d’ara...
–Els propers quatre anys estaré cen-


trat en l’estudi del pianoforte. Vull apro-
fitar-los al màxim formant grups, tirant
endavant els meus projectes personals,
comptant amb la mateixa infrastructu-
ra de l’ESMUC: professors, estudiants,
espais, etc.


–Tens la percepció que la Música An-
tiga “està de moda”? 


–Relativament, si més no. És com
una brisa d’aire fresc. Més que la Músi-
ca Antiga, allò que “està de moda” és
la voluntat de sorprendre’t, de créixer.
I això es fa explícit amb la voluntat
de trobar noves maneres, noves eines,
per commoure i captar l’interès de
la gent.







L’
oïda és el sentit més apreciat
pel músic perquè és l’òrgan
que recull la sensació sonora.
La música entra per l’orella i


l’oïda actua com a òrgan receptor. Però
l’oïda no només és un òrgan receptor de
sons, sinó que també n’emet (molts hem
notat la negativa experiència de sortir
d’un local molt sorollós com ara una dis-
coteca amb un xiulet molest a l’orella).
Ja en néixer es pot saber si un nadó té
capacitat d’oir gràcies a una prova
diagnòstica anomenada otoemissions.
L’aparell emet un so i recull a través d’un
micròfon la resposta de l’orella sana. En
el 98% dels casos es pot afirmar que l’in-
fant hi sent si respon a l’estímul sonor.
L’oïda emet sons quan se sent atacada,
tant si el so és el d’un petard, el d’una
discoteca o bé el d’un instrument musi-
cal. Aquest xiulet molest es nota més en
silenci i a la nit. Si persisteix i es repe-
teix és senyal que l’orella es queixa. El
músic està exposat a patir patologia au-
ditiva com a conseqüència dels elevats
nivells de pressió sonora que l’envolten
en l’exercici diari de la seva professió,
lligat a moltes hores d’escolta, d’assaig,


de classes amb alumnes i concerts. Els
qui usen amplificació noten més aquests
problemes, però no només ells, també
els percussionistes, pianistes, flautistes,
instrumentistes de vent i metall toquen
a nivells molt elevats de pressió sonora.


Com es detecta que l’oïda 
comença a tenir problemes?


E
ls símptomes que l’orella es
queixa són diversos, els més
freqüents són els acúfens o so-
rolls, uns de to greu (com una


olla que bull) o de to agut (com un xiu-
let), també anomenats tinnitus. Un al-
tre símptoma comú és la irritabilitat del
subjecte exposat a sons forts i sostinguts
(com el d’un martell elèctric, un motor
de motocicleta o bé el so d’un instru-
ment agut i repetitiu). Al cap d’un temps
apareix un tercer símptoma, com és la
pèrdua d’intel·ligibilitat de les paraules,
sobretot d’aquelles persones que parlen
agut, com els infants o les dones; o bé
apareix el símptoma de confusió tonal,
en confondre un to per un altre, que re-
sultarà sorprenent però evident en un4
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músic. Finalment apareix la sordesa, so-
vint associada a expressions com: “par-
la més fort”, “sempre estàs distret”, “pots
repetir?” o “què dius?”.


Fa anys que es coneix el patiment psi-
cològic de músics sords com Ludwig van
Beethoven i els problemes que tenia per
dur una vida social normal. Fins i tot fou
titllat d’antisocial. Preferia estar sol, de-
fugia la vida musical i els amics. La irri-
tabilitat només disminueix amb repòs i
cura en un ambient tranquil. Però quan
els sorolls interns persisteixen, significa
que la lesió de les cèl·lules nobles o sen-
sorials de l’orella s’ha assentat i difícil-
ment desapareixerà. Darrerament es per-
cep en la societat una sensibilització en-
vers la problemàtica relacionada amb el
soroll i la protecció de treballadors i per-
sonal en general.


Nova normativa aplicada a 
l’exposició excessiva al soroll


L
a Llei de prevenció de riscs la-
borals 31/1995 obliga totes les
empreses i organitzacions a pro-
moure la seguretat i la salut dels


treballadors mitjançant l’aplicació de
mesures i el desenvolupament de les ac-
tivitats necessàries per a la prevenció de
riscos derivats del treball. Segons l’arti-
cle 15: “L’empresari aplicarà les mesu-
res que integren el deure general de pre-
venció, conformement als següents prin-
cipis generals: a) Evitar els riscos ; b)
Avaluar els riscos que no es puguin evi-
tar; c) Combatre els riscos a l’origen; d)
Adaptar el treball a la persona, en par-
ticular pel que fa a la concepció dels llocs
de treball, així com a l’elecció dels equips
i els mètodes de treball i de producció,
amb mires, en particular, a atenuar el
treball monòton i repetitiu i a reduir-ne
els efectes en la salut; e) Tenir en comp-
te l’evolució de la tècnica; f) Substituir
el perillós pel que comporti poc o cap
perill; g) Planificar la prevenció, buscant
un conjunt coherent que integri en ella
la tècnica, l’organització del treball, les
condicions de treball, les relacions so-
cials i la influència dels factors ambien-
tals en el treball; h) Adoptar mesures


per DRA. MONTSERRAT BONET
Amb la col·laboració de Mery Reina Espitia, Perfecto Herrera, 
David Montero i Dr. Jaume Rosset


Risc auditiu
en els músics


Audiometria convencional d’un músic professional de 38 anys amb pèrdua auditiva bilateral del 50 %
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que anteposin la protecció col·lectiva a
la individual; i) Donar les degudes ins-
truccions als treballadors”.


De la normativa que desenvolupa
aquesta Llei, cal destacar-ne dos espe-
cialment que canvien el marc normatiu
vigent fins a l’actualitat: el RD 286/2006
sobre la protecció de la salut i la segu-
retat dels treballadors amb els riscs re-
lacionats amb el soroll implica un can-
vi en el marc normatiu vigent, atès que
obliga els sectors de la música i l’oci a
l’aplicació d’aquest RD a partir del 15
de febrer de 2008. Tot i que ja s’incloïa
en la normativa espanyola, el RD 1299/
2006 pel que s’aprova el quadre de ma-
lalties professionals recull la sordesa com
a tal.


Aquesta normativa com 
afecta els músics?


L
es lesions auditives que es po-
den generar generalment des-
prés d’anys de pràctica a alts ni-
vells de so (però també de dies,


segons a quins nivells) tenen unes re-
percussions no només a nivell profes-
sional, sinó també a nivell individual.
Només per aquest motiu, és necessari
que ens hi aboquem per trobar-hi solu-
cions. Les solucions a la problemàtica
detectada passen per l’aplicació dels


principis generals enunciats anterior-
ment. De l’anàlisi corresponent podem
concloure que:


–genèricament la professió de músic
té dues vessants: és emissor i receptor
de la música que genera ell mateix o la
que escolta d’altres. Per tant, no podem
evitar el risc, perquè forma part de la
professió; 


–s’han avaluat els riscs de la profes-
sió i, pel que fa al soroll, es determina
la necessitat d’actuar-hi; 


–no podem combatre els riscos al seu
origen, perquè ells mateixos són els pro-
ductors del risc;


–sí que podem incidir particularment
pel que fa a la concepció dels llocs de
treball, sobretot pel que fa als espais on
el músic assaja o toca;


–l’evolució de la tècnica s’ha de tenir
en compte tant des del punt de vista er-
gonòmic com acústic per adaptar els ins-
truments i modificar-los per evitar un
agreujament de les lesions que puguin
originar;


–precisament es tracta que la música
no esdevingui perillosa;


–un dels punts clau en qualsevol in-
tervenció passa per planificar la pre-
venció, de manera que l’exposició al so-
roll sigui menor i tenint en compte l’en-
torn en què el music desenvolupa el seu
treball;


–aquest punt queda supeditat als an-
teriors, ja que una de les solucions per
investigar és la utilització de la protec-
ció individual, perquè la col·lectiva no
sempre és possible adaptar-la;


–un dels pilars fonamentals de les in-
tervencions referents als riscos en mú-
sics passa per sensibilitzar i formar so-
bre els riscs del so en què es veuen en-
voltats els músics.


Així doncs, des del mes de març del
2008 la normativa obliga les empreses
del sector musical a tenir cura del risc
d’exposició al so dels seus treballadors.
Cal estudiar el nivell de contaminació
sonora dels locals i acomplir uns mínims
de condicionaments acústics i de temps
de treball permès per damunt de certs
nivells sonors elevats. Alhora que, si
es demostra necessari, caldrà protegir
aquells individus susceptibles per evitar
lesions auditives definitives. Qualsevol
músic d’orquestra, cantant, professor de
música i qui toca música amplificada,
tècnic de so i discjòquei cal que seguei-
xi uns protocols de prevenció del risc
auditiu a base d’usar taps protectors i
filtres a mida, sempre que es demostri
que ell o els músics del seu voltant to-
quen a més de 87 dB de pressió sonora
durant un temps finit al dia. 


Durant els primers 6 mesos del 2008
alguns professors i alumnes de l’ESMUC
i músics de l’orquestra OBC han seguit
un programa pilot de protecció auditi-
va gràcies a la col·laboració entre l’em-
presa auditiva GAES, la Societat de Pre-
venció de Mútua Intercomarcal, Servi-
prein, SL (PREVINT) i alumnes i
professors dels departaments de Peda-
gogia i Sonologia. L’Observatori de pre-
venció auditiva als músics, com s’ha
anomenat el programa pilot, ha permès
comprovar elevats nivells de so en les
aules, formar els músics dels riscs que
es deriven de la pràctica de la professió,
i detectar que quasi tots els músics es-
tudiats acumulen un elevat nombre
d’hores de treball musical a elevats ni-
vells, els quals superen els nivells esti-


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


En color verd: límits
tolerables d’exposició;
en vermell: límits 
intolerables


A dalt, esquerra: 
visita i manteniment
auditiu, extracció 
d’un tap de cera. 
A dalt, dreta: 
danys a l’aparell noble
de l’audició: la còclia
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pulats per la normativa. Per aquest
propòsit s’ha utilitzat tecnologia punta
com és l’audiometria d’altes freqüències,
que permet detectar de forma prime-
renca pèrdues auditives. Això es corre-
laciona amb el fet que les proves audi-
tives realitzades en aquest grup amb au-
diometries ja detecten trauma sonor i,
per tant, lesió auditiva. Els resultats de
les valoracions auditives mostren que el
33% dels músics avaluats presentaven
audició normal en les freqüències con-
versacionals (entre 500 i 4.000 Hz), però
tenien afectada la zona d’altes freqüèn-
cies (per sobre 9.000 Hz); el 50% te-
nien audició normal en l’audiometria en
zones conversacionals, però una impor-
tant alteració a partir de 4.000 i 6.000
Hz i igual alteració en les freqüències
a partir de 9.000 Hz. Cap d’ells presentà
normalitat en l’audiometria d’altes fre-
qüències. Això ens indica que si s’ha-
gués fet una audiometria convencional,
haguessin passat com a normals. El 17%
restant presentaven una sordesa neuro-
sensorial bilateral i van passar a ser va-
lorats pel metge otorinolaringòleg. L’es-
tudi preliminar també mostra que la ma-
joria de músics participants (el 73%)
s’han adaptat bé a usar taps protectors,
que disminueixen el nivell de pressió so-
nora sense distorsionar excessivament
la percepció dels balanços tonals o tím-
brics (per això s’anomenen “protectors
de resposta plana”).


El mes de juny del 2008 es signà un
conveni entre el conseller d’Educació de


la Generalitat, Ernest Maragall, repre-
sentant a l’ESMUC, el president de la
Mútua Intercomarcal, el director gene-
ral de PREVINT i el conseller delegat de
GAES, que regula la constitució i els ob-
jectius d’aquest Observatori de preven-
ció auditiva als músics.


Nous reptes


E
n un futur pròxim es pretén es-
tudiar un major nombre de pro-
fessors i estudiants, i conscien-
ciar més músics del risc auditiu


a què estan exposats. Què faríem els
músics amb un òrgan auditiu minvat de
capacitats? Cal saber que les lesions en
la zona noble de l’òrgan de Corti, de mo-
ment no són recuperables. Cal identifi-
car més precoçment amb no sols au-
diometries convencionals, sinó amb au-
diometries d’altes freqüències (per sobre
de 8.000 i fins a 22.000 Hz) els músics,
sobretot aquells que presenten suscep-
tibilitat coclear elevada, per tal d’actuar-
hi aviat. És de vital importància cons-
cienciar els músics i estudiants sobre
el risc que presenten durant l’exposi-


ció al so amb la finalitat d’aconseguir
un compromís i la responsabilitat de pro-
tegir-se. Les empreses musicals s’han
d’acollir a la Llei de riscos laborals, com-
plir els temps màxims d’exposició i dis-
minuir els elevats nivells sonors detec-
tats. Cal desenvolupar programes de
conservació de l’audició en tots els llocs
de treball on el factor musical es pre-
senti com un risc per a la integritat de
la salut dels músics, d’acord amb les ne-
cessitats específiques dels músics pro-
fessionals. Cal conèixer el risc i seguir
la màxima: val més prevenir que curar.
Tot i això, els ajuts auditius existents,
com els audiòfons, la rehabilitació i l’a-
daptació als nous sons seran el futur per
a molts músics. No val a dir: “això és
normal”, “els músics ja hi estem ave-
sats”, o amagar el cap sota l’ala quan es
comencen a notar les distorsions audi-
tives, les pitades, o quan es confonen
uns tons amb d’altres. Es pot i cal pre-
venir les lesions, actuar, adaptar i re-
habilitar l’audició i fer confiança als pro-
fessionals, ja que justament del que es
tracta és que la música no esdevingui pe-
rillosa.


Dra. Montserrat Bonet. Departament de Pedagogia de l’ESMUC. Professora d’ORL a la Uni-
versitat de Barcelona.
Mery Reina Espitia. Protección auditiva. GAES, empresa auditiva.
Perfecto Herrera. Departament de Sonologia de l’ESMUC. Investigador del Grup de Tecno-
logia Musical de la UPF.
David Montero. Tècnic superior en prevenció de riscs laborals. Coordinador tècnic de
PREVINT.
Dr. Jaume Rosset. Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art, Terrassa.


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


A dalt, esquerra: filtre ER, especial per a músics.
Esquerra: repercussions socials de l’exposició al soroll.


Dreta: sí, cada dia el músic arrisca la seva oïda quan toca. Ara és hora de protegir-se!


Components 
d’un audiòfon:


micròfon, 
amplificador 
i alimentació
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Notícies


Podeu consultar totes les activitats de l’Es-


cola a www.esmuc.cat.


El 29 de desembre passat, el jurat
de la setena edició del Premi In-
ternacional Joan Guinjoan per a


joves compositors, format per Joan Guin-
joan, Joan Albert Amargós, Fèlix Pastor,
Josep Rio Pareja, Eduard Resina i pre-
sidit pel director de l’Escola Superior de
Música de Catalunya, Josep Borràs, va
decidir per unanimitat atorgar el pre-
mi de 2008 a l’obra Crazy Madness del
compositor madrileny Jesús Navarro
Monzón, de 28 anys d’edat.


L’obra està escrita per a flauta, cla-
rinet, percussió, piano, violí i violoncel
i serà estrenada a l’ESMUC durant el
curs acadèmic 2008-2009, en el marc
de l’acte oficial de lliurament d’aquest
premi.


Seguint amb la proposta iniciada el
mes de gener passat i coordinada
pel saxofonista i graduat per l’ES-


MUC, Gabriel Amargant, el programa
de Jam Sessions setmanal al bar cantina
de l’ESMUC (3r pis) es reprèn el proper
divendres, 20 de febrer, amb l’actuació
del Marcel·lí Bayer Sextet. Per cloure el
mes, el proper 27 de febrer, els convi-
dats a la Jam seran el trompetista Ray-
nald Colom i el pianista Francesc Ca-
pella. L’accés a les sessions és lliure i gra-
tuït. Les Jam Sessions de l’ESMUC tenen
lloc els divendres, de 18 a 20.30 hores,
aproximadament.


Després de l’actuació dels Grans
Conjunts, a finals d’aquest mes
de gener, l’Escola continua el


mes de febrer amb el seu cicle estable
de concerts a la sala Tete Montoliu de
L’Auditori. En aquest sentit, destaca l’ac-
tuació del combo de flamenc fusió que
lidera el professor i guitarrista Joan Asen-
sio i que actuarà a la Tete Montoliu el
proper 24 de febrer, a les 19 hores. Com
la resta de concerts del cicle, aquesta
proposta és gratuïta i d’accés lliure. 


Pel que fa a l’encontre dels Grans
Conjunts, l’edició de gener de 2009 ha
inclòs les propostes següents: concert de
la Cobla de l’ESMUC, sota la batuta de
Jordi Figaró, el 27 de gener passat, amb
un programa titulat La sardana immor-


tal que va incloure títols de Juli Garre-
ta, Josep Serra, Enric Morera, Eduard
Toldrà, Agustí Borgunyó, Joaquim Ser-
ra, Manuel Oltra, Joan Lluís Moraleda,
Xavier Boliart i Salvador Brotons. Pel
que fa al Conjunt de Música Antiga, di-
rigit per Salvador Mas, va actuar a
l’Església de Sant Felip Neri de Barce-


lona, juntament amb Les Sacquebou-
tiers de Toulouse, el 28 de gener passat,
oferint un concert amb obres de T. L. de
Victoria i G. Gabrielli. El 29 de gener
va ser el torn de l’Orquestra Simfònica
de l’ESMUC. Dirigida per Andrés Oroz-
co, va interpretar la Simfonia núm. 5 en


Mi menor op. 64 de Txaikovski i L’Oi-


seau de feu de Stravinski. L’últim dels
concerts va tenir lloc el 30 de gener pas-
sat, a càrrec de la Big Band de l’ESMUC,
dirigida per Paul Mitchell-Davidson.
La Big Band va interpretar El llibre


dels ocells. Raptor/Larus/Bird of Para-


dise/Firebird, així com Watermelon


man/Chameleon (Hancock), A lotus on


irish streams (McLaughlin), Maiden vo-


yage (Hancock) i The dance of Maya


(McLaughlin), entre altres. 
Tots els concerts d’aquest cicle comp-


ten amb la col·laboració dels professors
i estudiants dels departaments de Mu-
sicologia i Sonologia. Més informació,
al blog del cicle de concerts de l’ESMUC:
www.esmuc-concertsacademia.blogs-


pot.com.


El compositor 
Jesús Navarro 
Monzón, 
guanyador 
del Premi 
Joan Guinjoan


Continuen les 
Jam Sessions 
al bar cantina 
de l’ESMUC


Els concerts 
de l’Acadèmia


Cobla de l’ESMUC Conjunt de Música Antiga


Orquestra Simfònica de l’ESMUC Big Band de l’ESMUC


Represa del cicle, en la seva tercera edició
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La proposta temàtica que centra aquest primer encontre,
que tindrà lloc del 16 al 18 de febrer de 2009, és la


següent: 


1a sessió: AFINACIÓ. Es treballaran diverses tècniques d’a-
finació i s’explicaran els fonaments de l’afinació harmònica
o espectral –que és la que s’utilitza en els quartets de corda.
També es realitzarà un treball teòric i exercicis pràctics amb
corals de Bach.  


Data: dilluns, 16 de febrer de 2009. 
Horari: de 10 hores a 13.30 hores.


2a sessió: CAPITULACIÓ. Es realitzaran anàlisis estruc-
turals de diverses obres amb la pertinent divisió d’aquestes
en capítols formals. Cada capítol serà analitzat gestualment;
és a dir, es treballaran els gestos que configuren cada episo-
di en funció de les seves proporcions i harmonia. 


Data: dilluns, 16 de febrer de 2009. 
Horari: de 16 hores a 19.30 hores.


3a sessió: TÈCNIQUES D’ASSAIG. Tindrà lloc una expo-
sició breu de les diferents formes i recursos de treball per
tal d’aconseguir un assaig productiu entre quatre músics, en-
tre quatre persones diferents. Aquesta sessió inclourà també
un petit simulacre d’assaig. 


Data: dimarts, 17 de febrer de 2009. 
Horari: de 10 hores a 13.30 hores.


4a sessió: PREPARACIÓ DE LES PARTS INDIVIDUALS.
Sessió que s’articularà a partir del coneixement de la meto-
dologia per a la preparació i estudi de les parts individuals,
així com de la previsió dels problemes que es deriven del ma-
teix assaig.  


Data: dimarts, 17 de febrer de 2009. 
Horari: de 16 hores a 19.30 hores.


5a sessió: ACTITUDS FÍSIQUES I PSÍQUIQUES CORREC-
TES. S’abordaran temes relacionats amb l’estat nerviós, l’excés
de perfeccionisme, les tensions psíquiques, etc., així com qües-
tions vinculades a la postura corporal òptima per al músic. 


Data: dimecres, 18 de febrer de 2009. 
Horari: de 10 hores a 13.30 hores.


6a sessió: LLENGUATGES I ESTILS. S’apuntaran les prio-
ritats a tenir en compte en cadascun dels estils de la música
de cambra. Aquest primer encontre es clourà amb un treball
comparatiu sobre diferents arquets, així com sobre l’elecció
de les cordes. 


Data: dimecres, 18 de febrer de 2009. 
Horari: de 16 hores a 19.30 hores.


per RUT MARTÍNEZ


Gent ESMUC
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Amb la voluntat d’acostar l’activitat formativa que realitza l’ESMUC, l’Escola convida


els conservatoris i escoles de música d’arreu de Catalunya a assistir a un primer en-


contre amb el Quartet Casals estructurat en sis sessions repartides al llarg de tres dies.


Formen aquest conjunt Vera Martínez Mehner i Abel Tomás Realp, violins; Jonathan


Brown, viola i Arnau Tomás Realp, violoncel. Aquesta trobada recull també la voluntat


dels mateixos integrants del Quartet Casals de donar prioritat enguany a l’activitat do-


cent que realitzen a l’Escola Superior de Música de Catalunya.


Quartet Casals
Encontres amb el


Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’Es-
cola (www.esmuc.cat) o adreçar un correu electrònic a
rree@esmuc.cat.


L’encontre amb el Quartet Casals tindrà lloc a la seu de
l’Escola Superior de Música de Catalunya, a l’edifici L’Au-


ditori. El proper mes de juliol està previst realitzar una se-
gona trobada dissenyada a partir de la praxis interpretativa
dels participants.
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Nova temporada del cicle
“Els Concerts de l’ESMUC”


FOTOS: VERO COLLADO


Orquestra Simfònica  de l’ESMUC


Big Band de l’ESMUC Cobla de l’ESMUC







2


ESMUC


ACTUALITAT


L’ESMUC i el Museu Picasso de
Barcelona inicien al llarg d’a-
quest curs acadèmic 2009-2010


un primer programa de col·laboració
conjunta que va comptar amb una pri-
mera provatura, en forma de concert,
celebrada a final del mes de juny pas-
sat al Pati Finestres, a càrrec de la gra-
duada per l’Escola Carme Arrufat (flau-
ta travessera). Arrufat, deixebla de Vi-
cens Prats, va articular un concert a
partir del seu concert de projecte final
de carrera, realitzat tot just un any
abans, amb el títol següent: París, fin
du siècle.


Sobre el concert: es tracta d’una mos-


Nou curs


L’ESMUC se suma novament a la NIT 10


Promoguda per Televisió de Cata-
lunya i en col·laboració amb la
majoria d’equipaments culturals


del país, la NIT 10 programa activitats
durant la nit del 10 a l’11 de setem-
bre que són cobertes i retransmeses, en
directe o en diferit, coincidint amb la
programació especial que Televisió de
Catalunya articula amb motiu de la ce-
lebració de la Diada i l’aniversari de
TV3.


Repetint l’experiència realitzada l’any
passat, en què conjunts instrumentals
de l’Escola van realitzar diverses ac-
tuacions al Palau de la Música i al Par-
lament de Catalunya, els estudiants de
l’ESMUC actuaran al Parlament i, en-
guany, també a la Sala Oriol Martorell
de L’Auditori (en col·laboració amb
aquesta institució), mostrant el seu tre-
ball cambrístic i, en el segon cas, pre-
sentant dos projectes finals de carrera
ben diversos (dels àmbits de Música
Clàssica i Contemporània i Jazz i Mú-


tra representativa de la música per a
flauta escrita entre final del segle XIX
i principi del XX. Les obres interpre-
tades comparteixen una mateixa època
i inspiració, alhora que presenten una
gran diversitat. La proposta de Carme
Arrufat combina la flauta i el piano amb
la suavitat de la flauta sola de Debussy.
Pel que fa a Gaubert i Fauré, compar-
teixen una concepció estructural simi-
lar en les seves obres. L’obra de Mil-
haud, en tres moviments, té una es-
tructura global més complexa. I
finalment, Jolivet demana un darrer es-
forç i molta energia per a l’audició d’u-
na obra de grans trets virtuosístics.


Amb tot, aquest primer concert or-
ganitzat de manera conjunta entre l’Es-
cola i el Museu Picasso, en el marc de
l’exposició sobre Kees Van Dongen, es-
devé el preludi de l’acord de col·labo-
ració que treballen ambdues institu-
cions i que inclourà, entre d’altres, el
treball creatiu bastit a partir de la unió
entre música i pintura que realitzaran
els estudiants del departament de Teo-
ria i Composició de l’ESMUC ja al llarg
d’aquest nou curs acadèmic.


sica Moderna). Les actuacions són gra-
tuïtes i d’accés lliure. Podeu consultar-
ne el programa a la pàgina web de l’Es-
cola.


Encara entorn de la Diada Nacional,
però el dia 14 de setembre, una repre-
sentació d’estudiants de l’Escola parti-
ciparà en l’acte institucional organitzat
per la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat a Madrid (al Centre Cultural
Blanquerna), tot responent a la invita-
ció del delegat José Cuervo. La proposta


Carles Marigó, piano Celeste Alias, veu


Col·laboracions noves


artística de l’ESMUC se sumarà a l’Any
Albéniz i inclourà l’actuació de l’estu-
diant Carles Marigó (piano), així com
dels cantants i graduats Jorge Abarza,
Begoña Navarro i Celeste Alias, veu (re-
pertori amb cançons d’Albéniz). Aques-
ta trobada servirà per presentar la pro-
gramació conjunta organitzada entre
Blanquerna i l’ESMUC, que inclourà
tres actuacions d’estudiants repartides
al llarg dels mesos de setembre, octu-
bre i novembre de 2009, a Madrid.
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Novament celebrats a L’Auditori de Barcelona, els con-
certs del mes de juny de 2009 van evidenciar el perío-
de de concentració i presentació pública del treball


realitzat pels estudiants de l’Escola que integren els anome-
nats Grans Conjunts, és a dir, les formacions de caràcter es-
table que ofereix l’Escola. En aquest sentit, i després d’un pri-
mer concert realitzat per la Banda de l’ESMUC, la segona
quinzena de juny va servir per presentar el treball de la Co-
bla (amb Salvador Brotons al capdavant i convidant la Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona), l’Orquestra Simfònica (diri-
gida per Salvador Mas i amb el pianista i estudiant Carles Ma-
rigó com a solista) i la Big Band de l’Escola, que va convi-
dar novament Bob Sands com a director. 


Precisament el concert homenatge al 70è aniversari de Blue
Note, realitzat per la Big Band, serà la proposta artística en-
carregada d’obrir l’edició número 41 del Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona, el mes d’octubre vinent,
repetint d’aquesta manera la col·laboració iniciada fa un any
i que va dur la Big Band de l’ESMUC (dirigida llavors per Jo-
an Albert Amargós) per primera vegada al cartell del Festi-


Secció a cura de R.M. Fotografies: Arxiu ESMUC i Vero Collado


Grans Conjunts i cicle


val. Els estudiants de l’ESMUC tocaran temes com: Tip Toe,


Minor League, It Only Happens Every Time, Norwegian Wo-


od, Art Appreciation, Minor’s Holiday, Cristo Redentor, Big


Dipper, Mosaic, Big Swing Face, entre d’altres, dirigits no-
vament pel saxofonista novaiorquès Bob Sands.


Amb tot, a causa de les obres de construcció de la quar-
ta sala de L’Auditori, la proposta concertística de l’ES-
MUC per a la temporada 2009-2010 varia conside-


rablement, fins al punt d’externalitzar una part de la seva pro-
posta fora de l’edifici –i, per tant, de les sales– de L’Auditori.
Els cicles de concerts de l’ESMUC, i entre ells el Grans Con-
junts, tindran lloc a partir d’octubre de 2009 a les sales 2
(Oriol Martorell) i 1 (Pau Casals, en el cas de l’Orquestra
Simfònica) de L’Auditori, així com a l’Aula d’Orquestra de
l’ESMUC, i en diversos espais de la ciutat de Barcelona (Ate-
neu Barcelonès, Biblioteca de Catalunya, Palau Robert, Au-
ditori de la Universitat Pompeu Fabra, diversos espais histò-
rics de la Ribera, etc.). Podeu consultar tota la programació
de concerts de l’Escola a: www.esmuc.cat


Temporada 2009-2010: 
concerts dins i fora L’Auditori


Salvador Brotons dirigint la Cobla de l’ESMUC Bob Sands


“Els Concerts de l’ESMUC”







E
l bicentenari de la mort de Jo-
sef Haydn (1809-2009) plan-
teja una vegada més el repte
de la transmissió del llegat, so-


bretot des d’una escola de música. Hi
ha un cert consens sobre la convenièn-
cia que el jovent entri en contacte amb
la tradició cultural, i particularment
amb el que s’anomenen els “clàssics”.1


Però a l’hora de concretar per què,
aquest consens es desfà en l’aire. Pot-
ser cal refer-se la pregunta periòdica-
ment, aprofitant aniversaris: què pot
dir-nos la música de Haydn, avui?


L
a modernitat musical. En pri-
mer lloc, cal recordar que el
llegat és al nostre abast amb
una facilitat mai vista. L’accés


a la música de cambra de Haydn, per
exemple, no suposa cap obstacle per a
gaire ningú del nostre món, de Taipei
fins a Ca n’Anglada; sigui passant pel
peatge de les botigues, o per la xarxa
de biblioteques i fonoteques. Aquest
privilegi té el mateix origen històric que
les premisses modernes de la música de
Haydn: la Il·lustració europea, i el re-
publicanisme francès que decideix do-
tar de biblioteca i d’escola de música
cada ciutat i cada poble del territori. 


Ara bé, la possibilitat d’entrar en
aquest territori només és una opció, mai
una obligació. No cal conèixer les sim-
fonies Sturm und Drang per viure bé.
Tampoc no ha resultat certa la intuïció
antiga que el cultiu de les arts produís
millors persones. La relació amb els
clàssics queda, doncs, com una possi-
bilitat enriquidora d’ampliar horitzons,
de dialogar a un cert nivell amb el ma-
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per JOAN GRIMALT


Música de la llum


Josef Haydn. Oli de Thomas Hardy, datat el 1791


“La meva música 
s’entén per tot el món.”


Girar els ulls cap al naixement de la modernitat 
és reviure aquell moment en què tot 
“semblava possible i estava per fer”.


Haydn reviu
Josef Haydn
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teix present. 
Des de la nostra postmodernitat, gi-


rar els ulls cap al naixement de la mo-
dernitat musical resulta una cosa esti-
mulant fins a l’entusiasme. Despullats
com hem quedat de confiances defini-
tives, reviure aquell moment en què tot
“semblava possible i estava per fer” re-
sulta refrescant. 


S’anomena modernitat filosòfica el
moment en què Descartes gosa desem-
pallegar-se del criteri d’autoritat. En
comptes de remetre’s, com els medie-
vals, a Aristòtil o a la Bíblia, el racio-
nalisme i l’empirisme opten per l’auto-
nomia de l’individu. D’un individu nou
que, pensant, es veu amb cor de desen-
trellar tot el que convingui. Doncs bé,
hi ha una música que correspon a
aquesta gosadia: és la del classicisme
vienès, i especialment la de Haydn. En
un gest que també recorda la presa de
partit de Dante Alighieri per la llengua
vernacular, deixant enrere el llatí, els
compositors del darrer terç del s. XVIII


opten per la comunicació amb l’au-
diència. Interpel·lant l’oient, el dignifi-
quen com a individu, i el posen al ma-
teix nivell del creador (de moment en
minúscula) per primera vegada en la
història de la música. 


Aquesta interpel·lació reclama un
llenguatge igualment nou: simplificat,
però sense caure en el populisme. Per
això la música del classicisme fa un gest
de vaivé característic: d’una banda, es
connecta amb la tradició antiga de més
prestigi; de l’altra, es fa senzilla per fer-
se entendre. Si la música de la moder-
nitat havia de dignificar l’oient, i no
tractar-lo de pallús, calia que ho fes in-
corporant la gran tradició polifònica
que representava el cim de la cultura
musical, tot i que integrar aquella mú-
sica tancada en si mateixa amb el desig
comunicatiu i igualitari de la Il·lustra-
ció semblava, i encara sembla, una uto-
pia. 


A diferència de Descartes o de Hu-
me, que no arriben a complir bona part
de les seves engrescadores promeses,
Haydn aconsegueix aquest equilibri apa-
rentment impossible. Per una banda,
recupera tècniques del contrapunt imi-
tatiu (l’stile antico dels segles XV i XVI),
i els utilitza amb saviesa, quan vol do-
nar mesura del prestigi estètic a què as-


pira: el màxim. De l’època anterior
també recupera la tradició barroca de
la variació, que és la primera música
purament instrumental i, per tant, pe-
dra angular de l’edifici musical del Clas-
sicisme. D’altra banda, presenta el seu
discurs en un llenguatge directe, pro-
vinent dels gèneres que tothom conei-
xia, en què l’èmfasi està en el tracta-
ment del material. En aquest tractament
(Verarbeitung) rau el secret de l’ofici
del compositor: allò que no es veu a pri-
mera vista, però que de retruc presti-
gia tothom que hi tracta. Aquest és un
tret que també remet a la tradició po-
lifònica renaixentista, concentrada so-
bre els procediments; només que aquí
s’utilitzen amb finalitats prestigiadores,
i subordinades a una trobada amb
l’oient. 


L
a música absoluta: absoluta?
Progressivament, aquest ma-
terial senzill es va estilitzant, i
es fa original, o característic.


Sovint es bifurca en oposicions binà-
ries: militar/líric, per exemple. Això en
reforça la comunicabilitat, perquè el re-
lliga a situacions o a personatges d’un
drama imaginari, vist en la distància.
És a dir: vist a través del filtre de la no-
va música instrumental, sense text
dramàtic ni cap altra paraula. El “text”
és ara la mateixa música. 


Això és el que s’entén per “música
absoluta”: una que és independent, que
no necessita cap referent fora de si ma-
teixa. La musicologia dels darrers de-
cennis ha desemmascarat aquesta fan-
tasia d’una música “independent”, i
l’ha resituada com a “autònoma”.2 No


és que no es refereixi a res: la música
del Classicisme continua ballant i can-
tant, amb al·lusions destinades a esta-
blir contacte amb el receptor del mis-
satge musical. El que passa és que ho
fa basant-se en procediments formals
que li confereixen una autosuficiència
fins llavors inèdita. L’edifici musical,
ara, s’aguanta per si mateix, o permet
aquesta il·lusió. En el cas de Haydn,
això es manifesta en dos aspectes que
voldria subratllar.


La primera vegada que el van con-
vidar a Londres, Haydn va expressar la
seva inquietud per haver d’escriure mú-
sica dirigida a un públic anònim. Fins
llavors, la música tenia un àmbit local,
i el compositor sabia amb bastant de
certesa per a quina audiència i per a
quins intèrprets componia. El triomf de
Haydn a Londres té una significació
històrica enorme, pel sol fet que li per-
met independitzar-se del sistema qua-
si feudal en què havia viscut, a casa Es-
terházy, fins llavors. Però a més repre-
senta l’obertura d’un escenari nou, en
què el compositor pot dirigir-se a un
públic universal comptant que aquest
en captarà el missatge. De l’èxit d’a-
questa nova aposta per l’autonomia –ja
que es fa una confiança molt gran en la
capacitat del text musical per fer-se en-
tendre–, en dóna fe la famosa afirma-
ció de Haydn: “La meva música s’entén
per tot el món.” Així és com els seus
dubtes inicials sobre com adreçar-se a
un públic desconegut, que retraten una
situació pròpia de la premodernitat, dei-
xen pas a aquesta afirmació, bella per
rotunda i per profunda. 


Cal reconèixer als absolutistes mu-


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


Casa nadiua de Haydn 
a Rohrau, prop de Viena


La música de Haydn convida a somriure l’oient que 
es deixa endur per les expectatives amb 


què el compositor entaula un joc de 
sobreentesos amb el seu interlocutor.
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sicals que aquesta música, realment, és
molt abstracta. Ludwig Finscher ho diu
així: “La música de Haydn va ser sem-
pre un pensar amb sons, no un poetit-
zar amb sons.”3


Sovint s’ha fet notar el component
dramatúrgic de la música de Mozart
–també la instrumental: en els concer-
ti per a piano, per exemple, tothora
l’oient té la impressió de trobar-se en
una escena de teatre. Els personatges
mozartians que s’expressen a través dels
motius musicals tenen un caràcter ben
determinat, i aquests motius sembla que
portin un text anterior, que es revela
només a través de llur expressivitat. En
la música de Haydn, en canvi, hi ha un
component constructiu i racionalista
tan gran que les al·lusions al teatre mu-
sical tendeixen a ser paròdiques, si no
sarcàstiques. Seguint les dues em-
premtes històriques abans esmentades
(la polifonia clàssica i la variació ins-
trumental barroca), Haydn es concen-
tra en els procediments i construeix un
teixit musical ple d’equilibris subtils i
de troballes de la intel·ligència que,
avui, continuen ressonant com si fos-
sin d’ara mateix.


A això contribueix un aspecte es-
sencial de l’estil haydnià, que és l’hu-
mor.4 Com si volgués contrarestar la se-
quedat racionalista dels seus elements
constructius, la música de Haydn con-
vida a somriure (i a vegades a riure i
tot) l’oient que es deixa dur per les ex-
pectatives, sovint frustrades, amb què
el compositor entaula un joc de sobre-
entesos amb el seu interlocutor. Només
una mica de familiaritat amb el llen-
guatge de l’època ja dóna entrada a


aquest laberint d’acudits que, d’altra
banda, implica un distanciament irònic
característic, molt seductor. És com si
Haydn (i més tard Beethoven, Mahler,
o Xostakóvitx, seguint-ne la pista) s’es-
tigués comentant a si mateix, mentre
compon, traient-hi importància. Cas-
cades de rialles instrumentals solen
acompanyar aquestes facècies, com per
corroborar-ne el sentit. 


L’
Any Haydn a l’ESMUC. Per
commemorar aquest aniver-
sari i experimentar la vigèn-
cia de la música de Haydn,


l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya s’ha proposat un seguit d’actes
que cohesionin l’activitat docent al vol-
tant de la figura d’aquest gran compo-
sitor, però alhora amb l’objectiu de si-
tuar l’ESMUC dins la vida cultural de
Barcelona. Per assolir aquest doble ob-
jectiu, algunes de les activitats docents
s’obriran al públic en un programa de
concerts, taules rodones i conferències
a càrrec d’estudiants i de professors,
així com d’alguns convidats externs. 


Això inclou aquells compositors, com


Carles Bagué, que palesen el ressò in-
ternacional de què gaudí la música de
Haydn. Una de les primeres activitats
del nostre programa, precisament, res-
seguirà una Ruta Josef Haydn a Bar-
celona, de la mà d’un expert en la matè-
ria, que culminarà en la cèlebre Xacu-
latòria del baró de Maldà. Aquesta
oferta no es limita als auditoris de l’Es-
cola, sinó que ha cercat i trobat vin-
culació amb institucions de la ciutat,
com ara l’Ateneu, la Biblioteca de Ca-
talunya, el Palau Robert, algunes uni-
versitats o, naturalment, el Museu de
la Música i L’Auditori. 


Una de les activitats que ens fa més
il·lusió és l’encàrrec de l’Escola a alguns
professors i estudiants de Composició
perquè facin sonar una obra seva al cos-
tat d’una de Haydn, de manera que l’u-
na dialogui amb l’altra. Aquests con-
certs podrien esdevenir una prova au-
dible de la vigència del clàssic, o de la
vinculació del nou amb la tradició –o
de totes dues coses.


Si aquest esforç extraordinari de
docents i estudiants serveix per tra-
duir per al nostre temps una part
de la riquesa que ofereix l’obra de
Josef Haydn, els qui hi estem implicats,
que estimem aquesta música des de
fa molts anys, trobarem que ha valgut
la pena.


Una de les activitats del nostre programa 
resseguirà una Ruta Josef Haydn a Barcelona, 


que culminarà en la Xaculatòria del baró de Maldà. 


NOTES
1. Cf. per exemple CALVINO, Italo. Por qué leer los clásicos. Barcelona: Tusquets, 1993.
2. Vegeu-ne per exemple un bon resum als primers capítols d’AGAWU, Kofi. Music as
discourse. [S. l.]: Oxford University Press, 2009.
3. Haydns Musik war stets Denken in Tönen, nicht Dichten in Tönen. FINSCHER, Lud-
wig. Joseph Haydn und seine Zeit. Laaber: Laaber Verlag, 2002.
4. Vegeu-ne molts exemples a: CASABLANCAS, Benet. El humor en la música. Broma,
parodia e ironía. Kassel: Reichenberger, 2000.


Joan Grimalt és professor del departament de Teoria i Composició de l’ESMUC i
coordinador de l’Any Haydn a l’Escola.


Tomba de Haydn
al mausoleu 
de la família 
Esterházy 
a la Bergkirche, 
a Eisenstadt


Targeta de visita del compositor
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A G E N D A E S M U C


Per a més informació i detall de les activitats programades, consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


setembre 2009Activitats
Any Haydn a l’ESMUC


Concert de Lied. 
13 d’octubre, a les 19 h.


Conferència entorn de Haydn.
Dins l’acte inaugural del curs acadèmic 2009-2010. 19 d’octubre, a les 12 h. 


Haydn i el jazz.
Versions de jazz de la música de Haydn, i concert de l’ESMUC, 10 de novembre, a les 19 h:
Quartet de violoncels, amb Oriol Saña.
Ignasi Terraza i estudiants.
Concert per a trompeta, amb Manel Camp i Matthew Simon.
Eduardo Tancredi i estudiants.


Cicle de música per a teclat de Haydn.
Setmana intensiva de tallers i concerts, del 25 al 28 de novembre:
Concert de l’ESMUC. Presentació del nou pianoforte, amb Toni Costa. 24 de novembre, a les 19 h. 
Sala Oriol Martorell.
Seminari de pianos, amb Vladislav Bronevetzki, Jordi Camell i Arthur Schoonderwoerd. 
Concert final del Seminari. 28 de novembre, a les 20 h.
Concert extraordinari, amb clavicèmbal, fortepiano, piano modern i clavicordi. Inclou una estrena 
d’Eduard Resina amb tots quatre instruments. 24 de gener, a les 19 h. Sala Oriol Martorell.


Concert d’improvisació haydniana.
Amb Karst de Jong i estudiants. 1 de desembre, a les 19 h, Sala d’Orquestra de l’ESMUC.


Concert d’estudiants.
Quartet de Haydn en Fa m. i obra d’encàrrec de Javier Quislant, en diàleg amb l’obra de Haydn. 
10 de desembre, 20 h. Palau Robert.


Singspiel Philemon und Baucis.
28 de gener de 2010. Horari i sala per determinar. Amb Emilio Moreno, Lorenzo Coppola, l’Orquestra de 
Música Antiga i el Cor de l’ESMUC. Amb la col·laboració de Núria Mestres, titellaire, i estudiants de 
l’Institut del Teatre. Presentació de l’espectacle i adaptació del text a càrrec de Miquel Desclot.


Avanç d’activitats per celebrar el bicentenari de la mort de Josef Haydn
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–Després d’un silenci discogràfic de
deu anys, Albéniz ha esdevingut el millor
dels pretextos per tornar-te a un estudi.
Com s’ha gestat la gravació d’aquest disc?


–Has de tenir el desig de transmetre allò
que creus, que has après, sense que això
esdevingui una senzilla dilatació del que
ja s’ha pensat i fet fins ara. Per fer-ho, cal
tenir primer de tot il·lusió i també energia
interior, claredat en l’objectiu i sentir-te
creatiu des de la plena soledat, que no aï-
llament. 


–Parla’ns de la tria inclosa en aquest
CD: s’estructura en aquest “Abans d’Ibe-
ria”, amb els Cants d’Espanya, La Vega,
Souvenirs... I un “Després d’Iberia”, que
inclou Navarra i Azulejos, finalitzades per
Séverac i Granados, respectivament.


–La tria ha estat molt meditada. Més
enllà del que coneixem d’Albéniz, sempre
m’han fascinat dues coses. La primera és
aquesta capacitat d’escriure música com
quelcom de primitiu, és a dir, de primige-
ni. Aquest llegat que se’ns atorga als ho-
mes en estat salvatge, sense idees i sense
ideologia. La segona és el canvi de mane-
ra d’escriure que experimenta cap als anys
90 del segle XIX. Les dues primeres pe-
ces del disc formen part d’aquest primer
estil. La resta ja no: són les obres que va
escriure fins a la seva mort, a excepció d’I-
beria. M’interessava molt poder plasmar
d’alguna manera què havia passat abans i
després del Cicló. Abans s’havien esde-
vingut miracles com La Vega; i després,
meravelles com Azulejos.


–Què significa Albéniz en l’imaginari
pianístic del nostre país? O bé quins rep-
tes interpretatius planteja?


–Té una importància cabdal. Pel mo-
ment en què es va produir (al tombant dels
segles XIX i XX), pel seu cosmopolitisme
i pel seu llenguatge pianístic i musical
(amb aquestes triples apoggiatures placa-


des que ens anuncien els clusters del fu-
tur, amb els plans sonors portats al límit,
amb un contrapunt valent...). La seva es-
criptura és molt enrevessada i els reptes
interpretatius deriven d’aquest fet. Ima-
ginem-nos quatre persones que estan so-
pant en una taula i parlen alhora... I totes
s’entenen! Aquest és el repte, fer-ho en-
tendre. Molt sovint penso que Albéniz es-
crivia música pensant que seria tocada per
tontos. Potser era la moda, però tots
aquests ppppp o fffff, què volen dir? No
se’n refia, de l’intèrpret? Tants crescendos
i diminuendos per indicar una frase, ca-
len? Sovint massa indicacions van en per-
judici de la comprensió: al músic de debò
no cal que el maregin dient-li com ha de
“respirar” o què ha de “sentir” a cada ins-
tant. I a la resta únicament els limitarà a
fer-ne una lectura correcta: sobretot, si-
guem fidels a la partitura! I buscaran
aquell so tan, tan piano que mai ningú no
ha escoltat... I que potser tampoc ningú
escoltarà en directe. Aquesta especula-
ció no ens ha d’interessar. Un so bonic no
és igual a música. Superar totes aquestes
consideracions també significa un repte.


–Has enregistrat el disc en un moment
de màxima feina a l’Escola: cap de depar-
tament, classes, matriculació de cambra,
proves d’accés... Com t’ho has combinat?


–Treballant molt. Treballant els textos
(de tots tipus), l’instrument i, sobretot,
treballant-me a mi mateix: entrenant-me
per pensar una cosa darrere una altra, sa-
ber controlar el temps i conèixer la meva
pròpia capacitat de treball. I aprenent a
respirar. La maduresa consisteix a saber
respirar. 


–Docència, interpretació-concertisme...
Amb què et quedes?


–Amb les dues, em costa deslligar una
cosa de l’altra. Un intèrpret serà un bon
professor si és un bon músic, si està en for-
ma (en constant formació) per poder “pre-
dicar amb l’exemple” i si té les eines per
transmetre el seu bagatge i experiència.


Jordi
Camell


Les tres coses juntes, no només una, no
només dues. En l’ensenyament d’un ins-
trument, el mètode no és el llibre, sinó el
professor. ¿Podem confiar en un profes-
sor d’instrument que no toca o en un
d’harmonia que no sap escriure una ca-
denza? D’altra banda, l’intèrpret que vol
ser professor ha d’entendre que quan en-
tra en una comunitat docent ha d’anar més
enllà de l’exercici en solitari i a porta tan-
cada. Li cal comunicació amb els altres,
criteris compartits i acatar la normativa
docent de la institució. Això explica que
sovint el músic que està molt en actiu, i
que lògicament té el seu centre de grave-
tat a l’escenari, no se senti còmode tre-
pitjant segons quins terrenys.


–Has vist canviar molt el panorama
musical d’ençà que vas començar fins
avui? El nivell és veritablement millor?


–Doncs no sé què dir-te. Pel que fa al
panorama musical, en genèric, s’ha pro-
gressat en el coneixement del fet musical
i en la importància que aquest té en la for-
mació de les persones. S’han creat esco-
les de música i s’han millorat els recursos.
Ara està en un moment àlgid el conglo-
merat del que podríem denominar “cièn-
cies de la música”. I pel que fa al nivell as-
solit en la interpretació, ni que sigui me-
surant-lo amb l’indicador de l’estadística,
segur que ha pujat. Però patim una me-
na de relativisme en tots els sentits que fa
que tot es vegi possible i que, per tant, i
necessàriament, hagi de ser fàcil i asse-
quible. Ensenyem als nostres estudiants
conceptes com sinceritat o esperit crític
mentre que aquestes virtuts es transfor-
men en defectes si no van acompanyats
d’altres com dignitat o formació. Els pro-
fessors hem de ser més valents, i no dei-
xar que els joves de 18 a 22 anys, pel que
fa a la interpretació, perdin gaire el temps.
Cada aprenentatge té una temporalitat bas-
tant determinada i el treball a fons amb
l’instrument no el podem deixar per a
“quan siguem grans”.


per RUT MARTÍNEZ


PIANISTA I CAP DEL DEPARTAMENT DE CLÀSSICA I
CONTEMPORÀNIA (NO ORQUESTRALS) DE L’ESMUC
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Gent ESMUC


És professor de piano a l’Escola des del setembre de 2002. D’ençà de 2003, n’és també pro-
fessor de cambra;  i des de l’abril de 2006 és el cap del departament de Música Clàssica i
Contemporània (no orquestrals) i coordinador dels conjunts. Jordi Camell és ara notícia
arran de la presentació del treball discogràfic Albéniz: abans i després d’Iberia (Columna
Música). Però la seva veu, pròpia, convençuda i valenta, amaga el coneixement i l’experiència
adquirits al llarg dels anys.


“La maduresa consisteix a saber respirar”





