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Joana Maials, posem per cas, té una feina de docent a temps
parcial en una escola de música. Fa poc que acaba d’en-
registrar un disc autoeditat i ara ha escrit un arranjament


per al concert de Nadal. S’ha baixat un vídeo per inspirar-se.
També ha fotocopiat una partitura de Luigi Nono per als
alumnes. La banda municipal aviat li estrenarà una obra.
Li fa il·lusió pensar que tocarà a dues sales aquest trimes-
tre (obres pròpies, obres de domini públic, obres subjectes
a drets i arranjaments propis). Aquest estiu, si tot va bé, im-
provisarà un parell de nits amb un DJ holandès. Imagina que
algú la filmarà durant el concert i potser la penjarà al You-
Tube. I qui sap si es farà internacionalment famosa.


Probablement, la Joana no sap quines de les seves pràcti-
ques s’ajusten a la legalitat i quines no. I de fet, pensa, val
més no saber-ho. El que compta és fer música. De la matei-
xa manera, alguns dels seus contractants creuen que val més
no complir alguns requisits legals, com ara el contracte, si
volen rendibilitzar la seva activitat econòmica. 


Precarietat i desprotecció són pràctica habitual en la rela-
ció entre autors/intèrprets i aquells que els contracten. Més
fàcil per a tothom, diuen.


El món de la música ha de deixar d’estar instal·lat en la
fragilitat i assumir unes regles del joc basades en una legis-
lació. I aquesta legislació té per objectiu donar cobertura a
l’intèrpret que, per exemple, ha de ser contractat en un es-
pectacle públic (malgrat que aquest contracte encareixi l’es-
pectacle), garanteix al creador una part dels beneficis que re-
porta l’explotació de la seva obra, i el protegeix de les mo-
dificacions que un tercer hi vulgui fer (encara que s’encareixin
i dificultin les versions i els arranjaments). En definitiva, és
una legislació que intenta protegir autors i intèrprets. 


Però aquesta legislació, per un fals sentit de rebel·lia, per
desconeixement o pel descrèdit interessat de les entitats de
gestió, de vegades és percebuda negativament per amplis sec-
tors de la societat i pels mateixos músics. Això té efectes de-
vastadors sobre la indústria discogràfica i també afavoreix la
desprotecció dels professionals de la música, que veuen des-
valorada sistemàticament la seva feina i els seus drets com a
creadors de cultura.


Naturalment, la legislació en aquesta matèria pot conte-
nir errors i ser imperfecta, però el seu desconeixement i so-
bretot la seva no aplicació només afavoreix aquells que vo-
len fer de la precarietat la base del model productiu i, en
aquest cas, cultural.


Els drets de propietat intel·lectual al segle XXI són ob-
jecte d’un debat en el qual es discuteix sobre l’adop-
ció de mesures per reforçar-los, segons la proposta que


en fa el Govern amb l’anomenada Llei Sinde.
Realment els drets de propietat intel·lectual necessiten una


més gran protecció? Per respondre aquesta pregunta hem
d’analitzar l’evolució i l’estat actual de la legislació. No ens
cal remuntar gaire anys enrere, perquè els canvis s’han pro-
duït al llarg de les dues últimes dècades. La Llei de propie-
tat intel·lectual de 1987 va introduir en el nostre ordenament
jurídic els principals trets dels convenis internacionals en
matèria de propietat intel·lectual: el dret moral dels autors
i dels artistes, intèrprets i executants; el dret de participa-
ció dels autors d’obres d’arts plàstiques i els drets de simple
remuneració. La protecció també inclou els drets connexos
i l’establiment de la gestió col·lectiva de les obres. 


L’any 1996, aquesta Llei es va modificar per la transpo-
sició de les directives comunitàries al nostre ordenament jurí-
dic. Amb la Llei de 23 de juliol de 2006, es va adaptar la pro-
tecció dels drets de propietat intel·lectual a l’entorn digital
i es va ampliar amb les mesures de protecció tecnològica
de les obres i els sistemes de gestió digital. 


Podem dir que, al segle XX, els drets de propietat intel·lec-
tual es van consolidar i es van desenvolupar amb l’amplia-
ció del subjecte i de l’objecte protegit. Cal destacar també
que es van crear noves modalitats d’explotació introduint els
drets de simple remuneració. 


El marc jurídic actual permet als autors i artistes gaudir
d’una protecció moderna i eficaç. Malgrat això, es detecta
un conflicte entre el públic destinatari de les obres i els ti-
tulars dels drets de propietat intel·lectual. 


Potser el problema ve del canvi d’hàbits i costums que
ha comportat l’ús de les tecnologies de la informació i les co-
municacions. Avui el públic no és un simple receptor, sinó
que també assumeix el rol d’emissor. En aquest nou esce-
nari, el model de negoci convencional ha quedat obsolet i
la gestió col·lectiva, que en l’era analògica va ser clau per ga-
rantir l’explotació de les obres als titulars dels drets, no està
funcionant amb l’agilitat i el dinamisme que requereix el nou
entorn. 


La solució que el govern ha proposat és utilitzar meca-
nismes de control i vigilància a la Xarxa. És aquesta mesu-
ra la que donarà més protecció als titulars? O potser una ges-
tió més adient i pròpia d’aquest segle?


Aspectes legals en l’entorn musical


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


En un temps de baixada o descàrrega d’arxius MP3 que ens ha envoltat de música, i amb


una extensa oferta d’actuacions musicals a tot arreu, el músic, com a creador, compta


amb uns drets de propietat intel·lectual que, sovint, costa de fer efectius. A començament


del segle XXI aquests drets es debaten no només entre professionals, sinó també en un


àmbit social i cultural. Carmen Buganza i Núria Sempere aporten dos punts de vista so-


bre un debat que en comptes de resoldre’s, sembla encetar-se.


Professora del Departament de Promoció 
i Gestió de l’ESMUC i directora del Centre 
de les Arts de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat


Doctora en Dret, professora del 
Departament de Dret Mercantil de 
la UB i advocada de Legal Capital


Núria
Sempere


Carmen
Buganza
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L’aposta de l’ESMUC per oferir als seus estudiants i pro-
fessors un equipament de qualitat fa un pas endavant
amb les Mostres d’Instruments, una trobada entre es-


tudiants, músics professionals i constructors d’instruments en
la qual els músics s’apropen a la tecnologia instrumental i
els constructors poden avaluar el resultat del seu treball en un
marc acadèmic. 


La iniciativa crea un espai perquè els fabricants i creadors
d’instruments puguin mostrar les seves últimes novetats en les
millors condicions tècniques i així promoure la relació direc-
ta entre el constructor-fabricant de l’instrument i el músic.
Això afavoreix l’intercanvi de coneixements necessaris entre
dos agents imprescindibles que contribueixen al fet musical i
que sovint es troben en el punt límit d’interrelació dels ele-
ments tècnics i artístics, que conflueixen en la creació i dis-
seny dels instruments. 


Cada dia més músics de prestigi, com els professors de l’ES-
MUC Josep Borràs (fagot històric) o Oriol Saña (violí elèc-
tric), participen en el disseny dels seus propis instruments o
els estudien de manera tan profunda que han acabat tenint re-
percussió en l’èxit de nous prototips, tot prioritzant una de les
parts més importants de l’antic concepte clàssic de la saviesa
tekhné en què l’art i la tècnica anaven plegats. 


Les Mostres d’Instruments pretenen ser una nova via de
participació del músic en la indústria de la fabricació d’ins-
truments, més enllà dels portals de venda d’instruments a la
Xarxa, les fires, la distribució tradicional d’instruments mu-
sicals o altres trobades com el Musikmesse o el NAMM, d’al-


La programació d’activitats de l’ESMUC per aquest mes
de novembre conté una visita molt esperada: el presti-
giós pianista i pedagog rus Boris Berman vindrà per pri-


mera vegada a l’ESMUC per exposar algunes de les seves va-
luoses claus tècniques i interpretatives en dues classes magis-
trals que se celebraran els dies 15 i 16 de novembre.


Reconegut artista internacional, Boris Berman es va formar
com a pianista i clavecinista al Conservatori P. I. Txaikovski
de Moscou amb Lev Oborin, un dels grans mestres de la tra-
dició musical russa. El 1973 va deixar enrere una fructuosa
etapa concertística a la Unió Soviètica i es va traslladar a Is-
rael, on va fundar i dirigir el cicle de concerts Music Spectrum,
projecte que va continuar amb el seu trasllat definitiu als Es-
tats Units el 1979. 


L’experiència i el repertori de Berman han anat creixent fins
a obrir-li les portes dels estudis d’enregistrament. De fet, un
dels seus projectes pioners ha estat enregistrar l’obra integral
per a piano de Serguei Prokófiev per al segell discogràfic Chan-
dos. Un pes, el de la seva tradició musical, que també ha que-
dat palès en els enregistraments d’obres de Skriabin i Xos-
takóvitx. Però la seva discografia compta també amb pro-


Boris Berman


Les Mostres d’Instruments


Notes des de la banqueta d’un pianista
postes tan diverses com el disc Debussy for Children o l’en-
registrament dels ragtimes d’Scott Joplin.


En paral·lel a la seva activitat interpretativa, Berman ha re-
alitzat una incessant labor com a professor en importants uni-
versitats, com ara a Indiana, Boston, Brandeis, Tel Aviv i Ya-
le. Actualment dirigeix el Departament de Piano de l’Escola
de Música de Yale, integrada dins de la mateixa universitat.


Fruit de la seva doble faceta d’intèrpret i pedagog, l’any
2000 va publicar el llibre Notes des de la banqueta d’un pia-


nista, treball que recull tota una reflexió i recopilació d’anèc-
dotes i troballes personals sobre la tècnica pianística i la in-
terpretació musical. El seu contingut està dividit en dues grans
parts: una primera titulada “A l’aula d’estudi” que tracta de
les qüestions específicament tècniques (la realització pianís-
tica de l’articulació i el fraseig, el pedal, l’atac, etc.) i una se-
gona, “Preparant l’actuació”, que reuneix capítols tan esti-
mulants com l’anomenat “La tècnica de l’Ànima”. 


Sens dubte, Boris Berman delectarà amb aquesta presenta-
ció del seu llibre i, especialment, amb la trobada amb els alum-
nes, que podran rebre de primera mà els seus preuats consells.
Maria del Mar Poyatos, estudiant de Musicologia


ta repercussió mediàtica, en què s’intenta establir aquest 
intercanvi mitjançant una única convocatòria i de forma 
massiva. 


Com a escola de música, l’ESMUC pot donar espai a aquest
tipus d’activitats dins un entorn acadèmic. L’experiència del
professorat i el criteri cada cop més independent dels nos-
tres estudiants en fan un espai idoni perquè els professionals
de la tecnologia de l’instrument assoleixin més visibilitat en
l’àmbit educatiu i ens aportin, al mateix temps, uns coneixe-
ments i una experiència d’alt valor formatiu.


Si voleu participar-hi i exposar el vostre treball a l’ESMUC,
cal que envieu la vostra proposta per correu electrònic a: 
instruments@esmuc.cat.
Antoni Flotats, responsable del Parc d’Instruments de l’ESMUC


ROSA TAMARIT


La nova aposta de l’ESMUC per apropar músics i constructors







L
es primeres mostres de música
de cambra del segle XVIII van
provenir de músics vinguts de
molts indrets europeus amb mo-


tiu de proveir de música la nova i efí-
mera cort reial que l’arxiduc Carles
d’Àustria creà a la capital catalana
(1705-1711). Fou un d’aquests nouvin-
guts, el violinista napolità Angelo Ra-
gazzi, qui ens portà amb les seves so-
nates i concerts la primera música ins-
trumental a territori català. Però a causa
dels pocs anys que durà la cort reial i el
fet que durant aquest temps els músics
catalans no van quedar influenciats per
aquests músics forasters, els anys de la
cort constituïda a Barcelona per l’arxi-
duc Carles van ser un oasi dins la ine-
xistència d’obres instrumentals pròpies.1


Les primeres obres instrumentals de pe-
tit format escrites per autors catalans no
van tenir com a escenari les terres cata-
lanes. Aquestes obres van ser compos-
tes per músics catalans membres de la
Capella Reial de Madrid o de la mà dels
germans Pla, els quals feien gires arreu
del continent europeu. Dels músics de
la Capella Reial de Madrid destaquem
el recull Obra harmónica en seis sona-
tas de camara de violin y bajo solo
(1757) del català Francesc Manalt (ca.
1710/1720-1759). 


Un altre violinista destacat de la Ca-
pella Reial és Salvador Reixac (ca. 1725-
1780). Nascut a Barcelona, Reixac va es-
criure diverses obres per a violí i baix,
tot i que només se’n coneix la Sonata en
Fa major. També va escriure dos trios
per a dos violins i baix (Mi major i Sol
major). D’aquestes tres obres de cam-
bra, se’n conserva una còpia al santua-
ri d’Arantzazu (Guipúscoa). És molt pos-
sible que el seu aprenentatge del violí es-
tigués estretament lligat amb la capella
del Palau de Barcelona, ja que aquesta
institució formà diversos instrumentis-
tes que més tard assoliren l’èxit com a
membres de la Capella Reial de Madrid. 


Continuant amb els músics destacats
de la Capella Reial de Madrid que apor-
taren obres de cambra, trobem el violi-
nista Domènec Rodil. Nascut a Figue-
res, Rodil va ser el successor del valen-
cià Josep Herrando com a primer violí
de la Capella Reial de Madrid. 


Els compositors esmentats configu-
ren la primera generació de compositors
de música de cambra que ens ha arribat
fins avui dia. Però no ens podem obli-4
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per TOMÀS ALCAIDE ALBERO


dar de parlar de la figura del pare An-
toni Soler ni dels germans Pla. Tant el
pare Soler com els germans Pla són els
autors més reconeguts del període clàs-
sic i amb una obra més extensa. El pare
Antoni Soler (Olot, 1729-El Escorial,
1783) també va ser un dels músics ca-
talans que van treballar gran part de la
seva vida a Madrid. És allà, al servei de
Gabriel de Borbó, on compon els sis
quintets per a quartet de corda i cla-
ve/orgue (1776). Aquests sis quintets
configuren tota la música de cambra del
pare Soler. Si tenim en compte que va
escriure més de 400 obres, la part pro-
porcional a la música de cambra és més
que minúscula. En canvi, són nombro-
ses les sonates per a clave i els villancets.


S
i parlem ara dels germans Pla, po-
dem dir que acaparen la gran
part de música de cambra escri-
ta per compositors catalans i la


seva composició és del tot innovadora
per a l’època i molt personal. Les seves
obres, d’estil galant, van tenir un ressò
molt més ampli que la de qualsevol dels
seus companys coetanis. La gran pro-
blemàtica amb les obres dels germans
Pla és poder atribuir a cada autor les se-
ves obres corresponents, ja que als ma-
nuscrits no s’especifica gairebé mai quin


dels tres germans n’és l’autor. No obs-
tant això, sí que podem fer una diferen-
ciació entre els germans Joan, Josep i Ma-
nel. Els dos primers, tot i viure cert
temps a la capital del regne, feren més
vida de solistes realitzant gires per Ità-
lia, Regne Unit i França. En canvi, Ma-
nel Pla trià un camí diferent treballant a
Madrid com a oboista al monestir de Las
Descalzas Reales i en bandes militars de
Carles III. Com a obres de cambra des-
tacades, trobem les Six Sonatas for two
German-Flutes, Violins, or Hautboys,
with a Bass for the Harpsichord or Vio-
loncello atribuïdes als germans oboistes
Joan i Josep. D’aquests dos germans,
també van ser impreses una vuitantena
de trios i un recull de duos. Per una al-
tra banda, de Manel Pla ens han arri-
bat sis sonates per a flauta, violí i conti-
nu, així com sis duos per a dos violins.
Aquest autor va ser especialment fecund
i va gaudir de gran fama en el camp de
la música instrumental.


També cal destacar l’aportació del
mestre de l’Escolania de Montserrat Jo-
sep Vinyals (1772-1825). D’ell ens han
arribat sis Quintets per a instruments de
vent (2 oboès, 2 trompes i fagot) datats
del 1804. És de les poques mostres de
música de cambra exclusivament per a
instruments de vent.


La música de cambra: Pau Marsal Bogunyà


Un tomb pel classicisme català


T
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PORTADA DEL MANUSCRIT DE LA SONATA PER A VIOLÍ I BAIX DE JAUME ROSQUELLES PROCEDENT 
DEL FONS MUSICAL DE L’ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA


PORTADA DEL 
MANUSCRIT DEL 
QUARTET DE CORDA
DE PAU MARSAL 
PROCEDENT DEL FONS
MUSICAL DE L’ARXIU
COMARCAL DE LA 
SEGARRA
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Continuant amb músics catalans vin-
culats amb la música de cambra, cal des-
tacar sense dubtar la família Rosquelles,
formada per Jaume Rosquelles i els seus
fills Andreu i Pau. Jaume Rosquelles
(Barcelona, 1738-Madrid, 1806), va tre-
ballar com a violinista a la catedral de
Barcelona cap a l’any 1770 i al 1774 va
aconseguir una plaça a la Capella Reial
de Madrid. Va ser autor de tres sona-
tes per a violí i baix conservades a Cer-
vera i, segons Baltasar Saldoni, es con-
vertí en un dels violinistes amb més fa-
ma d’Espanya de tota la segona meitat
del segle XVIII.2 Andreu Rosquelles (Ma-
drid, 1781-1827) va començar a fer con-
certs a l’edat de deu anys. La seva pro-
ducció instrumental és prou àmplia i
abasta variacions, rondós per a quartet
de corda, valsos, estudis, capricis i con-
tradanses. Pau Rosquelles (Madrid,
1790-Sucre, 1859) va treballar com a
viola de la Capella Reial de Madrid des
de l’any 1805 i se’n coneix una peculiar
sonata conservada a una biblioteca ita-
liana per a dos violins. El primer violí
està escrit amb scordatura, és a dir, ten-
sant les cordes amb una afinació dife-
rent de l’habitual. 


Els sis quartets de corda de Josep Tei-
xidor (1752-1814?), ja endinsats de ple
en l’estil del classicisme, són una re-
ferència clau per al gènere. Els manus-
crits d’aquests quartets de corda resi-
deixen a l’arxiu cerverí. I si continuem
parlant de quartets de corda, el de Pau
Marsal és l’altre gran quartet que ens ha
arribat a part dels de Teixidor, ja que
existeixen citacions de dos quartets de
Ferran Sor i dos més de Llach que no 
s’han pogut localitzar. Els dos quartets
de Llach, el quartet de Marsal, junta-
ment amb els vuit duos de flautes de
Carles Baguer i les variacions per a violí,
flauta, baixó i violoncel de Benet Brell,
suposen les úniques obres de cambra
produïdes en terres catalanes i de la mà
d’autors catalans.


L’
Arxiu Comarcal de la Segar-
ra: un arxiu per descobrir.
Molts dels autors indicats en
aquest article són presents al


fons musical de l’Arxiu Comarcal de la
Segarra. Aquest fet constata la impor-
tant quantitat de repertori de cambra
que resideix a l’arxiu cerverí, el qual és,
sens dubte, de gran interès musicològic.
Però a més de les obres dels autors ja es-
mentats, també trobem obres de cam-
bra d’altres autors catalans i diverses
obres anònimes. Una d’aquestes obres
és la Suonatta violino solo col suo bas-
so3 classificada com a obra de l’organista
de la catedral de Barcelona i successor
de Carles Baguer, Mateu Ferrer (Bar-
celona, 1788-1864). Tot i que és dub-
tosa la seva autoria, la sonata destaca
per arribar a uns extrems de virtuosis-
me en la part del violí totalment inno-
vadors per a l’època. 


Una altra obra de cambra tan inte-
ressant com desconeguda és Sis sonates
per a violí i violoncel4 de Víctor Jumery.
Qualsevol tipus d’informació referent a
l’autor és del tot inexistent. No s’ha po-
gut trobar cap tipus de connexió ni 
referència i, per tant, en desconeixem
l’origen i el període en què va viure. El
que sí que podem afirmar gràcies a
aquestes sis fantàstiques sonates que res-
ten fins avui dia a l’Arxiu Comarcal de
la Segarra és que va pertànyer al perío-
de clàssic. 


D’altra banda, també voldríem refe-
rir les obres de cambra d’autors anònims
que resideixen a l’arxiu Comarcal de 
la Segarra, ja que podrien tractar-se 
d’obres d’autors catalans. Entre altres
obres, trobem un Duetto a dos violines5


de dos moviments d’estil purament clàs-
sic i dos rondós6 d’un mateix autor, un
per a violí i contrabaix i l’altre per a vio-
la i contrabaix. 


Queda constatat amb aquest repàs
dels autors catalans de música de cam-
bra del classicisme que tant el nombre
de compositors catalans com el nombre
d’obres que aquests compongueren no
són gens menyspreables tenint en comp-
te les adversitats i situacions tan desfa-
vorables per a la cultura i en concret per
a la música que comportaren els esde-
veniments històrics ocorreguts durant
els segles XVIII i XIX.


P
au Marsal Bogunyà (1761-1839).
Nascut a Terrassa l’any 1761 en
el si d’una família religiosa, la
seva vocació musical va fer que


entrés a formar part de l’Escolania de
Montserrat a una edat molt jove. Fou en
aquest centre de culte on Pau Marsal va
ser deixeble del P. Narcís Casanoves
(1747-1799) i aprengué a tocar el violí,
el violoncel i l’orgue, així com l’art de la
composició. Tan ràpid fou el seu progrés,
que amb només disset anys fou nome-
nat mestre de capella de la parròquia del


Sant Esperit de Terrassa, on també des-
envolupà la tasca d’organista.


La seva habilitat en el terreny mu-
sical era molt reconeguda arreu del 
territori català. Malgrat conèixer poques
dades biogràfiques de l’autor, trobem de
forma unànime a gairebé totes les fonts
documentals la paraula “virtuós” per
descriure l’art amb què Pau Marsal to-
cava el violoncel. No obstant això, Pau
Marsal va rivalitzar en la interpretació
musical amb el seu germà Ramon i així
ho corroboren les diverses fonts de l’è-
poca: “[...] alcanzó fama de hábil orga-
nista y de distinguido compositor.”;7


“[...] notable violoncelista, compositor
y afamado organista. [...] El Sr. Marsal,
no sólo había sido muy acreditado co-
mo compositor de música sagrada, sino
que también estaba reputado por uno
de los mejores organistas, violinistas y
violoncelistas de su tiempo, lo propio
que su hermano el P. Fr. Ramón [...]”.8


Ramon Marsal Bogunyà (1780-1846)
seguí els passos de Pau Marsal i entrà
molt jove a l’Escolania de Montserrat,
on rebé durant nou anys les mateixes
lliçons de violí, violoncel, orgue i har-
monia que rebé el seu germà Pau. A di-
ferència d’aquest, Ramon Marsal va ro-
mandre tota la seva vida a l’Abadia de
Montserrat, on continuà retent culte a
Déu i desenvolupà la tasca de magiste-
ri a l’Escolania. Cal destacar l’excel·lent
reputació que va adquirir com a execu-
tant i professor de violí i violoncel. Ra-
mon Marsal acabà obtenint tants elogis
en la interpretació al violoncel com el
seu germà Pau. Aquest cop les citacions
fan referència a les grans habilitats mu-
sicals de Ramon Marsal: “Adquirió re-
nombre como tocador del violoncelo.”;9


“Fue excelente profesor de violoncelo
y de violín; pero sobre todo en el primero
de dichos instrumentos adquirió gran
fama entre sus contemporáneos. [...]
confesamos ingenuamente que su re-
putación era muy justa y merecida, por-
que tanto por su ejecución en ambos ins-
trumentos, limpieza, expresión y senti-
miento, así como un tono robusto,
redondo y pastoso, tenía pocos que le
igualaran.”10


Seguidament a la tasca de mestre de
capella a Terrassa, Pau Marsal guanyà
per oposició la plaça de mestre de ca-
pella a la catedral d’Eivissa. Poc temps
després obtingué la plaça d’organista a
la catedral de Palència i, anys més tard,
el mateix càrrec a la capella del Palau de
la Comtessa a Barcelona, que havia es-
tat un important centre musical des del
segle XVI. D’aquesta manera, Pau Mar-
sal finalitzava una vida viatgera i dedi-
cada enterament a la música i al culte.
Després de llargs viatges, Pau Marsal
tornava a la seva terra natal, Terrassa,
on morí el 23 d’abril de 1839.


L’obra de Pau Marsal. Tot i que
només coneixem tres obres de cambra
de Pau Marsal, podem dir que és un dels
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pocs compositors catalans de l’època
clàssica que va complementar la seva
tasca compositiva d’àmbit religiós amb
la música de cambra. Aquestes tres obres
a què ens referim, són les Variacions per
a dos violins, el Rondó per a violí i
acompanyament de contrabaix i el
Quartet de corda. 


Si continuem amb l’obra instrumen-
tal, les obres per a teclat són un puntal
clau. En comparació amb les tres obres
de cambra trobades, podem dir que Pau
Marsal va ser bastant prolífic en la com-
posició per a teclat, ja que ens n’han arri-
bat set minuets, tres peces breus i dot-
ze sonates. Tenint en compte que estem
parlant d’un compositor de final del se-
gle XVIII i principi del XIX, mestre de ca-
pella i organista de diverses poblacions,
podem dir que Pau Marsal és un com-
positor poc corrent per l’època, ja que,
amb la documentació que n’ha arribat
fins al dia d’avui, l’obra profana supera 
l’obra religiosa. Potser sigui un fet re-
marcable que dels quatre càrrecs que
ocupà al llarg de la seva vida, els dos 
primers foren de mestre de capella (Ter-
rassa i Eivissa) i els dos darrers com a
organista (Palència i Barcelona). Aquest
fet ens fa pensar en dues etapes per dis-
tribuir l’obra de Pau Marsal, la primera
corresponent a l’etapa vocal-instru-
mental de caire religiós, precisament per
desenvolupar la tasca de mestre de ca-
pella, i una segona etapa instrumental
d’àmbit profà més en sintonia amb el 
càrrec com a intèrpret d’un instrument
de teclat com l’orgue.


Cal remarcar que les dotze sonates no
segueixen la tradició de les obres de tres
temps que coneixem avui dia com a so-
nates, sinó que són peces d’un sol mo-
viment, d’una durada aproximada d’un
moviment de sonata clàssica i anome-
nades sonates per Pau Marsal a l’inici
de cadascuna.


Pel que fa a la música religiosa escri-
ta per Pau Marsal, trobem una Missa
pastoral, un Magnificat, un Tercet al
Santíssim Sagrament, dues lamentacions
i un Regina coeli. 


C
onclusions. En primer lloc,
m’agradaria fer esment del re-
marcable llegat de música de
cambra que resideix a l’Arxiu


Comarcal de la Segarra, a Cervera. Tot
i que no ha estat factible consultar la to-
talitat d’arxius i biblioteques del terri-
tori català, sí que podem dir que, de tots
els arxius consultats, l’arxiu cerverí pos-
seeix el llegat més extens pel que fa a la
música de cambra, un gènere de pro-
ducció escassa a l’època. Entre els au-
tors de música de cambra catalans més
destacats trobem Jaume Rosquelles, Jo-
sep Teixidor o el mateix Pau Marsal. No
obstant això, val a dir que hi ha una no-
table quantitat d’obres de cambra de les
quals desconeixem l’autoria. Sens dub-


Tomàs Alcaide Albero és graduat superior en violí clàssic i contemporani per l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya. Aquest article és fruit del seu projecte final “Recuperant el clas-
sicisme català”. tomas_aal@hotmail.com


te, l’Arxiu Comarcal de la Segarra cons-
titueix un pilar essencial en l’estudi de
la música de cambra del classicisme a
Catalunya.


En segon lloc, voldria destacar la fi-
gura de Pau Marsal Bogunyà com un
dels pocs representants de la música de


cambra del classicisme català. En aquest
article dedicat en gran part a l’autor ter-
rassenc es constata el gran llegat que ens
n’ha arribat, el qual és, sens dubte, un
referent per tenir en compte per a pos-
teriors recerques centrades en el clas-
sicisme musical a Catalunya.


Per últim, un dels fets que més s’ha
evidenciat al llarg de l’elaboració d’a-
quest estudi ha estat la riquesa docu-
mental que recullen els arxius catalans.
És innegable la gran quantitat de parti-
tures i documents musicals que es con-
serven als arxius i biblioteques de casa
nostra. Malauradament, una gran part
d’aquest patrimoni musical encara no
ha estat estudiat ni editat. Aquest fet
comporta que el deteriorament constant
produït pel pas del temps faci cada cop
més difícil la recuperació del patrimoni,
i en alguns casos se n’arribi a produir la
pèrdua. És per això que cal valorar molt
més el nostre llegat musical, ja que qui
ha tingut l’oportunitat de tenir-lo a les
seves mans és conscient que significa un
tresor que no podem deixar perdre. Si
volem conservar, estudiar i comprendre
el nostre passat musical, anem ben en-
caminats, però ens queda un llarg camí
per recórrer.
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IGNACIO CUELLO


–Què van anar a fer un conjunt d’es-
tudiants europeus als Balcans?


–El projecte d’aquesta orquestra con-
sistia a agrupar diferents estudiants eu-
ropeus en un grup orquestral i traslla-
dar-se a la regió per motivar les insti-
tucions musicals dels Balcans a igualar-se
al nivell musical d’Europa. La manera
de dur-ho a terme va ser realitzant una
gira pels diversos països (Montenegro,
Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia) per tal que
els professors veiessin el nivell que hi
havia. A més, en l’orquestra també van
participar estudiants dels Balcans, i això
va formar una pinya.


–Com surt la possibilitat de partici-
par en aquest projecte?


–L’ESMUC em va proposar d’anar-hi
i ser-ne el representant, ja que faltava
una viola a l’orquestra i s’havia dema-
nat omplir aquesta plaça a nivell estatal.
Però fins just abans de començar la tro-
bada no em vaig adonar que era el re-
presentant espanyol, també. Va ser in-
creïble quan vaig arribar allà i vaig veu-
re que cadascú representava un país.
Això implicava pressió, ja que s’havia
de tocar molt bé. 


–D’on procedien els membres de The
European Student Chamber Orches-
tra?


–Hi havia representants de diferents
parts d’Europa, com Suècia, Noruega,
Polònia, França... A més dels cinc mú-
sics dels mateixos Balcans. El concerti-
no i únic professor de la trobada, Lavard
Skou Larsen, era d’origen brasiler, però
portava molt temps vivint a Àustria.


–Com valores aquesta experiència?
–Aquesta trobada va ser en grup de


cambra, només érem vint. Recordo que
des dels primers dies ja érem com una
família, tot i que cadascú venia d’una
mare diferent. El que més em va sor-
prendre és que cadascun de nosaltres ve-
nia de cultures, llengües i llocs diferents,
però ens enteníem de seguida més enllà
de la música. Vaig tenir la sensació que
això trencava tots aquells tòpics que es
poden relacionar amb el país de pro-
cedència, com per exemple que els ale-
manys són els freds. I no és així.


–Quina és la situació de l’aprenen-
tatge musical als Balcans? Hi ha una
diferència educativa amb allò que es fa
a la resta d’Europa?


–No en puc dir res dolent. Els músics
dels Balcans amb qui tocàvem eren de
la mateixa edat que nosaltres i tenien el
mateix nivell. No es podia diferenciar la
procedència d’un músic pel fet de tocar
millor o pitjor. Segurament, més enllà
de comparar nivells musicals, el que es
pretenia era crear connexions. Després
dels conflictes dels darrers temps, sem-
bla que els Balcans hagin quedat com
una part d’Europa que mai no es vol
anar a veure. Però crec que a través d’a-
quest projecte es volia donar a conèixer
que els que estaven tocant allà són iguals
que els de la resta d’Europa.


–La trobada va durar poc més d’una
setmana. En aquest temps, vas tenir mo-
ments per entrar en contacte amb la so-
cietat balcànica?


–Poquet, però sobretot amb la ma-
teixa gent que hi havia a l’orquestra. Em
vaig entendre molt bé amb el cellista que
representava Bòsnia. Em va comentar
que la situació del Conservatori de Sa-
rajevo no era gaire bona, ja que encara
faltaven moltes coses per fer. Per exem-
ple, no tenien pràcticament aules d’es-


tudi, però això no és gaire estrany; també
passa a conservatoris d’aquí. Tot i això,
em comentava que era complicat poder
estudiar o sortir d’allà. A part d’això, a
nivell social, em vaig adonar que la gent
d’allà estaven en un cercle tancat, els
costava obrir-se a fora.


–De moment no està prevista una se-
gona trobada amb la mateixa finalitat.
Creus que pot donar fruits, un projec-
te d’aquest tipus?


–M’agradaria que fossin projectes que
es poguessin repetir més. A nivell per-
sonal, va ser una de les millors situacions
que he viscut mai. Però per a aquestes
coses sempre fan falta molts diners i
molts espònsors. Tinc l’esperança que
es repeteixi, però qui sap.


–Per acabar, una curiositat. Com és
que ja de petit et vas decantar per la
viola? És un instrument que sembla que
perdi protagonisme davant del violí...


–Vaig començar piano als 5 anys, però
quan vaig entrar al conservatori no hi
havia places per a pianistes. Recordo que
estàvem fent la matrícula amb la meva
mare i ens van dir que havíem de triar
instrument, però només quedaven pla-
ces de corda, de violí o viola. En aquell
moment crec que em va semblar que el
violí era massa cridaner i llavors em vaig
quedar amb la viola.


–I ara encantat de la vida, no?
–En algun moment he tingut una mi-


ca d’incertesa. Acabant el grau mitjà em
van impulsar a tocar el violí; el meu pro-
fessor de viola volia que em canviés.
Però si portes molts anys tocant un ins-
trument, el que comptarà serà això. I ara
no me’n penedeixo gens ni mica. Estic
content de tocar la viola i quan toco mú-
sica de cambra m’encanta ser la veu de
la viola i no la del violí.


Ignacio Cuello (Monzón, 1987) és violista gra-
duat a l’ESMUC l’any 2010. Tot i començar els
estudis musicals tocant el piano, la viola l’ha
acompanyat des dels 8 anys i l’ha portat per
diferents orquestres i grups de cambra. Cue-
llo ha estat membre de l’Euskal Herriko Gaz-
te Orkestra (EGO), la Internacional Regions
Symphony Orchestra (IRO), la Joven Orques-
ta Nacional de España (JONDE) i aquest 
estiu ha participat en la trobada de l’Orches-
tre Français des Jeunes (OFJ). Tot i això, men-
tre quedava reserva de la Gustav Mahler Ju-
gendorchester va ser convidat a la gira balcà-
nica que va realitzar The European Student
Chamber Orchestra el passat mes de març.


per ÍNGRID PUJOL


ÍNGRID PUJOL
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


novembre 2010
Activitats
Dimecres 3, a les 20 h
La Pedrera


Concert per a piano a càrrec de Manuela Gouveia, 
Rafael Salinas i Jordi Masó. Interpretaran peces de 
Chopin, Mompou i Casella.


Dimecres 17 
Aula de cor


Classe magistral de piano amb Michal Drewnowski.


Dijous 18, a les 18 h 
Aula d’orquestra


Estudiants de piano de l’ESMUC interpreten Schumann 
i Chopin.


Dijous 25, 18 h
Aula d’orquestra


Chopin: la música de cambra. Concert d’estudiants.


Dijous 25, de 16 a 20 h
Aula 351


Mostra d’instruments. Presentació de violins i violoncels
elèctrics de la marca G&fills, dissenyats i construïts per 
David González.


Dilluns 29 
Aula d’orquestra


Assaig obert de la Big Band de l’NDR amb Omar Sosa 
(Festival Internacional de Jazz de Barcelona).
Assaig exclusiu per a estudiants i graduats de l’ESMUC.


Dimarts 30, a les 19 h 
L’Auditori (Sala Tete Montoliu)


Barcelona Lyon Trombons. Concert de trombonistes del 
Conservatori de Lió (França).


E S M U C A G E N D A
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No conec cap música amb més capacitat per abastar amb
tanta facilitat una expressió que va des de les profun-
ditats de l’ànima fins a allò de caràcter més còmic i lleu-


ger, que la música del classicisme. Una música amb un ventall
de registres expressius enorme i sempre equilibrats que pot ex-
pressar allò transcendent, greu i profund sense arribar al pa-
tetisme, per passar ràpidament a picar-nos l’ullet en un gest
ple de burlesca complicitat que provoca un somriure, sense
caure mai en el grotesc. Una expressivitat que no queda limi-
tada per les convencions estilístiques del període, sinó que, tot
al contrari, en surt reforçada a través de l’ús subtil i mesurat
d’un conjunt de signes i referents compartits que constituei-
xen el més proper a una veritable semanticitat, precisament en
aquella música que hom podria considerar més absoluta i, per
tant, més allunyada de la representació d’una semanticitat tex-
tual o extramusical. Heus aquí la meravellosa paradoxa del
classicisme!


És precisament aquest enorme ventall de significats i ex-
pressions el que fa que la música requereixi ser “interpretada”,
i no merament executada. L’obra musical és, en aquest sen-
tit, una obra oberta. Però això no vol dir que el marge d’in-
terpretació sigui infinit. En Interpretació i sobreinterpretació
U. Eco ens adverteix: “En un univers dominat per la lògica de
la similitud... l’intèrpret té el dret i el deure de sospitar que el
que ha pres pel significat d’un signe és en realitat el signe d’un
nou significat.”


Es fa difícil limitar els marges de la interpretació. Herman
Hesse s’imaginava un Mozart que, en cas d’haver nascut al se-
gle XX, estaria tocant jazz amb un saxo a les mans. El mateix
es podria pensar de Haydn, un músic innovador i vital, el qual,
a mitjan segle XX, potser s’hauria traslladat a Harlem o a No-
va Orleans, en comptes d’anar a Londres. 


I qui sap si a Haydn li hauria agradat escriure per a saxo.
Sóc del parer que la música només es torna actual i reviu quan
l’intèrpret la sent viva i la interpreta com si l’estigués creant
en aquell mateix instant. Pitjor que una sobreinterpretació és
una mera execució que impedeix que la música trobi la seva
ànima. L’intèrpret no hauria de ser un esclau en l’aplicació
de les darreres tesis musicològiques sobre l’autenticitat i les
pràctiques de l’època. Certament, ha d’estudiar i conèixer el
text i el seu context original, però si ha de ser capaç de fer-lo
reviure, sobretot l’ha de poder sentir actual. El secret no es tro-
ba en l’autenticitat, sinó en la musicalitat de la interpretació.
Els criteris potser siguin subjectius, però de cap manera són
relatius. Si tinc la sensació que qui em pica l’ullet és Haydn i
no l’intèrpret, aleshores tinc el Haydn que vull.


El Haydn que jo vull és un Haydn sorprenentment pro-
per; un Haydn que, malgrat el temps que ens separa, con-
tinua essent quotidià, i la seva música tan viva com si


hagués estat composta ahir mateix. Vull el Haydn que es
desprèn directament de la seva obra; sense adaptacions, millo-
res o posades al dia que no necessito ni vull; el Haydn exacte
que escrivia amb precisió allò que desitjava: per als músics i
els instruments que tenia al davant –ja fos un clave antiquat o
el més perfeccionat dels pianofortes–, per a la millor orques-
tra, per a un quartet de dilettanti o per als rellotges musicals
del seu patró Esterházy. Aquest és el Haydn que jo vull; aquell
que, l’any 1790, davant la reticència de Mozart pel seu immi-
nent viatge a Londres (“ja no tens edat per a aquestes coses
i, a més, no n’entens l’idioma”), contesta orgullós: “Meine
Sprache versteht die ganze Welt” (la meva llengua l’entén el
món sencer!). 


Aquest és el “meu” Haydn; el Haydn cantat i tocat pels ins-
truments que ell va conèixer, en la manera que ell volia que es
fes, i com ben clarament indicava en les seves partitures: tempi,
articulació, ornamentació, dinàmica, retòrica, fraseig, colors,
textures... Un Haydn el llenguatge del qual tots entenien, però
sobre el qual, inevitablement, s’han anat dipositant diversos
estrats interpretatius de forma sovint descontrolada, que han
arribat a desenfocar la diàfana claredat amb què el Mestre pen-
sava la seva música. 


Vull –per recuperar la seva frescor i els seus colors origi-
nals– un Haydn interpretat de manera “històricament infor-
mada” a partir de la musicologia, que no converteixi en un
experiment banal i estèril la fluïdesa genial de la seva música;
un Haydn interpretat amb sinceritat i amb la consciència que
no hi ha una “única” manera d’abordar-lo, sinó que n’hi ha
tantes com músics ben informats; amb la idea ben clara que
evolució no significa millora, sinó tan sols això: evolució, i que
un violí i un arc de 1809 no eren pitjors ni estaven més mal
tocats que els de 2009. 


No és ni millor ni pitjor, el “meu” Haydn històricament infor-
mat; són els músics, els que són millors o pitjors. Tan bo és un
Haydn interpretat en un Steinway per un Rakhmàninov
desentès dels estils originals de Haydn i a la recerca del seu
propi llenguatge, com la música de Haydn executada amb la
perfecció i precisió que el Mestre tenia i exigia, reproduïda
honestament i sense ànims de “millorar” allò que és immillo-
rable. Aquest llenguatge m’emociona de qualsevol manera,
independentment de la meva elecció personal.


Quin Haydn volem?


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


Aquesta secció no vol pas ser un joc d’opòsits, d’opinions enfrontades i voluntat de polèmica,
sinó una contraposició d’arguments diversos a l’entorn d’un tema que es proposa a dues veus de
registre ben diferenciat. En aquest cas, les de dos professors de l’Escola i, ambdós, caps de de-
partament, escrivint sobre l’apropiació contemporània de Haydn. Eduard Resina, de teoria i com-
posició, ha estrenat recentment Four Haydn, una peça per a quatre teclats d’afinacions diferents,
que pren melodies haydnianes com a punt de partida i reflexió. Emilio Moreno, de música an-
tiga, és un violinista reconegut per les seves recerques musicològiques i els seus enregistraments
a l’entorn de la música dels segles XVII i XVIII. Del Haydn de cadascun d’ells, en resulta un clús-
ter, un xoc enriquidor i no necessàriament dissonant.


Compositor. 
Cap del Departament de 
Teoria i Composició de l’ESMUC


Violinista. 
Cap del Departament de 
Música Antiga de l’ESMUC


Eduard
Resina


Emilio 
Moreno
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En reflexionar sobre Haydn i la im-
provisació, cal destacar que aques-
ta va tenir un paper molt important


en la pràctica musical del segle XVIII. 
Mentre que els tractats de teoria musi-


cal feien molt èmfasi en les formes musi-
cals i en l’estructura arquitectònica de les
obres, per a la improvisació eren molt més
interessants els processos subjacents a la
música, com ara: el desenvolupament dels
temes en el temps, la construcció de fra-
ses, les regularitats contraposades a les
irregularitats, els contrastos violents o en-
ginyosos.


Al segle XVIII, aquests processos per-
tanyien a l’àmbit de la retòrica musical.
Per il·lustrar el significat d’aquest concepte,
esmentaré algunes figures retòriques: hy-
perbole, exageració; dubitatio, conforma-
ció del dubte; suspensio, reserva, reteni-
ment del resultat; transitio, pas entre dos
moviments; attaca, canvi sobtat a una no-
va tonalitat; aversio, abandó del tema que
s’estava desenvolupant. Hi ha moltes més
figures de les anomenades retòriques que
formen part de l’entrellat del discurs mu-
sical.


El mateix Haydn va ser reconegut per
utilitzar el mètode de la improvisació com-
positiva: s’asseia davant del teclat, co-
mençava a fantasiejar i, quan trobava una
idea que li agradava, hi treballava tot se-
guint les regles de l’art.


Amb el projecte que ha culminat amb
el concert “Reflexions al voltant de Haydn
i la improvisació”, els meus estudiants
s’han enfrontat a un repte considerable.
Per improvisar en l’estil de l’època de
Haydn, han hagut de superar diverses fi-
tes. En primer lloc, cal un molt bon do-
mini de l’instrument. També cal disposar
de l’experiència que permeti traduir de ma-
nera immediata les idees musicals al so de
l’instrument. I, el que és més important,
cal entendre el llenguatge de Haydn i els
seus contemporanis. Això implica tenir no
només una comprensió bàsica dels princi-
pis retòrics que abans he esmentat, sinó
també facilitat tècnica per a l’harmonia o
la conducció de les veus, entre d’altres.


Tinc força experiència a treballar amb
alumnes per intentar aconseguir aquests
reptes, i em plau comprovar que, per a
molts d’ells, aquest és només el principi
d’un llarg camí de descobertes en el me-
ravellós món musical.


Karst de Jong.
Professor d’Improvisació i Acompanyament


Afinal de gener i dins dels actes de cloenda de l’Any Haydn que l’ESMUC
ha organitzat en el bicentenari de la mort del compositor, alumnes de mú-
sica antiga de l’ESMUC i de l’Institut del Teatre representaran l’òpera de


marionetes Philemon und Baucis.
Haydn va compondre aquesta obra l’any 1773 al servei del príncep Nicolau


Esterházy el Magnífic per a les festes en honor de la visita d’Estat de l’empera-
driu Maria Teresa d’Àustria. El Palau d’Esterházy funcionava aleshores com
un Versalles hongarès; per a aquesta i altres importants celebracions, compta-
va amb un teatre exclusiu i les obres de titelles eren un dels entreteniments fa-
vorits.


Philemon und Baucis, també titulada com “El viatge de Júpiter a la Terra”,
presenta dos papers parlats a més de cantants solistes i un cor que, sumats al
protagonisme de les marionetes, conten una història moralitzant amb personat-
ges idealitzats del món mitològic i bucòlic. 


El director alemany Andreas Spering, especialista en música antiga i en el
repertori operístic clàssic, serà l’encarregat de dirigir una interpretació musical
orientada a la historical informed performance, ajudat d’una orquestra tipus Man-
heim formada per instruments històrics. 


Per a l’ocasió, el llibret original alemany de Gottlieb Konrad Pfeffel ha estat
traduït al català pel poeta Miquel Desclot, traducció que s’inclourà en el pro-
grama de mà però no en la representació, en la qual es respectarà l’idioma ori-
ginal.


Amb aquest espectacle se’ns dóna l’oportunitat de retrobar un Haydn lligat a
la divertida faceta escènica del teatre de titelles, al qual la titellaire Núria Mes-
tres aportarà el toc imaginatiu amb les seves figures. L’actuació tindrà lloc el 28
de gener a les 19.30 h a la Sala Ovidi Montllor de l’Institut del Teatre. 


María del Mar Poyatos Andújar. Estudiant de Musicologia. Tercer curs


El projecte 
“Reflexions al 
voltant de 
Haydn i la 
improvisació”


‘Philemon und Baucis’ culmina 
l’Any Haydn de l’ESMUC


La vida en la partitura és una vida fossilitzada i, en certa manera, morta
en la fragilitat del paper. Aquesta vida morta de la música reclama que,
per mitjà de la interpretació, les obres es restaurin i tornin a viure en


l’espai fisicotemporal i no pas en un misteri criptogràfic solament accessible a
alguns iniciats. Aquesta necessitat de viure que té la partitura no s’escapa de cap
música, però sens dubte, els qui més necessiten ser restaurats en la vida són els
clàssics. 


Les sonates per a tecla de Haydn comprenen un vast territori, des de les com-
posicions primerenques fins a la darrera època del compositor. Però això no
vol dir que solament hi hagi una manera d’interpretar el repertori haydnià. De
fet, la interpretació musical es situa al mateix nivell que l’hermenèutica i, per
tant, l’objecte artístic –la partitura– ha de ser reactualitzat pel subjecte intèrpret.
Però en l’equació hi ha més incògnites, com per exemple, l’instrument del qual
es serveix l’intèrpret per a la seva tasca.


Els teclats de Haydn comprèn una sèrie d’activitats al voltant dels instruments
amb què es pot interpretar el repertori per a tecla del compositor austríac: cla-
vicèmbal, clavicordi, fortepiano i piano. El concert inicial es va celebrar el 24 de
novembre a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori, on alumnes de l’Escola van
donar espai i vida a una selecció de sonates del compositor: Tomoko Matsuoka
al clavicèmbal, Toni Costa al fortepiano i Anna Serret, Marc Castellà, Marc Per-
na i Marco Gonzalvo al piano modern.


Paral·lelament, l’ESMUC va organitzar els dies 26 i 27 de novembre un se-
minari amb els professors Vladislav Bronevetzky, Arthur Schoonderwoerd i Béa-
trice Martin. Aquesta activitat, adreçada als intèrprets de clavecí, clavicordi, for-
tepiano i piano modern, va ser una experiència al voltant de la interpretació de
la música de Haydn amb instruments històrics i moderns.


El 28 de novembre va tenir lloc l’acte de cloenda del seminari a la Sala d’Or-
questra de l’Escola amb la participació dels assistents i amb una estrena del com-
positor i professor de l’ESMUC Eduard Resina, que va presentar Four Haydn,
composició que utilitza els quatre teclats esmentats.


Isaac Álamo Pérez. Estudiant de Musicologia. Tercer curs


Els teclats de Haydn







A
l voltant d’un 5% dels nens en
edat escolar són diagnosticats
amb l’etiqueta de “trastorn per
dèficit d’atenció amb hipe-


ractivitat” (TDAH). Són nens que pre-
senten una dificultat per mantenir l’a-
tenció, ja que la seva és de durada in-
suficient i no resulta efectiva per a les
activitats acadèmiques. A més, també
poden patir hiperactivitat i impulsivitat.
Aquest trastorn és més freqüent en els
nens que en les nenes i, tot i que no se’n
coneix la causa amb exactitud, sembla
que la genètica és un factor que hi pre-
disposa. També hi ha evidències que de-
mostren que l’activitat i el funcionament
cerebral dels nens amb hiperactivitat i
dels nens sense aquest trastorn és dife-
rent. Sovint, els nens diagnosticats re-
ben tractament farmacològic; concreta-
ment, una medicació psicoestimulant
que, paradoxalment, inhibeix la impul-
sivitat i la hiperactivitat i millora el
procés de l’atenció. A aquesta mesura,
que genera força controvèrsia –sobretot
entre les famílies dels afectats–, s’hi afe-
geixen també el neurofeedback i la terà-
pia de modificació de la conducta. 


Molts pares rebutgen el tractament
farmacològic perquè es tracta de nens
molt petits. Aleshores s’apliquen les terà-
pies del neurofeedback, que intenten cor-
regir els patrons d’activitat cerebral que
caracteritzen determinades psicopato-
logies, i la teràpia de modificació de con-
ducta, que comprèn un entrenament pro-
pi i el reforç de conductes com el man-
teniment de l’atenció, el compliment de
normes, l’esforç escolar o patrons ade-
quats de relació social. 


L
a música en els nens amb
TDAH. Són ben coneguts els
efectes que la música provoca
en els éssers humans. Tots hem


experimentat emocions algun cop amb
una música determinada. Sabem que una
música rítmica ens activa físicament,
mentre que d’altres ens relaxen o ens
evoquen records. La musicoteràpia uti-
litza la música com a eina per aconse-4
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per ALICIA PEÑALBA


Musicoteràpia i 
hiperactivitat


guir objectius terapèutics, i actualment
s’engloba dins del grup de teràpies al-
ternatives que, en particular per al cas
del TDAH, demostren uns resultats fa-
vorables a través de diferents mètodes
(Jackson, 2003). Encara que al nostre
país no abundi la investigació sobre els
efectes de la musicoteràpia aplicada al
TDAH, hi ha revisions com les d’Álva-
rez Nieto (2004) o Lafarga (1997) que
fan èmfasi en els beneficis que la músi-
ca aporta als nens hiperactius. 


Música per millorar l’atenció i la
concentració. De vegades, la música de
fons millora el rendiment i la conducta,
com afirmen Hallam i Price (2003). J.
E. Wiebe (2007) va presentar el cas d’un
adolescent amb TDAH per a qui la mú-
sica rock que escoltava amb els seus au-
riculars era un element motivador. Un
altre estudi demostra que la música con-
tribueix a millorar l’atenció de joves amb


hiperactivitat en una tasca d’entrena-
ment en neurofeedback (Pratt et al.,
1995). De fet, la música sembla que afa-
voreix millor l’atenció i la concentra-
ció que el silenci o la veu, com demos-
tren Abikoff et al. (1996). 


Música per millorar les relacions
socials. A més d’atenuar els símptomes
de manca d’atenció i de concentració, la
música també contribueix a millorar les
relacions socials i la comunicació, i re-
sulta el mitjà més adient per expressar i
canalitzar les emocions. La música aug-
menta la tolerància a la frustració i dis-
minueix l’emissió de conductes disrup-
tives. Alguns nens amb TDAH tenen di-
ficultats per establir i mantenir relacions
amb els seus companys, principalment
a causa de les seves conductes impulsi-
ves. 


Després de diverses sessions de mu-
sicoteràpia, Montello i Coons (1998)
van constatar canvis significatius de re-
ducció de l’agressivitat i l’hostilitat en
preadolescents problemàtics. McIntyre
(2007) va adaptar el seu programa ini-
cial d’intervenció musicoterapèutica, que
incloïa temes musicals que agradessin
als pacients (música de Queen, Nirva-
na, Deep Purple, etc.) i representessin
activitats d’improvisació i creació. El re-
sultat va suposar un benefici significa-
tiu en les àrees d’interacció social i au-
toregulació, en l’actitud envers l’escola
i el treball, en les habilitats musicals,
el progrés acadèmic i l’autoconeixement. 


Música per disminuir les conduc-
tes hiperactives. Com ja hem esmen-
tat, un dels símptomes més visibles dels
nens amb TDAH és la hiperactivitat o
hipercinèsia, que es caracteritza per una
activitat motora exagerada i es manifesta


Les investigacions 
demostren que 
les músiques 


tradicionalment 
considerades 
estimulants 
redueixen 


la motricitat dels 
nens amb TDAH.


–Problemes en el ritme del son i durant els àpats


–Períodes curts de son i despertar sobtat


–Resistència a les cures habituals


–Reactivitat elevada als estímuls auditius i irritabilitat


SÍMPTOMES EN NADONS AMB TDAH







5


ESMUC


en una dificultat per estar-se assegut i
en el moviment constant de braços i ca-
mes. 


La música repercuteix en l’activitat
corporal. Majorek i col·laboradors
(2004) assenyalen que l’anomenada terà-
pia eurítmica provoca canvis positius en
la coordinació, la concentració i el des-
envolupament d’habilitats motores, a
més de millores en la resta de la simp-
tomatologia del trastorn hiperactiu. En
general, les investigacions demostren
que les músiques tradicionalment con-
siderades com estimulants –és a dir,
aquelles que tenen un ritme marcat, un
tempo àgil i motius melòdics clars– re-
dueixen la motricitat dels nens amb
TDAH. Per contra, les músiques que es
consideren sedants –amb pocs canvis rít-
mics, un àmbit reduït, sense grans salts
melòdics i amb tempo lent– no els pro-
dueixen cap efecte relaxant. 


E
l tractament de musicoterà-
pia en nens amb TDAH. La
musicoteràpia utilitza diversos
tipus de tècniques per a la con-


secució d’objectius terapèutics. Això és
possible perquè la música, utilitzada amb
intenció, té importants efectes que s’e-
videncien a nivell físic, cognitiu, emo-
cional, comunicatiu i social. En el cas
dels nens amb hiperactivitat, alguns dels


objectius que es persegueixen són: l’in-
crement del temps d’atenció i de la con-
centració, la millora de les relacions so-
cials i de l’autoestima, la disminució de
les conductes hiperactives i la reducció
de la impulsivitat. En les sessions d’in-
tervenció s’utilitzen tècniques denomi-
nades passives que comprenen l’escolta
musical, o tècniques actives com són
la interpretació d’instruments, de core-


ografies o de cançons, la improvisació
amb instruments i la creació de lletres
de cançons, de ritmes o de dramatitza-
cions amb música. Algunes d’aquestes
activitats es duen a terme individual-
ment, mentre que d’altres es treballen
en grup, amb la intenció de desenvolu-
par aspectes com el respecte de torns,
l’escolta de l’interlocutor o el control de
la impulsivitat. 


La contribució de la música en la
millora de l’atenció i la concentra-
ció. Des del punt de vista cognitiu, l’estí-
mul musical es presenta com un capta-
dor d’atenció. En primer lloc, si la mú-
sica apareix en una situació de silenci,
contribueix de forma automàtica a cap-
tar l’atenció de l’oient. A més, pel fet
d’estar sempre present i anar canviant,
permet focalitzar l’atenció en diversos
aspectes: el ritme, la instrumentació, la
melodia, etc. Un oient mai no està atent
a la música d’una manera constant i ho-
mogènia, sinó que salta d’uns elements
a altres. De fet, els compositors conei-
xen i utilitzen molt bé els captadors d’a-
tenció en el seu discurs musical. La re-
petició d’una melodia, per exemple, és
un focus d’atenció per a l’oient. El fet
que diversos instruments recuperin un
motiu també és un captador. L’estruc-
tura musical també pot contribuir a fo-
calitzar l’atenció: aquest és el cas de l’al-
ternança d’estrofes i tornades en qual-
sevol cançó popular. La utilització
d’alguns instruments pot guiar la peça
musical en aquesta direcció, per exem-
ple mitjançant l’ús d’instruments de per-
cussió –amb un timbre molt diferent de
la resta– en un moment determinat. Els
silencis utilitzats de manera estratègica
poden fer que la nostra consciència s’hi
adreci de forma automàtica, i són un re-
curs que s’utilitza repetidament en les
bandes sonores de pel·lícules de terror. 


L’atenció d’un nen amb TDAH enca-
ra és més canviant que la d’una perso-
na sense aquest trastorn. Una cançó que
el nen conegui i sigui del seu gust pot
funcionar com a guia de la seva atenció.
Per això s’utilitza la música de fons men-
tre els nens amb TDAH fan els deures
escolars, ja que la música impedeix que
l’atenció salti cap a altres aspectes aliens
a la tasca que realitzen i a la mateixa mú-
sica. Una altra raó per la qual s’utilitza


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


Utilitzar música 
de fons mentre els 
nens amb TDAH


fan els deures 
impedeix que 


l’atenció salti cap
a altres aspectes 
aliens a la tasca


que realitzen i a la 
mateixa música.


NENS BALLANT 
EN GRUP 
AL SO DE LA MÚSICA


PILARS BÀSICS DE 
LA INTERVENCIÓ 
MUSICOTERAPÈUTICA
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aquesta tècnica és que la música de fons
pot emmascarar el soroll ambiental i al-
tres estímuls sonors. Així, la música fun-
ciona com un fil conductor i evita els
salts d’atenció cap a altres estímuls: les
veus dels companys, el soroll provinent
del carrer o de l’exterior de l’aula, etc. 


La música consta també d’una es-
tructura interna que permet al nen hi-
peractiu posar pautes al temps. A més,
si el nen coneix molt bé la cançó, l’aju-
darà a restar en la mateixa activitat: fun-
cionarà gairebé com un rellotge de
sorra, que permet preveure el temps que
ha d’esperar per aixecar-se de la cadira,
per exemple. 


Algunes activitats musicals requerei-
xen alts graus d’atenció i concentració.
Acompanyar cançons implica haver d’es-
tar atent al lloc exacte de la peça en què
el nen ha de participar. Les improvisa-
cions musicals comporten torns que han
de ser respectats. Les dramatitzacions
amb música exigeixen igualment una
atenció constant del nen per poder in-
tervenir en el moment precís. Totes
aquestes activitats poden resultar alta-
ment motivadores i fan que, a poc a poc,
les exigències d’atenció es puguin in-
crementar. 


La música en el control d’impul-
sos. Les activitats i jocs musicals pro-
picien la introducció d’una demora en-
tre l’estímul i la resposta. Les activitats
que utilitzen preguntes i respostes, o bé
imitacions –ja sigui mitjançant instru-


ments, el cos o la veu– requereixen l’a-
tenció sobre un estímul curt que s’ha de
repetir o respondre, i per a això cal es-
perar que finalitzi. Per augmentar en-
cara més el temps d’espera entre la pre-
gunta i la resposta, es pot afegir una con-
signa de retard; per exemple: comptar
fins a tres, fer un ritme o dir qualsevol
paraula. En relació amb això, també són
interessants les activitats de rol o amb
un repartiment de papers, en què el nen
amb hiperactivitat ha d’esperar el seu
torn per participar (instrumentacions,
dramatitzacions, etc.). 


La música per disminuir la hipe-
ractivitat. S’ha comprovat que la mú-
sica ràpida i amb ritme clar i marcat fa-


cilita la relaxació física dels nens amb
TDAH: molts estudis demostren que, en
aquests casos, utilitzar música rock és
més efectiu que no pas utilitzar música
relaxant. També és sabut que hi ha una
clara relació entre l’atenció i la motrici-
tat. Com assenyalàvem abans, l’aten-
ció salta d’uns aspectes de la música a
d’altres, mentre que el moviment mar-
ca els llocs de la música on hem d’es-
tar atents. Aquestes pistes clares sim-
plifiquen l’escolta musical als nens i, per
tant, disminueixen les conductes mo-
tores inadequades que es produeixen
com a conseqüència de la manca d’a-
tenció. 


C
onclusions. La música i les ses-
sions de musicoteràpia afavo-
reixen el manteniment de l’a-
tenció i la concentració dels


nens amb hiperactivitat. A més, l’ús de
música ràpida i rítmica disminueix l’ac-
tivitat motora, ja que proporciona una
pauta temporal d’atenció. Mitjançant les
activitats musicals col·lectives es mi-
lloren diversos aspectes d’importància
rellevant per a aquests nens, com la so-
cialització, la comunicació, l’expressió
emocional i l’autoestima. Aquests nens
es poden beneficiar de la música tant a
partir de l’escolta com de la pràctica, en
totes les seves vessants. L’ús d’instru-
ments, el ball, el moviment i la veu per-
metran que el nen s’expressi, es relacioni
socialment i millori el concepte de si ma-
teix.
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l’expressió 
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


Emilia Gómez


–En què es va basar la teva investi-
gació de doctorat?


–En mètodes d’investigació del so i la
música de manera semiautomàtica, és a
dir, agafar una interpretació d’una peça
musical i extreure’n de forma automàti-
ca característiques harmòniques, melò-
diques, rítmiques, instrumentals, etc. Em
vaig especialitzar en l’anàlisi harmònica
i melòdica automàtica. O sigui, veure en
una peça quines notes estan sonant i fer-
ne una anàlisi amb mètodes teòrics que
han estat introduïts a l’ordinador.


–Aquest projecte té alguna aplicació
actualment?


–És un prototip de recerca, però té
aplicacions, sobretot, en sistemes co-
mercials de recomanació de música. A
partir de la música que t’agrada, et re-
comana música similar, ja sigui relacio-
nant artistes del mateix estil com també
usant paràmetres musicals. També es fa
servir per comparar peces i trobar-ne ver-
sions i, en un aspecte més didàctic, per
trobar acords o la melodia d’una peça.


–Com definiries l’MTG?
–Més que un grup de recerca con-


vencional, nosaltres som un grup de per-
sones que tenim interessos de recerca
comuns i ens trobem dins de projectes
de recerca sobre tecnologia i música.


–Com s’organitza un grup d’investi-
gació sobre tecnologia musical?


–Aquest grup és bastant heterogeni.
No es pot dir que sigui un grup estàn-
dard amb els patrons d’un equip de re-
cerca: un professor i els seus estudiants
de doctorat. Nosaltres som unes 45 per-
sones amb vinculacions diferents, des de
col·laboradors esporàdics fins a perso-
nes fixes pagades per la mateixa Uni-
versitat. L’organització parteix d’un di-
rector de grup, Xavier Serra, i diferents
àrees amb el seu responsable.


–Hi ha certa llibertat en la investi-
gació?


–Sí, sempre dins de la relació entre la
música i la tecnologia i dins d’unes àre-


es concretes. No treballem amb tot, sinó
que intentem ser els millors dins d’uns
àmbits determinats.


–Però música i tecnologia són dos àm-
bits que normalment no s’associen. Qui-
na relació hi veus?


–En el nostre cas, desenvolupem ei-
nes per a la creació musical, per gaudir
de la música d’una manera diferent i, fi-
nalment, per interaccionar amb la mú-
sica i el so. Per això ens centrem en sis-
temes interactius d’interpretació que po-
den aportar diverses aplicacions, des d’un
joc a una teràpia.


–El vostre treball rep interès per part
de la resta del món musical?


–Des de l’ESMUC es veu un interès
creixent en l’àmbit tecnològic. Cada cop
tenim més intèrprets que s’interessen per
aquesta branca, com també l’etnomusi-
cologia busca eines per completar l’anà-
lisi del treball de camp que amb mèto-
des tradicionals no es pot realitzar. En
la indústria musical s’aplica també l’anà-
lisi per a la recomanació en la distribu-
ció de la música o la Reactable per a la
composició musical.


–Quins projectes s’estan impulsant?
–En aquests moments hi ha quatre


branques en funcionament: sistemes in-
teractius; comunitats de la música; pro-
cessament del so, centrat en la veu, i sis-
temes de descripció automàtica de la mú-
sica i del so per a la recomanació.
Últimament també hem treballat en un
projecte encarat a la cognició, per en-
tendre com escoltem la música. 


–Què t’atrau d’aquest món de la in-
vestigació?


–M’agrada la interdisciplinarietat, des
d’intèrprets o compositors fins a ma-
temàtics o físics: aprens de perfils dife-
rents. D’altra banda, m’agrada la part
creativa de la recerca: imaginar i por-
tar a terme idees; i, finalment, m’atrau
el fet de veure l’aplicació de la recerca,
com allò que investiguem és útil a la gent. 


–Quantes hores del dia t’ocupa la in-
vestigació?


–Depèn de l’època. Hi ha moments
que tens més classes i, per tant, menys


hores per dedicar a la recerca. És a dir,
amb el temps que et queda fas investi-
gació.


–I amb què et quedes? Amb les clas-
ses o la recerca?


–Les classes requereixen moltes ho-
res si ho vols fer bé i amb implicació. Si
tens una jornada completa, tindràs po-
ques hores per destinar a la investigació.
A mi m’agradaria fer menys hores de
classe i més recerca, però tampoc no em
voldria dedicar exclusivament a la re-
cerca, perquè amb la docència tens con-
tacte amb els alumnes, que són una font
d’idees.


–Finalment, què fa una dona en un
grup de recerca en què predomina el
sector masculí?


–No ho sé... La veritat és que és una
mica frustrant: tant al grup com al de-
partament sóc l’única dona. No hi ha es-
tudiants dones... 


–Hi ha alguna explicació?
–Crec que les dones no estan gaire


motivades per la forma com es planteja
la tecnologia. La manera de treballar és
diferent i normalment es presenta des
d’un punt de vista masculí.


–Animaries el sector femení a intro-
duir-se en aquest camp?


–És clar que sí. Tot i això, sí que hi ha
més dones al sector d’acústica, psicolo-
gia o musicologia. Però a la part de tec-
nologia i enginyeria n’hi ha molt poques.
Una cosa que intento, quan hi ha una es-
tudiant, és donar-li una mica de suport
perquè potser, sense adonar-nos-en, po-
dem orientar o plantejar les classes més
cap a un sector masculí.


–Es pot compaginar vida familiar i vi-
da de recerca?


–Crec que sí. Allò important per al ti-
pus de recerca que faig és tenir idees i
aquestes poden aparèixer en qualsevol
moment. Al contrari d’altres feines amb
horaris més estrictes, amb la recerca es
pot combinar el temps una mica com tu
vulguis. Però és una feina que no pots
dir: “Me’n vaig a casa, i fins dilluns”.
Sempre estàs treballant, perquè el cap
no para.


Emilia Gómez Gutiérrez (Sevilla, 1975) és professora del
Departament de Sonologia de l’ESMUC des de fa sis anys
i membre investigadora del Grup de Tecnologia Musical
(MTG) de la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2000.
La seva vinculació amb la música comença a través del
piano, però amb els anys es decanta per la recerca del so
i la música a través dels estudis d’enginyeria en teleco-
municacions.
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


gener 2010


Activitats


Dimarts 19, a les 19 h
L’Auditori–Sala Oriol Martorell


Concert de la Banda de l’ESMUC.


Diumenge 24, a les 19 h
L’Auditori–Sala Oriol Martorell


Concert de la Cobla de l’ESMUC.


Dijous 28, a les 19.30 h
Institut del Teatre


Philemon und Baucis.
Opereta original, representada amb titelles 
i interpretada per estudiants de música antiga 
de l’ESMUC i de l’Institut del Teatre.
Adaptació del text i presentació: Miquel Desclot.
Coordinació: Emilio Moreno.
Direcció musical: Andreas Spering.
Titelles: Núria Mestres.


Divendres 29, a les 19 h
L’Auditori–Sala Pau Casals


Concert de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC.
Repertori de F. J. Haydn. 
Simfonia dels adéus Hob. I:45, 
Simfonia concertant Hob. I:105, 
Simfonia Londres Hob. I:104, 
Simfonia Le soir I:8.
Director convidat: Patrick Cohen-Akenine.


E S M U C A G E N D A


COBLA DE L’ESMUC


ORQUESTRA SIMFÒNICA DE L’ESMUC
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Les noves tecnologies han ampliat, a la pràctica, el camp
de possibilitats com a idea sempre positiva de progrés.
Però el pensament compositiu, el valor de la idea o la


substància del que es diu, entès des del meu punt de vista, va
més enllà de les limitacions de la màquina, per àmplies que si-
guin. La idea genuïna em sembla més accessible des de la lli-
bertat de pensament no subjecta a la permissivitat dels mit-
jans. Per això resulta més fàcil imaginar noves grafies des del
llapis, ja que es pot fer volar la fantasia sense límit, tot i que
entenc bé la intervenció informàtica en una segona fase de com-
posició.


Si es parteix de la màquina per compondre, es pot caure en
el vici de la facilitat i la immediatesa; en allò que es diria “la
síndrome de l’ordinador”: partitures sense interès, plenes d’os-
tinati gratuïts, que es veuen amb tanta freqüència en els jurats
de composició. Constato això simplement com una tendèn-
cia o inclinació que pot amagar l’excessiu perill de dependèn-
cia de les possibilitats de l’ordinador i pot fer perdre aquella
reflexió profunda que, crec jo, ha de merèixer tota obra artís-
tica amb pes específic. 


Una altra cosa és la composició especulativa amb mitjans
informàtics, una recerca de primer ordre com la que es fa a
l’IRCAM de París, amb autèntica voluntat de progrés i crea-
ció.


Ligeti no escrivia des de l’ordinador, perquè li resultava aliè
i quedava fora del seu univers compositiu. Vegeu si no el magní-
fic manuscrit del seu Requiem, així com la netedat i el traç ner-
viós de la seva cal·ligrafia en els estudis per a piano. I el ma-
teix podria dir-se de quasi tota l’obra de G. Crumb. No serè jo
qui no vulgui veure els grans avantatges de l’ordinador en
moltíssims ordres, però ens fa perdre, en la còpia impresa, la
comunicació del traç cal·ligràfic i la valoració subliminar que
ens depara el manuscrit i tot el que es deriva de la ciència gra-
fològica.


En una entrevista recent, el cineasta Fernando Trueba es-
mentava els “50 consells màgics per pintar” de Salvador Dalí.
En arribar al número 50, Dalí remata: “Però tots aquests con-
sells no serveixen per a res si, en el moment de pintar, la teva
mà no és guiada per un àngel.” I continua Trueba: “L’àngel és
tot allò que, quan estàs creant, et guia més enllà de tu mateix.
[...] En aquests moments, quan noto l’àngel de la pel·lícula
que guia la meva mà, quan ja no sóc jo, és quan frueixo fent
cine.”


I això es pot fer des de l’esperit, que és el que importa, amb
noves tecnologies o sense.


En l’època de canvis que ens ha tocat viure, cal que va-
lorem el significat d’assumir allò que és nou i d’adaptar-
ho a les disciplines artístiques. L’art ens mostra contí-


nuament un present que reuneix les qualitats històriques del
que va ser o es va considerar novetat. He d’insistir en la meva
certesa que, en el cúmul del coneixement humà, no hi ha línies
que separin amb precisió l’antic del modern. I que, sobretot
en el terreny artístic, una expressió mai substitueix l’altra de
manera tallant.


Els tecnòlegs han parlat molt de “noves tecnologies”. Els ar-
tistes, seguint la definició de “música contemporània”, prefe-
rim parlar de “tecnologies contemporànies”, ja que el fenomen
de les tècniques que acompanyen el desenvolupament dels ins-
truments musicals, de l’escriptura i de la simbolització dels
sons es produeix de manera constant. 


Al costat d’aquestes tècniques trobem la tradició musical.
Però aquesta tradició està en continu procés de canvi, atesos
els descobriments que fan els músics. Així doncs, una síntesi
entre la música antiga i la música contemporània, en les seves
múltiples manifestacions doctes i populars, afecta el que co-
munament coneixem com a tradició musical.


En tots els casos intervé el paradigma de la tecnologia con-
temporània, tot afavorint la comunicació, els intercanvis estè-
tics i la producció i conservació de totes les músiques. Ja fa
més de cinquanta anys que el concepte de gravació és pre-
sent en la creació musical. L’era digital ha fet que es consoli-
din unes pràctiques musicals lligades al concepte d’art sonor.
Aquestes pràctiques, i més concretament l’anomenada “terce-
ra pràctica”, ajuden a entendre les metodologies tradicionals
de la composició musical i a compartir-les amb nous mèto-
des d’escriptura, transformació, elaboració i arxiu dels sons.


Així, davant la bellesa acústica d’una gran orquestra simfò-
nica que toca en un espai adequat per a una recepció idònia,
tindrem també la bellesa del so sintètic, o del so creat mit-
jançant el tractament de mostres, escoltat en un espai òptim,
amb refinats sistemes d’altaveus que descriuen qualitats ar-
gumentals de l’organització dels sons i la seva peripècia es-
pacial.


De cara al futur cal optar per la fusió real de tots dos mit-
jans: una fusió viable, econòmicament factible i representati-
va d’una estètica present en l’idiolecte musical i no submer-
gida en la funcionalitat del mitjà audiovisual. Només hem d’es-
perar que les programacions de concerts incloguin gradualment
les obres inadvertides de la nova era tecnològica i les creacions
de músics joves.


L’ús de les tecnologies contemporànies


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


La tecnologia musical, juntament amb els avenços científics de l’era digital, ha creat un nou marc


de referència per a la música. En aquesta secció us presentem les opinions de dos professors del


Departament de Teoria, Composició i Direcció de l’ESMUC sobre l’ús de les noves tecnologies,


també anomenades tecnologies contemporànies, en el procés de creació musical.


Professor del Departament de 
Teoria, Composició i Direcció de l’ESMUC


Professor del Departament de 
Teoria, Composició i Direcció de l’ESMUC


Carles
Guinovart i Rubiela


Gabriel
Brncic Isaza


en la composició musical
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S O S T I N G U T E S M U C


El passat dijous 10 de desembre, a les Cotxeres del Palau Robert, vam pre-
senciar un diàleg musical entre el compositor F. J. Haydn, de qui enguany
commemorem el bicentenari de la mort, i el jove compositor Javier Quis-


lant.
El musicòleg Joan Grimalt, que va presentar el concert davant un públic nombrós,


va destacar que el fet de possibilitar aquest intercanvi d’idees entre tots dos com-
positors era un motiu d’agraïment. 


El Quartet Toldrà va interpretar en primer lloc el Quartet en Fa menor, op. 20,
Hob III/35 de Haydn. Amb gran sensibilitat, els components del grup ens van ob-
sequiar amb una interpretació creada des de la passió i l’equilibri, amb un caràc-
ter molt definit i basada en un treball rigorós. La complicitat constant entre els
músics no va amagar en cap moment el discurs intencionat, subtil, net i lluminós.
Elegant, en una paraula.


La mateixa musicalitat i rigor van demostrar en la segona interpretació: Re-
mark’s Simplicity (Senzillesa en la reflexió) de Javier Quislant, un jove composi-
tor ple de talent i entusiasme.


A través de la senzillesa que anuncia el títol de la peça, Quislant va obtenir part
dels materials que li van servir per crear aquest diàleg amb el compositor clàssic.
Amb aquests materials, vivents en el Quartet de Haydn, va construir models nous,
però que al mateix temps mantenen la funció que Haydn els atorgà. I de la in-
teracció entre aquests models i les idees pròpies del compositor, va sorgir una obra
que ens va transportar en tot moment allà on el temps corre d’una altra manera. 


Sota la direcció de Jordi Piccorelli, que va fer un treball exepcional, van sor-
gir timbres, textures, contrastos i diàlegs amb gran energia i precisió. Plena d’e-
fectes i de color, amb tota l’ambigüitat del terme, i amb idees plenes de força, l’e-
xecució de l’obra obre nous camins a la percepció.


El respecte, la professionalitat i la complicitat entre tots els músics, actualment
estudiants de l’ESMUC, van fer que escoltar aquest diàleg, amb tots els seus ar-
guments i diferents perspectives, fos un veritable plaer.


Ariadna Sáez. Estudiant d’Etnomusicologia. Tercer curs.


El proper dimarts 23 de febrer, en el cicle Els Concerts de l’ESMUC, els es-
tudiants de l’Escola interpretaran tres obres per a conjunt instrumental. La
primera serà l’arranjament compost per A. Schönberg de l’obra Prélude a


l’après-midi d’un faune de C. Debussy, un dels compositors més influents del
segle XX que marcà un abans i un després amb la seva revolució subtil. Schön-
berg, que anys més tard també revolucionà el pensament musical, amalgama en
aquest arranjament la varietat tímbrica i la del color, respectant la riquesa que
ofereix l’obra original, creada pel compositor francès a partir de la personal in-
terpretació de l’ambient després del poema simbolista d’Stéphane Mallarmé.


De manera diferent però igual d’essencial és el paper que té la idea de Natura
en la segona obra, també arranjada per A. Schönberg. Es tracta del cicle de cançons
Lieder eines fahrenden Gesellen (Cançons d’un caminant, 1885) de G. Mahler,
basades en poemes de desamor que ell mateix va escriure en la seva joventut. Una
obra que, igual que l’anterior, pretén trencar amb el romanticisme i alhora esta-
bleix una nova relació entre les referències literàries i la música. 


Serà una bona ocasió també per gaudir d’una obra poc interpretada com és la
fluida i noble Petite symphonie del compositor francès Ch. Gounod, composta el
1885 per a instruments de vent. 


El concert tindrà lloc a les 19 h a l’Aula d’Orquestra de l’ESMUC, sota la di-
recció de Xavier Puig.


Ariadna Sáez. Estudiant d’Etnomusicologia. Tercer curs.


Haydn-Quislant


Concert d’estudiants dins el cicle 
Concerts de l’ESMUC


Eiji Oue (Hiroshima, 1957) titular de
l’OBC, visità l’ESMUC el passat 14
de desembre per impartir una mas-


terclass als estudiants de direcció. El pro-
grama era el primer i segon moviment de
la Cinquena Simfonia i l’obertura Egmont,
ambdues de Ludwig van Beethoven.


Segons Oue, el motiu generador del pri-
mer moviment de la Cinquena, conegut
com la “Trucada del destí”, s’ha de sentir
en el cos, en les dinàmiques de la gestua-
litat, per comunicar la seva força a l’or-
questra. En paraules seves, és indispensa-
ble que “el cos senti la música abans d’es-
coltar-la, i internar-se en el gest per tal
d’arribar a la profunditat”. Es refereix a
la necessitat que té el subjecte intèrpret
(director) de cercar i representar amb el
gest allò que ha d’expressar; és a dir, el des-
afiament de la voluntat, el sentit tràgic de
la vida i del destí. Així com el sentiment
reduït a la gestualitat il·lumina el caràcter
i el pathos de la música, l’angoixa del pri-
mer moviment de la Cinquena, desafiant
i invocant aquesta fatalitat tràgica, sona al
voltant de la gestualitat.


Però la gestualitat no ha d’estar opo-
sada a la tendresa. Passada la foscor del
primer moviment, Beethoven vol parlar de
la llum que neix i es desperta després de
la tempesta. Eiji Oue entén que, en dirigir
aquests moviments, cal contrarestar la bru-
talitat del gest del primer moviment amb
la suavitat. En les seves paraules, “la mú-
sica sempre ha de caminar cap a algun
lloc”; en aquest cas, la música “ha de vo-
lar, ha d’elevar-se cap a la llum, com la
pintura de Michelangelo o Da Vinci; la
música s’ha de dirigir sense pes, però amb
el mateix gest d’una pinzellada; amb
aquesta delicadesa que permet expressar
tot l’amor del món”.


I és que, en conclusió, en la direcció
d’orquestra no hi ha lloc per a dicotomies
vàcues entre l’objecte i el subjecte, sinó
que tot ha d’estar fusionat en la potència
de la gestualitat, en què l’objecte musical
i la capacitat subjectiva d’aprehendre allò
que és objectual són la mateixa cosa: mo-
viment i sentiment del cos i de l’ànima de
l’ésser musical.


Isaac Álamo. 
Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


Eiji Oue Schönberg i Gounod


O la potència 
gestual de la 
subjectivitat







D
es que s’inicià l’era d’Inter-
net a principi dels anys no-
ranta, el volum d’informació
que es transfereix per la Xar-


xa, així com la quantitat d’usuaris que
la utilitza, no ha deixat de créixer. En
aquests anys, l’augment progressiu en
les velocitats de les connexions, primer
amb l’aparició de mòdems i tecnologies
successivament més ràpides: 33,6 kbps,
56 kbps, i més tard amb l’aparició de la
banda ampla RDSI i finalment l’ADSL,
han fet que aquest procés hagi estat pos-
sible. Per posar un exemple il·lustratiu,
deu anys enrere escoltar la ràdio o veu-
re la televisió per Internet o la simple
possibilitat de veure vídeos per Internet
en temps real, és a dir, sense necessitat
de descarregar-los prèviament, hauria
sonat a ciència-ficció. Més que ciència-
ficció, hauria estat un somni fet realitat
per a aquell navegant intrèpid que es-
perava amb neguit les sis en punt de la
tarda per poder utilitzar la seva tarifa
plana i, tot seguit, visitar l’històric web
Classical MIDI Archives, des d’on des-
carregava cançons a 4,6 kbytes/segon.
Posteriorment el sintetitzador de la se-
va nova targeta de so de 16 canals les
interpretava com bonament podia.


Tanmateix, el món empresarial ha
anat a remolc de la tendència social.
Amb prou feines la indústria telefònica
–aleshores monopolitzada– va saber res-
pondre a les demandes dels seus clients.
Encara més, aquells que intentaren treu-
re’n partit sense la nova mentalitat que
exigia la Xarxa, van patir un crac histò-
ric l’any 2001 amb el que es va conèixer
com la crisi de les “punt com”. Així, les
possibilitats de negoci a Internet no
s’han començat a descobrir fins molt en-
trat el nou segle. Concretament, per a la
indústria discogràfica, l’aparició de
Napster (1999), aquell famós programa4


ESMUC


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


per JAUME ARROYO PEDRERO


La música al segle


d’intercanvi de cançons entre milions
d’usuaris anònims d’arreu del món, ma-
lauradament va significar l’inici d’una
guerra suïcida contra la mateixa tecno-
logia. Al final, com calia preveure, va
portar les discogràfiques a replantejar
profundament el seu propi model de ne-


goci. De fet, en poc temps, el format
estàndard que utilitzen els arxius MP3,
i que havia estat pensat en el seu origen
per a la codificació del so dels DVD i al-
hora per a la transferència de veu digi-
talitzada, també anomenada telefonia
digital, no va trigar a convertir-se en
l’estàndard de facto de la major part de
transferències d’arxius d’àudio a través
de la Xarxa. 


N
o va ser fins al 2001 quan el
gegant nord-americà Apple
va llançar, de la mà del seu
primer reproductor portàtil


d’arxius MP3, iPod, una botiga com-
pletament en línia per a la descàrrega de
música en aquest format i que va rebre
el nom d’iTunes. L’espectacular èxit del
model va propiciar l’aparició de com-
petidors com Amazon i obligà finalment
les discogràfiques tradicionals a replan-
tejar el seu propi model de negoci a par-
tir de l’establiment de diversos convenis
de col·laboració. 


Els últims anys, amb la massificació
de l’ús del flux de dades per a la repro-


En la família de 
tècniques que engloben
la compressió MP3, la
disminució en el pes
d’emmagatzematge


d’un fitxer de so és un
procés irreversible en


què es perd informació.
El seu mèrit és que això


es produeix amb una
mínima pèrdua en la
qualitat percebuda.


Una eina de suport a l’enregistrament


d’Internet


Treball sobre bandes sonores a 
l’estudi d’enregistrament de l’ESMUC
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ducció de música en directe o en temps
real –més conegut per l’anglicisme strea-
ming–, sembla que la tendència no dei-
xa lloc a dubte. La Xarxa esdevindrà, en
un futur no llunyà, un canal tan natural
per a la música com ho són avui els al-
taveus. Fins i tot la idea de col·lecció per-
sonal, és a dir, l’emmagatzematge de la
música en un suport físic per a les se-
gones escoltes té un futur incert. La re-
volució més recent de la telefonia mò-
bil, amb la plena implantació de la ban-
da ampla mòbil de tercera generació
(3G) UMTS i la imminent (3.5G)
HSDSPA, a més de l’existència d’una
successora (4G) WiMAX, fa preveure
encara un llarg camí per recórrer en
les prestacions que podrà oferir la xar-
xa d’accés a Internet. En aquest sentit,
les prestacions de l’àmplia gamma
d’smartphones, o telèfons intel·ligents,
són només un exemple que demostra la
possibilitat real que, en pocs anys, tots
tinguem accés a Internet tothora i a tot
lloc, a un preu raonable. 


P
erò en què consisteix exactament
un arxiu MP3? Per a la majoria
dels usuaris, l’única caracterís-
tica d’aquest format resideix en


el fet que, misteriosament, permet mul-
tiplicar aproximadament per 10 la quan-
titat de cançons que es poden emma-
gatzemar en un CD tradicional respec-
te del CD àudio de 74 minuts. No és tan
comú conèixer quin és el cost en la qua-
litat percebuda que suposa aquesta com-
pressió. Tant és així que, sovint, se sent
a dir la llegenda que la qualitat de l’MP3
és superior a la del CD. La realitat és
que, a diferència d’altres tipus de com-
pressió en què no es produeix una pèr-
dua d’informació i que, per tant, són re-
versibles (com per exemple els famosos
arxius ZIP), en la família de tècniques
que engloben la compressió MP3, la dis-
minució en el pes d’emmagatzematge
d’un fitxer de so és un procés irreversi-


ble en què es perd informació. El seu
mèrit és que això es produeix amb una
mínima pèrdua en la qualitat percebu-
da. D’aquesta manera, mentre que les
primeres s’anomenen tècniques de com-
pressió entròpiques o sense pèrdues, les
segones són anomenades compressions
perceptuals o amb pèrdues.  


Per tal d’entendre el funcionament de
la compressió MP3, cal entendre també
com funciona el sentit de l’oïda: com
el so es transforma en impulsos nervio-
sos que, finalment, són interpretats pel
cervell. En definitiva, aquesta tecnolo-
gia no hauria estat possible sense més
d’un segle d’investigacions científiques
sobre aquest òrgan sensorial. D’una ma-
nera molt succinta, els dos efectes més
representatius que són aprofitats per a
la codificació MP3 són els anomenats
emmascaraments freqüencial i tempo-
ral. Aquests efectes fan referència a la
manera com es modifica la nostra ca-
pacitat perceptiva d’un determinat so:
en el cas de l’emmascarament freqüen-
cial, per la presència d’un altre so de més
intensitat i proper en alçada (freqüèn-
cia); en el cas de l’emmascarament tem-
poral, per la presència d’un altre so an-
terior o posterior en el temps. En con-
junt, aquests dos fenòmens d’emmas-


carament provoquen que una part im-
portant de la informació continguda en
el so no sigui finalment percebuda per
l’oïda. Les tècniques de compressió per-
ceptual, per tant, s’estalvien de codifi-
car aquesta informació, que és elimi-
nada. D’una manera més precisa, es po-
dria dir que un algorisme s’encarrega de
donar prioritat a aquella part del so que
es percebrà amb més claredat, i assigna
menys prioritat a aquella que es troba
més a prop del llindar de percepció o
que, directament, no és perceptible. 


Amb tot, la naturalesa no és tan sim-
ple com això. Encara que el funciona-
ment respongui als mateixos principis,
no existeixen dues oïdes iguals. Deixant
de banda les possibles lesions o malal-
ties, hi ha persones amb l’oïda més fina
que d’altres, ja sigui a causa de qüestions
genètiques o de l’educació musical. A
més, la mateixa persona no gaudeix del
mateix sentit de l’oïda durant la infàn-
cia o durant la vellesa, ja que es va de-
gradant irremeiablement amb l’edat. Fins
i tot, la nostra oïda no es comporta igual
abans o després de presenciar un es-
pectacle pirotècnic, ja que disposa d’un
sistema de protecció que la insensibilit-
za contra agressions acústiques. Totes
aquestes heterogeneïtats fan que no hi
hagi models perfectes. De fet, els mo-
dels científics es basen en mitjanes ex-
tretes mitjançant estudis estadístics. Per
tant, és inevitable que sorgeixin defec-
tes audibles en la compressió, també
anomenats artefactes, que degraden pro-
gressivament la qualitat del so a mesu-
ra que augmenta l’exigència de com-
pressió. 


S
orgeix, doncs, la necessitat de
trobar un compromís entre l’am-
plada de banda (definida com la
taxa màxima de bits d’informa-


ció per segon) de què disposem en la
nostra connexió, o la mida del fitxer que
podem emmagatzemar en el nostre su-
port físic, i la qualitat de so que desit-
gem en l’escolta. Segons les cir-
cumstàncies, però, el punt òptim d’e-
quilibri entre totes dues variables pot
canviar substancialment. Així, per exem-
ple, es distingeix entre productes d’al-
tes prestacions, com les que proporcio-
na una cadena d’alta fidelitat o l’equip
d’un estudi d’enregistrament, i produc-
tes de baixes prestacions o de consum,
com el reproductor de so d’un telèfon
mòbil o els altaveus d’un ordinador
portàtil. Resulta evident que les exigèn-
cies de qualitat no són les mateixes per
a una persona que porta uns auriculars
mentre viatja amb metro, per exemple,
que per a aquella que escolta música re-
posadament a la seva llar. En tots dos
casos, però, cal utilitzar o consumir, d’u-
na manera eficient, la quantitat mínima


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


¿Té sentit que 
l’enginyer de so 
malgasti temps i 


recursos cercant una
qualitat en 


l’enregistrament que
més tard serà 


deliberadament 
reduïda en el format 
final de distribució?


Els professors Ferran Conangla i Enric Giné, 
amb un grup de tècnics d’enregistrament
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de recursos que garanteixi la qualitat exi-
gible en cada context. En definitiva,
aquesta és la raó que justifica sempre
l’ús de la compressió perceptual, inde-
pendentment de quin sigui el context en
qüestió. Així, per exemple, actualment
hi ha, d’una banda, emissores de ràdio
per Internet que ofereixen música clàs-
sica a 320 kpbs, amb un qualitat equi-
valent a la del CD i destinades a l’escolta
domèstica, i d’una altra, ràdios de notí-
cies destinades a ser escoltades a través
de telèfon mòbil a 24 kpbs. 


S
eguint la revisió històrica feta al
principi de l’article, és una rea-
litat cada vegada més palpable
que una gran part de la música


que s’enregistra avui dia ja es comer-
cialitza directament per Internet en un
format comprimit. Les conseqüències
d’aquest fet s’estenen molt més enllà de
l’eina de compressió, fins a arribar al
moment de l’enregistrament. ¿Té sentit
que l’enginyer de so malgasti temps i re-
cursos cercant una qualitat en l’enre-
gistrament que més tard serà delibera-
dament reduïda en el format final de dis-
tribució? Quines mesures pot adoptar
per tal de minimitzar les conseqüències
d’aquest fet insalvable? Dos professors
del Departament de Sonologia de l’ES-
MUC, Ferran Conangla i Enric Giné, em
van suggerir la idea de desenvolupar una
eina que pogués donar resposta a aquests
interrogants. 


Breument, l’eina consisteix en un pro-
gramari d’ordinador, anomenat MP3Vie-
wer, pensat per funcionar com a eina de
suport a l’enregistrament. Es tracta d’un
plugin, és a dir, un programa que apor-
ta una utilitat addicional a un altre pro-
grama; en aquest cas, a un dels progra-
mes d’enregistrament i mescla (també
anomenats estacions de treball d’àudio
digital) més utilitzats: CUBASE.
L’MP3Viewer permet escoltar allò que
s’està enregistrant, en temps real, com
si estigués comprimit en MP3, amb l’op-
ció d’ajustar la qualitat de la compres-
sió manualment i en el mateix moment
de l’escolta. Té dos modes d’operació:
el CBR (de l’anglès: Constant Bit Rate),
en el qual la taxa de bits per segon, o
amplada de banda utilitzada, és fixa al
llarg del temps (128 kpbs, 192 kpbs,
etc.) independentment de la qualitat per-
ceptual assolida, que pot variar segons
les característiques particulars del so en
un moment donat; i el VBR (de l’anglès:
Variable Bit Rate), en el qual l’amplada
de banda utilitzada és variable amb el
temps, i s’ajusta per proporcionar una
qualitat perceptual constant dintre d’u-
na escala valorativa de l’1 al 10.  


Una de les característiques més inte-
ressants d’aquesta eina és que permet


escoltar l’error, és a dir, allò que s’està
perdent per culpa de la compressió MP3
tant des del punt de vista freqüencial
com des del punt de vista temporal, amb
un detector automàtic del conegut arte-
facte de pre-eco. En el mateix moment
en què s’efectua l’enregistrament també
es pot escoltar la pèrdua de la panorà-
mica estèreo –és a dir, de diferenciació
entre canal dret i esquerre, per la uti-
lització de la compressió joint-stereo– o
l’efecte sala, a causa de l’emmascara-
ment d’alta freqüència. Finalment, el
programa s’acompanya d’una interfície
gràfica que mostra en temps real les màs-
cares aplicades pel compressor i el so en
el domini freqüencial, cosa que permet
entendre millor el seu funcionament en
cada moment (vegeu la figura 1). 


Així, la roda de l’esquerra ens permet
seleccionar la qualitat, el botó de la se-
va dreta ens permet alternar entre mo-
de CBR i VBR, el selector vertical ens
permet sentir el so original “WAV”, el
so comprimit “MP3” o l’error. El selec-
tor horitzontal, en combinació amb el
botó situat just a sobre, ens permet se-
leccionar entre els canals dret i esquer-
re, i entre els canals middle i side que es
defineixen com la suma i la resta pon-
derades dels dos anteriors, respectiva-
ment. Les combinacions d’aquests se-
lectors permeten escoltar tots els efec-
tes abans esmentats, entre d’altres.


L’aplicació pot resultar de molta uti-
litat en diferents moments de la cade-
na d’enregistrament. Pot ajudar a triar
l’equip d’enregistrament (microfonia,
taula de mescles, etc.) d’acord amb les
prestacions que es pretenen assolir, així
com les condicions de l’espai on es vol
fer l’enregistrament (estudi professio-
nal, sala de concerts, etc.). Durant l’en-
registrament, pot ajudar a emfatitzar
aquells sons més afectats per la com-


pressió, i així compensar-la. Després de
l’enregistrament, durant la mescla, pot
servir per avaluar la conveniència d’a-
plicar uns efectes o uns altres, com re-
verberacions, equalitzacions, o d’utilit-
zar compressors, limitadors, portes de
soroll, etc.


A més, el seu ús pot dotar l’enginyer
de so d’una experiència addicional so-
bre el comportament de la compressió
MP3 per a diferents estils musicals i qua-
litats de so que fins ara probablement
no s’ha tingut en compte. Així com ha-
bitualment s’utilitzen simuladors de rà-
dio FM per comprovar la sonoritat a
través d’aquest canal, o la seva compa-
tibilitat amb equips mono, aquest “si-
mulador” d’MP3 pot ajudar a ampliar
l’experiència del professional actuant  de
la mateixa manera. Finalment, la visua-
lització dels efectes d’emmascarament
pot ser una eina pedagògica per enten-
dre més ràpidament com funciona la
compressió perceptual. 


D
es del punt de vista de l’en-
registrament creatiu i com-
positiu, l’eina també pot és-
ser utilitzada per crear un


efecte molt peculiar de degradació so-
bre el so, ja sigui la distorsió generada
per la mateixa compressió, o l’error re-
sidual sobre l’original. Pot ser interes-
sant fer-ho servir en forma de gradació
al llarg del temps; per exemple, intro-
duint distorsions retardades.


Amb tot, l’eina també presenta algu-
nes mancances. Es va aconseguir reduir
fins a mig segon la latència introduïda,
cosa que encara podria fer-la incòmoda
en una sessió d’enregistrament en di-
recte. A més, com que cal utilitzar una
configuració específica de retard en mos-
tres, resulta menys flexible del que seria
desitjable per a la major part d’usuaris
potencials. D’altra banda, la càrrega
computacional que presenta és bastant
elevada –fet del tot comprensible si es
té en compte que cada mig segon es re-
alitza de manera consecutiva una com-
pressió i una descompressió, amb tot el
que això implica. Així doncs, tot i que
aïlladament o amb pocs efectes funcio-
na prou bé, en una sessió de complexi-
tat elevada, amb moltes pistes i efectes,
la seva funcionalitat podria veure’s afec-
tada. 


Per últim, cal assenyalar que no exis-
tia cap eina amb la mateixa funcionali-
tat i que, per tant, representa tota una
innovació. Estic molt agraït als profes-
sors Conangla i Giné pel suport que
m’han prestat per realitzar-la.


Jaume Arroyo Pedrero és sonòleg (ESMUC)
i enginyer de telecomunicació (UPC).


L’MP3Viewer


permet escoltar allò 
que s’està enregistrant, 


en temps real, 
com si estigués 


comprimit en MP3.


Figura 1. Interfície gràfica del plugin MP3Viewer
desenvolupat per a un entorn CUBASE
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


Quintet 
Frontela


–És curiosa, la vostra procedència...
–Sí: dos de les Illes Balears, un de Go-


della, l’altre de Gandia i, per acabar, Fi-
gueres. És una bona mescla, però tots
ens entenem en català.


–D’on neix el grup?
–Surt de l’ESMUC, d’una assignatu-


ra de música de cambra. En Marc havia
de fer el seu projecte final i necessitava
un quintet que anés rodant durant el
curs. Va parlar amb en Josep i a partir
d’aquí ens vam anar ajuntant. Al prin-
cipi tocàvem obres de sextet amb piano.
Tot i això, vam veure que ens enteníem,
va sorgir l’amor... i vam decidir conti-
nuar.


–I Frontela? D’on surt aquest nom?
–Vam començar com a sextet amb la


Ivet Frontela, repertorista de l’ESMUC
que ens va acompanyar en les classes i
en molts assajos. En l’última audició del
quadrimestre, com que volíem continuar
com a quintet, vam considerar que ens
havíem de posar un nom. El cognom de
la Ivet va voler ser un gest d’agraïment
perquè, tot i que era una més al conjunt,
ens feia classes de franc. Tota una ex-
periència, tocar amb ella. 


–Com s’organitza una formació d’a-
questes característiques? 


–Com? Amb molta predisposició per
part de tots. Només que un sigui molt
primmirat, és molt fàcil que no funcio-
ni. Som cinc i ens hem d’entendre molt
bé, organitzar horaris i estar disposats
a assajar a hores intempestives. Si no,
no pot ser. 


–Però les decisions es prenen per
consens o mana algú?


–Per consens... bé, tampoc fa falta,


perquè el que vol un, normalment ho vo-
lem tots. Al final tot va en benefici del
quintet. Potser alguns manen més que
d’altres, però normalment estem d’a-
cord. És allò bo que tenim. 


–I allò dolent?
–Enguany és més difícil quedar per


assajar. Un parell del grup estudien fo-
ra perquè ja han acabat l’ESMUC, i hem
d’aprofitar els dies que ells són aquí i fer
horari intensiu.


–Com decidiu fer una formació esta-
ble?


–Doncs al bar! Hi decidim moltes co-
ses. La raó és que no quedem només per
tocar i prou, sinó que ens hem fet amics.
És una part important, tractar-se fora de
l’aula. Nosaltres tenim aquest avantat-
ge. Moltes coses de quintet vénen tant
de dins com de fora, quan estem en un
ambient distès.


–És com allò que les classes magis-
trals es fan a la cafeteria, de vegades.


–Sí, sí. Tot i que tenim clara la sepa-
ració entre l’assaig i el bar. Aquí és on
sempre xerrem i on de vegades surten
projectes, mig en conya. Per exemple,
això del Concurs de las Juventudes. Pri-
mer rius, però després mires les dates i
t’adones que és possible. Tothom pot.


–Frontela és una formació molt no-
va, però amb diferents premis. Com s’a-
consegueix, això?


–Buf! Fent-ho tan bé com puguis,
però sobretot somrient. Passar-s’ho bé
és una bona manera perquè tot vagi en-
davant d’una manera més fàcil i ràpida.
Només sortir a l’escenari, abans de to-
car, el jurat ja es fa una idea de tu. I el
fet de veure’t sortir tranquil, segur de tu
mateix i amb una rialla, ajuda pel que
pugui passar després. Ens agrada fer mú-
sica, parlar amb l’instrument, demostrar


que gaudim de la música, i fer-ho de ve-
ritat. Realment, ens ho passem bé.


–Rieu molt?
–Assajant, moltíssim. De vegades ens


hem d’aturar perquè no podem aguan-
tar més el riure. Però és molt important
criticar els altres, i nosaltres ens diem
de tot. Ens ho diem bé, però ens diem
de tot! Ara bé, les coses s’han de dir i
s’han de saber rebre; al final, sempre ho
agraïm. 


–Quin repertori us interessa?
–De moment hem fet coses del segle


XX, però ens interessa tot. Potser amb el
que més se’ns identifica és amb l’obra de
Brotons, perquè hem estat els primers a
interpretar-la davant seu. Essentiae Vitae
és una obra recent, del 2001, que s’ha to-
cat poc i que el mateix Brotons no va po-
der sentir el dia de la seva estrena.


–Hi ha projectes de futur?
–Ara tenim en ment renovar el re-


pertori, per poder portar noves obres a
la gira que hem guanyat a través del
Concurs de les Juventudes. Però d’ide-
es no ens en falten: afegir algun altre ins-
trument, viatjar, fer un concurs a l’es-
tranger... fins i tot tocar en un grup de
rock. Tot el que ens arribi serà benvin-
gut.


–Feia 29 anys que cap quintet de vent
guanyava el Concurso Permanente de
Juventudes Musicales de España. Està
malalta, aquesta formació?


–El quintet de vent potser no té l’e-
fectivitat d’un quartet de corda ni l’im-
pacte d’un quintet de metall. És una for-
mació difícil, ja que els timbres dels ins-
truments són totalment diferents, i això
complica enormement la labor de poder
sonar tots com un del sol. Potser al quin-
tet de vent li falta una mica de presèn-
cia, però al públic li agrada molt.


El Quintet Frontela neix el setembre de 2008 a l’Esco-


la Superior de Música de Catalunya. Tot i la joventut del


grup i dels seus components, la formació ja s’ha en-


dut diversos premis, com el XIV Concurs d’Interpretació Musical L’Arjau de Barcelona, en la modalitat de


compositors catalans del segle XX, amb Essentiae Vitae de Salvador Brotons; o el primer premi del Con-


curs de Cambra Higini Anglès a Tarragona. El guardó més recent és el primer premi en la modalitat de


conjunts de cambra de la 72a convocatòria del Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juven-


tudes Musicales de España, realitzat a Bilbao. 


Frontela està format per Pere Sansó, flauta; Vicent Salvador, oboè; Alejandro Villanueva, clarinet; Marc


Moragues, trompa, i Josep Casadellà, fagot.


per INGRID PUJOL ROVIRA
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


febrer 2010


Activitats


Divendres 5 i dissabte 6, de 9 h a 22 h, 
i diumenge 7, de 9 h a 20 h


“Antigalles”. 
Cap de setmana de portes obertes de Música Antiga.
Iniciativa informativa per donar a conèixer més profunda-
ment les activitats de l’ESMUC i de l’equip de professors del
Departament de Música Antiga, durant un cap de setmana
intensiu de tallers, classes, assajos, audicions i concerts, es-
pecialment adreçat als estudiants interessats a cursar estudis
de grau, postgrau i màster a l’ESMUC. Per a més informació:
juanjo.rubio@esmuc.cat / www.esmuc.cat.


Dilluns 8, 15 i 22, a les 18 h


Seminari de Sonologia. 
Dilluns 8: “D’híbrids, deconstrucció i construcció”, a càrrec
de Joan Sanmartí. Tàctiques per superar les dificultats plan-
tejades en l’enregistrament i interpretació d’una composició
original, analitzant com un intèrpret, compositor i director
converteix en música materials molt heterogenis. Dilluns 15:
“Sonoritzant OJO con La Mala”, a càrrec de Marc Marcé.
Plantejament tècnic d’un concert que reuneix damunt d’un
escenari la cantant de hip hop Mala Rodríguez, el músic de
pop Refree i la Big Band del Taller de Músics. Dilluns 22:
“L’encant discret de les masses”, a càrrec de Josep Manuel
Berenguer. La consideració del conflicte entre el discret i el
continu com a punt de partida per a l’experimentació artísti-
ca, prenent com a referència la manera en què Luigi Nono va
percebre les experiències fractals de Lluís Callejo.
Per a més informació, consulteu: http://www.iua.upf.es/~per
fe/cursos/seminarisonologia/#2on_quadrimestre


Dimarts 9, 19 h 
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Música per a flauta, viola i piano. 
Ensemble Gaudí.


Divendres 12, de 12 h a 14 h i de 15.30 h a 19.30 h


Classe magistral de violoncel històric i d’oboè històric.
A càrrec de Phoebe Carrai i Gonzalo X. Ruíz, professors del
Departament de Música Antiga de la Juilliard School de No-
va York.


Dimarts 16, a les 19 h 
C.A.T. Centra Artesà Tradicionàrius 
Travessia de St. Antoni, 6-8. 08012 Barcelona


Concerts ESMUC en la programació 
del Festival Tradicionàrius.
Grup de gralles de l’ESMUC, a càrrec del professor Daniel
Carbonell.


Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24, de 16.30 h a 19.30 h
Aula 355


Curs a càrrec de William Caplin.
Reconegut especialista que analitzarà la complexitat formal i
l’ús de l’“exposició contínua” en les sonates de Haydn.


Dimarts 23, a les 19 h 
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Schönberg i Gounod.
Estudiants de l’ESMUC.


Divendres 26, de 18 h a 21 h, i dissabte 27, de 10 h a 16 h
Aula 346-347


Curs de txikung per a Occident.
A càrrec de Gerard Arlandes. 
Adreçat a estudiants de música i músics. 
Informació i inscripcions: sonia.hunault@esmuc.cat


E S M U C A G E N D A
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Què és un músic? Un músic és aquell que fa, produeix,
interpreta o compon música. Què es la música? Des
d’una definició (etno)musicològica, la música és so


humanament organitzat, so estèticament viscut i allò que la
societat reconeix com a música.


Un DJ no és només un punxadiscos, un que posa cançons.
Ni tampoc un tècnic especialitzat en la difusió de música a lo-
cals o per la ràdio. Des de la definició de música, un DJ ha de
ser necessàriament un músic professional, i hem de refutar
qualsevol identificació del DJ amb el punxadiscos perquè el
DJ és un actor musical, un mediador i un intèrpret que a través
de la tecnologia apropiada elabora un discurs musical.


Com que tota la cultura és un discurs, tots els actes inter-
pretatius s’insereixen en l’acte comunicatiu com un esdeveni-
ment lingüístic. Un DJ executa un discurs musical utilitzant
un mitjà que fa possible la seva acció. Però en la seva acció hi
ha un espai que és cultural i cognitiu, en tant que com a sub-
jecte emissor d’una comunicació, el DJ ha de tenir un context
cognitiu o enciclopèdia cognitiva “on hi ha emmagatzemats
el coneixement i l’experiència de cada individu” i que són el
conjunt de “coneixements de les coses i del món i que con-
formen el nostre univers físic o mental”,1 que en el cas del DJ
coincideix amb tota la cultura musical popular acumulada que
entra en la dialèctica de l’acció musical.


Però la relació entre cultura musical i el paper del DJ és
intrínseca, està centrada en l’aspecte del treball d’un material
musical, propi o aliè, en el qual es modifiquen paràmetres so-
nors com la freqüència, la velocitat, els efectes, etc. Malgrat
això, el paper del DJ no és autònom, sinó que esdevé funcio-
nal –parlant des del punt de vista social– en tant que l’acte in-
terpretatiu ha de tenir cura del públic, de les seves expectati-
ves, dels ritmes socials (i musicals) i de tots els factors socials
i culturals en què la música mai no és autònoma, sinó un joc
simbòlic i representatiu.


Si un intèrpret de música clàssica, com ara un pianista, ge-
nera unes expectatives determinades i té una funció musical
que consisteix a actualitzar l’obra d’art, un DJ també inter-
preta una determinada visió de la música com un organisme
viu que és apreciat mitjançant el valor de la mateixa música i
de les accions interpretatives d’aquest acte. El valor atorga au-
tenticitat no a l’obra sinó a la interpretació i, a més, dóna sen-
tit i reconeix en el DJ un paper del músic com a agent social
que col·lectivitza l’apreciació musical, de manera semblant a
la funció del mag, del bruixot o del sacerdot.


1. Josep M. Castellà, De la frase al text. Teories de l’ús lingüístic. Barce-
lona: Empúries, 1992, pàg. 67-69 i 112.


Dos DJ es troben i l’un li diu a l’altre: “Vols venir a veu-
re la pel·lícula P?” I l’altre li respon: “Qui és el pro-
jeccionista?” L’acudit il·lustra un punt de vista tòpic


sobre què són i què fan els DJ, i potser justifica la pregunta
que ens fem al títol. Primer cal definir què vol dir ser músic.
Tots els éssers humans som músics, de la mateixa manera que
tots som lingüistes, en el sentit que Chomsky donà a aquesta
darrera afirmació. 


Ho som perquè: a) podem determinar si un fragment mu-
sical és o no adient, “correcte” o no, segons un marc musical
de referència; b) mostrem creativitat i podem generar frag-
ments musicals que mai a la vida no havíem sentit. No cal pos-
tular gramàtiques innates sinó simplement entendre que el
nostre cervell, des de mesos abans del naixement, ja està pro-
cessant la informació musical i, a partir d’aquesta, generant
representacions mentals de les regularitats estadístiques que
defineixen la cultura musical en què naixem. L’aprenentatge
musical s’esdevé de manera natural pel fet de viure immersos
en una cultura, en un grup social; d’estar exposats a estímuls
altament estructurats (la música, per exemple) i disposar d’u-
na maquinària de còmput –com és el nostre cervell– especia-
litzada en l’anàlisi, categorització i generació d’expectatives
referides a aquests estímuls. 


En un segon nivell de desenvolupament, alguns humans
(com ara els músics, els jugadors d’escacs, els esportistes o els
metges) dediquen un nombre considerable d’hores a conver-
tir-se en “experts” d’una disciplina (s’estima que unes 10.000
hores en els primers 20 anys de vida) mitjançant l’estudi, la
reflexió crítica i l’exercici i perfeccionament d’habilitats cog-
nitives i motores. Un bon DJ també ha passat per aquest procés
i així es converteix en paradigma de la postmodernitat: amb
l’ajut de tecnologies i d’instruments musicals del segle XX (el
plat, el mesclador, pedals de control, processadors de so, sam-
plers i sintetitzadors) mescla, juxtaposa, superposa i treu de
context els materials musicals amb els quals treballa, tot plan-
tejant noves maneres d’escoltar i entendre una peça, recupe-
rant música oblidada o poc coneguda, i mostrant-nos possi-
bles connexions entre músiques aparentment remotes. 


Si el DJ ha desenvolupat habilitats específiques per analit-
zar, categoritzar i memoritzar la música que manipula, orga-
nitzar i justificar un programa de concert, i operar expressi-
vament un seguit d’instruments musicals, ¿podem encara con-
siderar que només “projecta” música i que –per tant– no és un
músic?


És músic, un DJ?
E S M U C A  D U E S  V E U S


Aquest mes hem plantejat a un sonòleg i a un musicòleg si consideren que els DJ poden
ser considerats músics professionals. Perfecto Herrera, sonòleg, i Isaac Álamo, mu-
sicòleg, no dubten a afirmar que sí, tot i que, fruit de la seva formació, ho fan a partir
de plantejaments diferents.


Estudiant de Musicologia Històrica 
de l’ESMUC


Cap del Departament de Sonologia 
de l’ESMUC


Isaac
Álamo


Perfecto
Herrera
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S O S T I N G U T E S M U C


El passat divendres 14 de maig, la pianista i musicòloga
austríaca Christa Bruckner-Haring ens va presentar, al
Seminari de Musicologia, l’estudi sobre el qual està tre-


ballant en el seu doctorat: Interpretations of Cuban music gen-
res by Gonzalo Rubalcaba, en què analitza les tècniques de
composició d’aquest pianista i compositor de jazz, i el seu mè-
tode per combinar elements musicals dels gèneres de la mú-
sica cubana, elements compositius propis i d’altres tradicio-
nalment característics del jazz. 


A partir de les transcripcions que ha fet la mateixa mu-
sicòloga d’interpretacions del músic cubà, i de l’anàlisi molt
detallada d’aquestes, l’estudi ofereix una visió global de la hi-
bridació musical expressada en la música de Rubalcaba. 


Amb la mateixa claredat amb què Bruckner-Haring va ofe-


Es diu de la didàctica que és l’art d’ensenyar i el terreny
tangible de les teories pedagògiques. Ara, com és aquest
art en l’ensenyament de la música? Joan Chamorro va


donar algunes de les seves claus el passat 7 de maig en una
conferència titulada “Conjunts instrumentals: objectius, con-
tinguts i dinàmiques de treball”, organitzada a l’ESMUC dins
el marc de l’assignatura Seminari de didàctica. Joan Chamor-
ro és un reconegut intèrpret de jazz i també un professor de
referència al Taller de Músics i –especialment– a l’Escola Mu-
nicipal de Música de Sant Andreu, on ha consolidat l’agrupa-
ció Sant Andreu Jazz Band amb alumnes del centre. Acollida
amb molt d’èxit, aquesta formació ha estat possible gràcies a
una fructífera dinàmica amb els nens des del seu inici. Segons


En el concert de percussió del passat divendres 21 de maig
va tenir lloc l’estrena de l’obra Polymorphisme. Es trac-
ta de la segona obra mixta de Núria Giménez, per a una


formació de quartet de percussions, quartet de clarinets bai-
xos i electrònica en temps real. 


La idea generadora de l’obra, tot i que va anar evolucionant
mentre s’escrivia, fou un intent de traslladar sensacions que
podem atribuir als diferents estats de la matèria (gasós, líquid,
sòlid, etc.) a l’element sonor. L’interès rau sobretot en els es-
tats intermedis i sobre com es passa d’un moment sonor a
un altre per articular així el discurs musical. D’estats eteris
passem a textures d’una fluïdesa sonora incessant i a moments
d’estatisme i d’aparent trencament del so, per arribar final-
ment a un estat granulós cada vegada més viu i amb més ener-
gia. L’electrònica en temps real transforma els sons dels cla-


Joan Chamorro 
en la seva labor pedagògica


Seminari de Musicologia a càrrec de


Estrena en el concert 
de percussions de l’ESMUC


Chamorro, aquest inici no ha de desdenyar l’aprenentatge de
la tècnica instrumental, però llegir la partitura pot convertir-
se en una trava. “Fes la música que vulguis” és la primera “pau-
ta” que cal donar, ja que la música que el nen coneix i que li
agrada és la música que té a l’oïda, interioritzada. L’instrument
es converteix en el mitjà per expressar-la, i l’oïda condueix la
tècnica per tal de trobar el so. Assegura que oferir enregistra-
ments en comptes de partitures fa que l’afinació, l’agògica i
el ritme passin pel cap i no tan sols pels codis, necessaris quan
l’alumne “ja està enganxat”. Sense dubte, la didàctica d’en Jo-
an fa tangible el veritable fi: la comunicació amb la música.


Maria del Mar Poyatos. Estudiant de Musicologia


rinets i intenta establir una relació tímbrica amb el món sonor
de la percussió. També hi ha sons preenregistrats i transfor-
mats de la percussió que, amb la possibilitat d’envoltar el pú-
blic, fan efectes d’ecos i a més actuen en alguns punts orques-
trant el so global.


En el concert, que va ser una representació molt completa
del ventall musical del segle XX, també es va tocar una obra ja
clàssica del repertori de percussió del segle xx, com és Ioni-
sation d’Edgard Varèse, l’obra per a tres djembes Okho de Ian-
nis Xenakis, la Història del soldat d’Stravinsky i la Sonata per
a dos pianos de Béla Bartók. Georges-Elie Octors va dirigir les
obres, que necessitaven la mà del director amb una impecable
precisió i una gran subtilitat.


Núria Giménez. Estudiant de Composició


rir les explicacions sobre les estructures, els elements rítmics,
les melodies, les harmonitzacions, la mostra d’exemples grà-
fics i auditius, i la predisposició per establir un espai obert a
l’intercanvi d’idees durant el seminari, els resultats del seu tre-
ball revelen que tant el jazz com la música cubana tenen ca-
pacitats per creuar les seves fronteres musicals. 


En aquest cas, el de la música d’una de les figures contem-
porànies més rellevants del jazz, es crea un nou llenguatge a
partir de la interacció d’altres, amb una enorme elegància. Re-
sulta per tant un plaer viure aquesta música, ja sigui escoltant-
la o tenint l’oportunitat de comprendre-la musicològicament
a través de Christa Bruckner-Haring.


Ariadna Sáez. Estudiant d’Etnomusicologia


Christa Bruckner-Haring







L
eonid Sintsev (1944-2008) va
ser un dels pianistes i pedagogs
russos més destacats de la seva
generació. Després d’una in-


tensa activitat interpretativa i docent
al seu país d’origen, va desenvolupar una
abundant tasca per millorar tant el sis-
tema com la metodologia de l’educació
pianística a Catalunya. La vocació pe-
dagògica i el compromís envers la seva
professió es reflectien en l’entusiasme i
en la profunda dedicació amb què es lliu-
rava a la formació dels seus alumnes. Le-
onid Sintsev ha deixat un valuós llegat
que avui dia, tant en el camp de la
docència com en el de la interpretació,
continua actiu i es projecta en futurs de-
signis.1 En aquest article es pretén fer
un petit compendi, a tall d’ho-
menatge, de la seva vida i de la
seva filosofia d’ensenyament, tot
concretant alguns dels principals
fonaments de la seva metodolo-
gia.


Aspectes més destacats de la
seva vida. Leonid Nikolàievitx
Sintsev va néixer a Novosibirsk
l’any 1944 durant l’evacuació pro-
vocada per la Segona Guerra
Mundial. En finalitzar el conflic-
te, la família es va traslladar a
l’antiga Leningrad, on la seva edu-
cació es va orientar professional-
ment a la música, sent admès a
l’Escola Especial per a nens amb
talent del Conservatori Rimski-
Kórsakov. En aquesta mateixa ins-
titució va realitzar els estudis su-
periors amb el professor Samara
Savshinsky (1891-1968), de qui
va aprendre els trets fonamentals de la
seva pedagogia. Més endavant i sota el
mestratge de N. Perelman, va realitzar
els estudis de postgrau, i l’any 1971 va
obtenir el doctorat i el títol honorífic
d’artista emèrit de Rússia.


Leonid Sintsev va dedicar gran part
de la seva vida a la interpretació, i va ser
reconegut i aclamat amb excel·lents crí-
tiques. L’activitat com a concertista va
començar mentre estudiava a l’escola es-
pecial per a nens i va continuar durant4


ESMUC


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


per ANNA SERRA


Leonid Sintsev


anys al Conservatori Rimski-Kórsakov
de Sant Petersburg, actuant com a so-
lista i amb les millors orquestres i di-
rectors de l’antiga URSS. El 1975 va te-
nir la primera oportunitat de sortir del
país en ser seleccionat com un dels re-
presentants de Rússia per presentar-se
al prestigiós Concurs Vianna da Motta
de Lisboa. Aquesta vessant interpreta-
tiva es va combinar amb la professio-
nalització en la docència al Conserva-
tori Superior de Novosibirsk (1971-
1980) i, posteriorment, al Conservatori
Rimski-Kórsakov.


El procés de transformació produït a
l’URSS a final dels anys vuitanta cone-
gut com la Perestroika va significar un
procés de reformes profundes del règim
soviètic; entre les quals, l’obertura a l’es-
tranger. Això va permetre a Leonid Sint-
sev ampliar els contactes amb altres paï-


sos, amb la realització de concerts i clas-
ses magistrals a la Juilliard School de
Nova York i a conservatoris de Bulgà-
ria, Alemanya, França i Itàlia. En aquest
últim país va formar part dels jurats de
diversos concursos internacionals.


Precisament un concurs de piano en
aquest país (el Concurs Internacional de
Piano de la Ciutat de Marsala de l’any
1991) va esdevenir un punt clau en la
seva vida personal i professional. D’u-
na banda, va conèixer Maja Borgova,


que s’havia de convertir en la seva es-
posa, acompanyant i principal punt de
suport per a la resta de la seva vida. D’al-
tra banda, va fer amistat amb Concep-
ció Grau, pedagoga de gran experiència,
i de qui va rebre facilitats per establir-
se a Catalunya. L’any 1992, Leonid Sint-
sev va participar al Festival Internacio-
nal de Torroella de Montgrí, on va ini-
ciar la seva relació, tant professional com
sentimental, amb el nostre país. A par-
tir d’aquest moment, Leonid Sintsev va
començar a donar classes i recitals a es-
coles i conservatoris de música d’arreu
de Catalunya: Cardedeu, Cambrils, Pre-
mià de Mar, Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, entre d’altres. Això va com-
portar que, de mica en mica, s’anés es-
tablint més a Catalunya, sense perdre el
contacte amb Sant Petersburg. 


La tasca pedagògica de Leonid Sint-
sev a l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (ESMUC) va
començar l’any 2000, just un any
abans de l’obertura del centre.
Des de l’inici, es va il·lusionar
amb el projecte i va col·laborar
plenament en la seva fundació i
desenvolupament. El seu caràc-
ter inquiet i creatiu va calar dins
del grup de professors de piano
i va contribuir a establir unes ba-
ses de convivència i un clima de
confiança mútua entre ells. La se-
ves aportacions van tenir una in-
cidència decisiva en la definició
dels criteris d’avaluació dels
alumnes de piano que, al mateix
temps, van influir directament en
els paràmetres de les proves
d’accés. 


També va aportar altres pro-
postes per fomentar la relació de


l’ESMUC amb l’entorn educatiu musi-
cal. Una de les quals, crear un vincle de
comunicació i unió entre el professorat
de piano d’escoles de música i conser-
vatoris de grau elemental, mitjà i supe-
rior. Aquesta idea es va dur a la pràcti-
ca l’any 2006 amb la Conferència de Pro-
fessorat de Piano de Catalunya celebrada
a l’ESMUC. Una altra de les seves in-
quietuds era crear una escola de músi-
ca per a nens vinculada al grau superior,
per tal de donar una formació sensible


Aproximació a la seva filosofia d’ensenyament


La dedicació d’un mestre


LEONID SINTSEV EN UN CONCERT
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amb projecció al professionalisme. 
Leonid Sintsev va morir sobtadament


d’un atac de cor el 17 de juny de 2008,
havent viscut fins a l’últim moment lliu-
rat a la seva professió. La seva aporta-
ció a la pedagogia musical a Catalunya
no s’ha traduït únicament en la forma-
ció d’alumnes, sinó també en l’establi-
ment d’unes bases per al seu desenvo-
lupament futur.  


F
ilosofia d’ensenyament. L’esco-
la musical russa es caracteritza
per una llarga tradició musical
i un elevat compromís amb la so-


cietat i amb la mateixa professió de mú-
sic. Aquest sistema d’ensenyament conté
unes estructures internes molt sòlides
que fomenten la cerca d’alt rendiment
professional. Tot això, en una societat
que dóna un gran valor a la disciplina,
la responsabilitat i la vocació. 


Leonid Sintsev era fill d’aquesta es-
cola i societat. La seva filosofia d’en-
senyament estava influenciada pel seu
aprenentatge com a alumne i com a pro-
fessor dins aquest marc. L’essència de
la seva ideologia mantenia el principi
d’ensenyar a viure per a la música per
poder formar professionals de l’art. La
formació pianística era una tasca que
implicava educar no només musical-
ment, sinó personalment i intel·lectual-
ment. En establir-se a Catalunya va man-
tenir aquesta filosofia, tot i que va ade-
quar els recursos metodològics a un
alumnat format en un context diferent.
D’acord amb una recerca fonamentada
en entrevistes amb els seus alumnes i
companys, es poden destacar alguns dels
aspectes que caracteritzaven el seu en-
senyament.


Formació basada en la personalitat
de l’alumne. Leonid Sintsev creia que
l’ensenyament és un camí en el qual el
professor condueix la personalitat artís-
tica de l’alumne. Dirigia la formació de
la manera com vivia la música, en con-
junció amb les individualitats de cada
persona. Transmetent amor i passió per


l’experiència de crear i reproduir belle-
sa amb el piano, influenciava el desen-
volupament personal de l’aprenent.


La seva experiència de més de qua-
ranta anys com a professor el va dotar
de grans capacitats pedagògiques, entre
les quals la visió del talent d’una perso-
na en escoltar-la tocar i la intuïció per
saber orientar la seva formació. Adap-
tava els objectius i recursos pedagògics
basant-se en les necessitats i caracterís-
tiques, tant musicals com personals, de
l’alumne. A la vegada, Leonid Sintsev
perfeccionava el talent a partir de donar
suport a les qualitats amb elements que
fomentaven la personalitat musical de
l’alumne. Sabia aprofitar les caracterís-
tiques de cada un per desenvolupar la
seva formació com a músic.


Per exemple, en cas que l’aprenent fos
molt dependent de les indicacions del
professor, Leonid Sintsev li proposava
un repertori amb el qual pogués desen-
volupar la seva imaginació i fantasia.
A la vegada, però, aprofitava aquest tret
per incidir en aspectes que milloressin
la seva capacitat d’autonomia. Les prò-
pies paraules de Leonid Sintsev2 són el
millor reflex del seu pensament: “Tot i
les limitacions que pugui presentar un
alumne, s’han de potenciar les seves
qualitats  per desenvolupar el seu crei-
xement. No s’haurien de fixar objectius
impossibles, sinó esperar a obtenir els
resultats gradualment. S’ha d’estar en
complicitat amb l’alumne i intentar en-
tendre’l personalment i sentimental-
ment.” 


Establiment d’una base pianística.
Una de les característiques que la ma-
joria dels alumnes destaquen de l’apre-
nentatge amb Leonid Sintsev és l’am-
plitud del sentit de tocar el piano. La se-
va disciplina de treball procurava
prendre consciència dels detalls de l’e-
xecució pianística i comprendre la fun-
ció dels recursos que s’empraven. D’a-
questa manera, l’alumne s’apropava a la
música trobant el sentit d’allò que feia.
Aquesta metodologia de treball exigia


una formació orientada a adquirir dues
habilitats que estan íntimament relacio-
nades: assolir el control del resultat so-
nor i concebre l’instrument com una pro-
longació del cos que permet expressar-
se a través de la música.


Per millorar el primer aspecte, Leo-
nid Sintsev fomentava l’escolta cons-
cient, fent atenció als detalls de la poli-
fonia i l’equilibri entre les veus. Tot se-
guit es mostra un declaració que
reflecteix la seva manera de treballar,
apresa del seu mestre S. Savsxinski: “S.
Savsxinski, per sobre de tot, va perfec-
cionar la meva interpretació. A partir de
l’atenció auditiva i del control sonor, po-
lia la incoherència generada per la ve-
locitat inútil i per les exageracions sen-
se sentit. Per a mi va ser molt important
la idea d’organitzar el material sonor
amb relació a dividir el so verticalment.
També em va ajudar a optimitzar l’es-
forç i a reflexionar sobre la meva inter-
pretació a partir de tocar amb una quan-
titat mínima de gestos però que creessin
el màxim efecte.”


Pel que fa al segon aspecte, Leonid
Sintsev facilitava un contacte natural i
orgànic amb l’instrument, a través de la
“tècnica de l’impuls”. Aquesta tècnica
permet accedir a una sensació conscient
del pes i de la velocitat de l’atac, a par-
tir d’un gest que s’integra amb el mo-
viment corporal. Aquesta tècnica, amb
la qual s’aconsegueix apropar-se millor
al so creat mentalment,  ajuda a desen-
volupar amb facilitat altres tipus de tèc-
niques.


El treball d’aquests dos aspectes era
simultani i es feia a través de recursos
expressius com l’entonació, el fraseig,
l’articulació i el pedal, entre d’altres. La
finalitat d’aquest treball era integrar els
moviments fisiològics al control sonor
d’aquests.


A l’inici del seu ensenyament es tre-
ballava especialment amb J. S. Bach i F.
Chopin, a qui considerava grans peda-
gogs de la història de la interpretació
pianística. Aquests dos autors ofereixen
unes característiques molt apropiades
als aspectes que s’han comentat sobre
el control sonor i el contacte amb l’ins-
trument. A partir de les obres de Bach,
es treballava principalment l’agrupació
motívica, la polifonia, l’articulació i l’es-
tructura de la forma. Amb les obres de
Chopin, a part d’aquests elements, in-
troduïa la tècnica de l’impuls i treballa-
va els recursos expressius de l’època
romàntica. 


Aportació de recursos d’autonomia.
Des de la perspectiva d’un ensenyament
personalitzat i l’establiment d’una ba-
se dirigida a prendre consciència de com


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


LEONID SINTSEV AMB ESTUDIANTS DE L'ESMUC.
D'ESQUERRA A DRETA (DRETS): SANTIAGO
BLANCO, MARIA LORENZO, YAMINI PRABHU,
SANTIAGO MEIJIDE, ENRIQUE LAPAZ, LEONID
SINTSEV I ANNA SERRA. D'ESQUERRA A DRETA
(AJUPITS): GERARD ALONSO, ANNA ROIG,
SAIOA MARTÍNEZ I TONI COSTA


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


tocar el piano, Leonid Sintsev propor-
cionava una formació pianística profes-
sional, que es basava principalment en
dos aspectes: aportar recursos que ga-
rantissin la capacitat d’autonomia de l’a-
lumne i transmetre els valors de quali-
tat de la interpretació pianística. 


En relació amb el primer assumpte,
la qualitat interpretativa s’enriquia a par-
tir del perfeccionament tècnic i el con-
tingut intel·lectual que donava sentit a
l’execució instrumental. 


El segon aspecte estava orientat a en-
senyar una metodologia d’estudi molt
clara i concreta. A partir d’un petit frag-
ment, Leonid Sintsev aportava la com-
prensió de l’essència de l’obra i els re-
cursos necessaris per poder-la interpre-
tar. D’aquesta manera l’alumne havia de
traslladar les eines treballades a classe
al seu estudi independent. 


L’exemple següent pot il·lustrar aques-
ta metodologia d’ensenyament. A partir
dels diferents estils tècnics que oferei-
xen les Nou variacions sobre un Minuet
de Duport de W. A. Mozart, un alum-
ne aprenia els recursos expressius de l’è-
poca clàssica. Des d’un petit fragment,
Leonid Sintsev mostrava tècnicament
com realitzar l’articulació d’un motiu en
relació amb la seva sintaxi. El treball so-
bre aquest fragment es realitzava en una
mateixa sessió fins que l’alumne havia
après com pronunciar l’articulació re-
querida o, si més no, de quina manera
l’havia de practicar. A partir d’aquest
material, l’alumne tenia els recursos tèc-
nics per obtenir claredat en l’execució,
adquirir l’entonació que exigia l’estil i,
a la vegada, donar sentit al discurs mu-
sical. El perfeccionament d’aquests ele-
ments concrets facilitava a l’alumne el
poder traslladar el material après a si-
tuacions interpretatives similars, men-
tre prenia consciència del procés i la me-
todologia de treball.


Leonid Sintsev fomentava aquest
aprenentatge a partir d’un treball molt
intens a l’aula. Tot i que feia una plani-
ficació pedagògica a llarg termini, aques-
ta implicava assolir gradualment uns ob-
jectius a curt termini. A cada classe s’es-
forçava per aconseguir un resultat que
reflectís l’aprenentatge, que no deixés
indiferent l’alumne. Es lliurava amb en-
tusiasme i afecte a l’ensenyament, i el
dirigia sense severitat però amb perse-
verança. 


El repertori. La interpretació d’una
obra musical és un acte que exigeix in-
tensitat espiritual i habilitat tècnica de
l’instrument. Es pot entendre com una
finalitat en si mateixa, però Leonid Sint-
sev també l’entenia com un mitjà. El re-
pertori era la font de treball per desen-
volupar les qualitats de l’alumne. 


Leonid Sintsev feia una anàlisi per-
sonal i una reflexió profunda sobre cap
on havia d’orientar l’ensenyament per
tal de saber quines obres s’ajustaven mi- Anna Serra és graduada en pedagogia per l’ESMUC


llor als objectius pedagògics. L’elecció
del repertori es feia d’acord amb dife-
rents criteris com, per exemple, millo-
rar aspectes tècnics, preparar habilitats
concretes per a un futur repertori o bé
ressaltar les habilitats de l’alumne.


La finalitat d’ensenyar un repertori
variat no era tan sols tocar unes obres
i saber interpretar-les amb l’estil corres-
ponent, sinó dotar els alumnes dels re-
cursos per saber exportar els coneixe-
ments adquirits d’una obra a una altra.
Així és com ho demostra una afirma-
ció de Leonid Sintsev: “És molt impor-
tant ensenyar a un alumne la manera
de traslladar el sentit i el contingut d’un
material en particular a un altre. Es pot
recomanar estudiar un Estudi de F. Cho-
pin amb els mateixos elements que s’u-
tilitzen en un Preludi de J. S. Bach. Es
treballa amb la mateixa claredat po-
lifònica, l’atenció a les imitacions, la
precisió de les línies, la bellesa i l’equi-
libri dels passatges, la unió de diferents
articulacions...”


E
nsenyament global. Leonid Sint-
sev creia que l’educació d’un
músic s’ha de complementar
amb una formació intel·lectual


i cultural paral·lela. Per enriquir el des-
envolupament, tant espiritual com cre-
atiu, oferia un ensenyament integral que
agrupava filosofia, art, estètica, peda-
gogia i literatura. Recomanava lectures
que estiguessin en relació amb les obres
per tal de donar contingut a la inter-
pretació i desenvolupar la fantasia i el


coneixement de l’alumne. Per exemple,
en els estudis transcendentals de Liszt
recomanava conèixer la filosofia de Kant,
així com llegir poemes de Victor Hu-
go. Per ampliar coneixements de peda-
gogia, recomanava la lectura del qua-
dern de Wilhelm Friedemann Bach per
conèixer les digitacions de J. S. Bach. 


A part de les lectures recomanades,
Leonid Sintsev fomentava el creixement
de l’alumne, tot enriquint les seves vivèn-
cies. Creava l’oportunitat de col·laborar
i d’ajudar en el procés d’aprenentatge
entre els companys, i fomentava el con-
tacte i la relació fent classes col·lectives
i reunions al final de l’avaluació. Això
donava solidesa al grup i ajudava a en-
fortir el creixement i el desenvolupament
individual. L’interès de Leonid Sintsev
per enriquir  l’ensenyament, també es
tradueix en els diversos viatges que va
organitzar a Rússia, tot brindant l’o-
portunitat d’interactuar amb un entorn
totalment diferent, on l’ensenyament-
aprenentatge cobrava noves dimensions
més enllà de l’àmbit de l’aula.


A través de la música, Leonid Sintsev
transmetia el valor i el respecte que es
mereix l’aprenentatge artístic, la in-
quietud pel futur de les nostres gene-
racions, els  paral·lelismes entre la vi-
da i la música mateixa, la passió i la sa-
viesa per apreciar el valor de viure.
Leonid Sintsev ens ha ensenyat a ser sen-
sibles a allò que ens ofereix la vida i a
donar-li contingut amb cultura i espiri-
tualitat. La multitud d’homenatges que
s’han realitzat tant a l’ESMUC com a
Sant Petersburg, mantenen viu el seu re-
cord i mostren l’admiració i el respecte
cap a la seva figura. 


L’aportació de Leonid Sintsev a la pe-
dagogia musical de Catalunya ha con-
tribuït a l’establiment de les bases i les
idees per oferir una formació musical
sensible enfocada al professionalisme.
Avui dia, aquesta filosofia d’ensenya-
ment està conduïda per la tasca que,
amb responsabilitat i compromís, rea-
litzen els seus alumnes i companys.3 El
seu llegat ens orienta per enriquir la qua-
litat de l’ensenyament musical del nos-
tre país, i ens obre un llarg camí per
recórrer.


Gràcies Leonid, pel teu mestratge. 


NOTES
1. És el cas de la tasca que actualment realitzen: Rafael Salinas i Xavier Barbeta, pro-
fessors a l’ESMUC, joves valors com ara Ferran Cullell, Santiago Blanco, Maria Lo-
renzo, Laia Tor i Enrique Lapaz, el polifacètic Toni Costa, els creatius Pau Baigès i Cla-
ra Peya, els compositors Sergi Casanelles i Jordi Lalanza, el sorprenents duos Nexus
(format per Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández) i MusArt (format per M. Teresa
Sierra i Raúl Prieto)... i així fins a arribar a més de quaranta pianistes formats al nostre
país.
2. Entrevista realitzada per Marina Evreison a Leonid Sintsev. Traduïda del rus al cas-
tellà per Maja Sintseva.
3. Col·laboracions de Gerard Alonso, Pau Baigès, Xavier Barbeta, Santiago Blanco, Vla-
dislav Bronevetski, Sergi Casanelles, Toni Costa, Ferran Cullell, Maria Jesús Crespo, Jor-
di Lalanza, Enrique Lapaz, María Lorenzo, Saioa Martínez, Santiago Meijide, Yamini
Prabhu, Anna Roig, Rafael Salinas i, especialment, Maja Sintseva.


A cada classe 
s’esforçava per 


aconseguir 
un resultat 
que reflectís 


l’aprenentatge, 
que no deixés 


indiferent l’alumne.
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


María
Zuazu


–Des que vas saber que et concedien
la Beca Fulbright, els tràmits i les ges-
tions per accedir a la universitat nord-
americana no han parat...


–Després de trucades, inscripcions i
incertesa, finalment em van acceptar a
la universitat que volia, la CUNY. Lla-
vors em vaig haver de vacunar de la me-
ningitis, fer una prova de la sífilis, de la
tuberculosi..., perquè si has de ser resi-
dent de l’Estat de Nova York has d’es-
tar net. Ara toca enviar documents
acadèmics i arribar allà el 19 d’agost.


–Cal marxar a l’estranger per apro-
fundir en la recerca?


–Realment no desitjava marxar a es-
tudiar fora, però aquí em sento frustra-
da. He estat molt feliç vivint set anys a
Barcelona, però tinc la sensació que
després de la meva experiència a la uni-
versitat, estudiar allò que vull, aquí em
condemnaria a l’ostracisme: no tinc
accés a cap tipus de beques i, per tant,
he de malviure amb treballs puntuals,
com repartir revistes... Sembla que allà
estaré en un context musicològic amb
llibertat d’investigació en qualsevol àm-
bit musical, amb més mitjans i possibi-
litats de treballar. Vull estar excitada in-
tel·lectualment.


–I per què Nova York?
–Doncs perquè sóc molt europea.


Crec que Nova York és allò més sem-
blant a no viure als Estats Units. No vo-
lia estar en una ciutat aïllada amb un
centre comercial o un Estat on les armes
fossin legals ni on la gent parlés amb va-
ques, sinó que volia una ciutat que per-
metés moure’m. En aquest moment, No-
va York és com una Atlàntida mons-
truosa i tinc ganes de viure en aquest
monstre i el seu costat utòpic.


–Què vols aprofundir a la CUNY?
–En teoria, estudiaré la música en re-


lació amb el coneixement en els mitjans
audiovisuals contemporanis. Crec, però,
que el primer any no m’hi podré centrar,
perquè hauré de fer assignatures obli-
gatòries d’anàlisi i d’història: hauré d’a-
prendre a analitzar fugues, que no en sé.
No estic gaire contenta amb alguns as-
pectes de la meva formació i preferei-
xo aprofitar aquest any per immergir-
me altre cop dins la música, enfrontant-
me a una partitura, mentre vaig
preparant la tesi. 


–El 2007 començaves un doctorat a
la UAB. Com has viscut la investigació
a la universitat d’aquí?


–La meva impressió en fer el docto-
rat no va ser gaire bona. Tenia una idea
utòpica de la universitat, que va caure a
terra el segon dia d’estudiar-hi. Amb des-
coneixement del món dels doctorats, em
vaig posar en un programa de doctorat
que no tenia grup d’investigació, la qual
cosa no em va permetre accedir a be-
ques. A més, amb la meva personalitat
outsider, no em venia de gust buscar pro-
fessors que em poguessin endollar a un
grup d’investigació. Però sobretot em va
sorprendre el poc amor cap al coneixe-
ment d’alguns professors. Tot i que vaig
aprendre, em vaig desmoralitzar. 


–Llavors aquí surt la idea de dema-
nar la Fulbright?


–La beca em sonava... L’any passat
vaig parlar amb una musicòloga del
CSIC i em va recomanar que anés als
Estats Units. Allà podria fer el tipus de
coses que volia i valorarien el meu tipus
de personalitat i enfocament. Vaig de-
manar la beca de «la Caixa», però no va
funcionar. Després vaig omplir el for-
mulari de la Fulbright.


–Però com s’aconsegueix una beca
com la Fulbright?


–Vaig redactar un projecte de la Ful-
bright on explicava el meu camp d’es-
tudi i la seva importància; vaig parlar
dels problemes que veig als estudis de


musicologia a Espanya. Sobretot vaig
voler mostrar que necessitava que la me-
va veu fos més forta perquè tenia co-
ses a dir, és a dir, tenir més paraules, més
coneixement i un context enriquidor, un
lloc on explotar. Estimo l’estudi i apren-
dre, escriure-ho i compartir-ho. Crec
molt en el meu projecte i suposo que ells
van valorar aquesta actitud i aquestes
ganes. No ho sé, suposo que aquest es-
perit ianqui de superació els va atreure. 


–Al teu projecte de la Fulbright par-
laves de la musicologia a Espanya... com
la veus?


–No sé si és un problema de la mu-
sicologia, de la universitat o de les cièn-
cies socials en general. He tingut la sort
d’estudiar a l’ESMUC, on el professorat
m’ha transmès un esperit crític, una mi-
rada àmplia, unes ganes d’entendre la
música com una via d’accés al coneixe-
ment de la nostra societat. Però això no
té res a veure amb el que es fa o es pu-
blica. El camp de la música en els mit-
jans audiovisuals a Espanya té un nivell
paupèrrim. La musicologia espanyola,
almenys aquella que crec que remena les
cireres, és casposa, lligada a un para-
digma positivista i amb una gran preo-
cupació per mantenir els marges de la
musicologia i no barrejar-se gaire entre
diferents àmbits.


–Com veus el pròxim any?
–Em venia de gust fer el DEA [Di-


ploma d’Estudis Avançats previ a la te-
si doctoral], però un cop rebuda la be-
ca tot es va transformar en papers, met-
ges, estudi d’anglès, matemàtiques... I
una vegada acabat això, veig que s’està
acabant una vida en una ciutat merave-
llosa amb amics que estimo molt. Sé que
allà seré molt feliç, però no tinc cap ti-
pus d’imatge que em permeti projectar-
me en un futur. M’estic acomiadant, però
no assumeixo la condició de comiat. Lla-
vors, estic en uns llimbs estranys i l’ú-
nic que faig és fer vida de guiri.


María Zuazu (Tudela, 1981) és musicòloga ti-
tulada per l’ESMUC l’any 2007. Aquest any ha
aconseguit una Beca Fulbright per ampliar els
seus estudis amb un doctorat a la City Uni-


versity of New York (CUNY). La seva passió per l’estudi i la investigació musical s’ha centrat
en la relació entre música i imatge. Sempre amb un esperit crític i una certa visió irònica,
Zuazu té molt clars els seus objectius acadèmics i afronta els nous reptes amb il·lusió malgrat
la nostàlgia provocada per haver de deixar Barcelona durant una temporada.
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El caos no és l’antítesi de l’ordre, és el magma dinàmic i
informe que el precedeix. És un conglomerat de forces
tel·lúriques sense rumb que s’atrauen o es repel·leixen


en silenci o amb un terrabastall aterrador. És una manera de
ser de la matèria. La seva lògica és la de la papallona taiwa-
nesa que provoca l’huracà a la Martinica. Encara que no sa-
piguem desxifrar-la, la seva coherència propicia, provoca i cau-
sa efectes palpables. De l’ímpetu prodigiós del caos emergeix
la nostra noció de l’ordre: una forma primitiva de reduir la
complexitat del món (si Déu vol) per posar-hi l’ésser humà i
la seva necessitat imperiosa de coherència simple i lineal.  


La representació del caos en La Creació de Haydn (1798)
és l’assossegament lent i continu d’aquesta força desbordant
que es tradueix en l’ordre compositiu de la resta de l’oratori.
I és que en la música, l’ordre i l’organització tenen necessitat
del temps. Aquest preludi no és res més que la lluita per ins-
taurar un temps musical que pugui imposar-se a les incontro-
lables erupcions acústiques del caos.


Els compositors, teòrics, intèrprets i oients experimenten el
temps d’una manera molt diferent. Els teòrics es delecten a re-
soldre gramàtiques abstractes i sense cos. En canvi, els intèr-
prets i els oients són viatgers del temps que naveguen en cos
i ànima entre els meteors cinètics i afectius de la música.


Potser, per comprendre el caos sigui més productiu confec-
cionar cartografies que mapin les seves infinites incidències,
replecs i sorpreses, que no pas aixecar bastides estructurals ex-
ternes a ell. És per tot això que, per analitzar el caos de Haydn,
em semblen més adequats els instruments de la retòrica mu-
sical: la brúixola imprescindible que registra tot allò que és sor-
prenent. Ella ens fa adonar dels acords insòlits i sobtats que
irrompen sense rumb i que, a poc a poc, comencen a desple-
gar una incipient direccionalitat. Ens fa adonar de les zones de
dubte o dubitatio, aposiopesis (silencis generals abruptes),
prolongats passus durisuculus (cromatismes) en catabasis (dis-
senys descendents) i altres elements de dessincronització com
l’anticipatio notae o la submissió d’instruments que continuen
sonant després dels silencis generals d’una manera tan insòli-
ta que ni tan sols la retòrica té un nom per anomenar-los. 


La retòrica és un mètode d’anàlisi extremadament mandrós.
No teoritza adequadament i només assenyala alguns aspectes
de la partitura. És tan suggerent i intuïtiu com inacabat. Com
el mateix caos... i com la diversió.


Haydn ens proposa una representació del caos com a in-
troducció de l’oratori La Creació (1798), segons la vi-
sió bíblica que d’aquest caos ha de nàixer l’ordre de la


creació. Així, Haydn també ens està proposant una dualitat
conceptual i vital entre ordre i desordre, entre organització i
caos. Aquestes propostes no les desenvolupa ni argumenta a
través d’un discurs filosòfic, teològic ni científic, sinó a través
d’un discurs musical. Això sembla donar-li la llibertat de l’ar-
tista, ja que si parlar del caos implica una estructura discur-
siva ordenada, representar-lo a través d’un objecte artístic
esdevé una possibilitat d’aproximació sensible.


Fins aquí trobem el que podem suposar que és la intenció
conscient de Haydn, el seu desig declarat i conegut darrere el
seu acte de creació (deixant de banda que, malgrat tot, també
sabem la dificultat que li va comportar traduir a notes aquest
desordre volgut). Però tot això no resol precisament la qües-
tió del resultat d’aquest acte de creació (potser l’única que ens
hagi d’interessar): com i per què acaba triant una determina-
da ordenació temporal dels sons, en comptes de qualsevol al-
tra? Com que el que escull Haydn és una representació del ca-
os, el que ens hem de preguntar no és tant si representa o no
el caos, sinó per què aquesta una.


Una primera aproximació analítica a aquest fragment mu-
sical seria realitzar una “descripció del desordre” amb el qual
Haydn vol –conscientment– representar el caos. Aquesta des-
cripció, però, no respon a la pregunta abans formulada: per
què aquesta representació concreta. Això demana un segon ni-
vell analític: “l’explicació del desordre”. Com vam començar
a veure al diàleg analític del dia 18 de desembre passat, aquest
desordre realment amaga un ordre, es sustenta en una lògica i
una organització específiques i pròpies de l’obra, i que es si-
tuen en un altre nivell pel fet que no són buscades sinó tro-
bades pel compositor (recordem que ell busca el desordre). De
manera general, tant si el que veiem ho considerem ordenat
com desordenat, l’ordre que ha d’explicar el que veiem no és
del mateix nivell. D’altra manera, caiem en un estèril cercle vi-
ciós, en el qual acceptem la descripció com a explicació d’allò
que descriu.


De la mateixa manera que l’intèrpret no es queda en el sim-
ple desxifratge d’uns signes i en la seva conversió en sons, el
teòric no es queda en una simple descripció dels fets, per ele-
gant i intuïtiva que pugui ser. Teoritzar pot ser divertit o no,
segons la percepció de cadascú, però en tot cas el que es bus-
ca és l’obtenció de coneixement.


‘La Creació’ de Haydn


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


El 18 de desembre de 2009 la Cantina de l’ESMUC va presenciar l’anàlisi pública i polè-


mica d’una peça emblemàtica de la història de la música occidental: la representació del


caos amb què comença La Creació de Haydn. Amb el títol “Diàleg analític entre dos mu-


sicòlegs de tendències diferents”, Josep Margarit i Rubén López-Cano van analitzar


aquesta obra musical. Uns mesos després, ens presenten els seus punts de vista en aques-


ta secció.


Professor del Departament 
de Musicologia de l’ESMUC


Professor del Departament de Teoria, 
Composició i Direcció, 
i cap d’estudis de l’ESMUC


Rubén
López


Josep
Margarit
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La Cobla de l’ESMUC, formada per estudiants de l’Escola que alhora ja són
autèntics professionals, es mostra un cop més com una formació amb una ma-
nera comuna i oberta d’entendre, pensar i viure la música per a Cobla, treba-


llant constantment des d’una profunda exigència i endinsant-se en terrenys inter-
pretatius on es demostra en tot moment que tant el nivell tècnic com la sensibilitat,
la formació, l’entusiasme i la dedicació dels músics fan que la música pugui esdeve-
nir un discurs sentit i ple d’intencions, una amalgama de subtileses. 


En aquesta ocasió, el passat diumenge 24 de gener, a la Sala Oriol Martorell i so-
ta la direcció de Jordi Vilaró, vam gaudir d’una Cobla que va interpretar repertori
compost majoritàriament al segle XXI; un segle en què els nostres músics segueixen
donant noves veus a aquesta formació que ens és tan pròpia.


Així, ampliant i renovant el repertori, desenvolupant nous llenguatges i formes,
obrint i recorrent nous camins sonors, vam poder sentir una Cobla amb cura per tots
els detalls, tant individuals com grupals, i que va fer viure, entre d’altres, obres de
Marc Timón, Xavier Pagès i Joan Josep Blay, els quals també van ser aplaudits amb
entusiasme pel nombrós públic en pujar a l’escenari.


Esperem que la Cobla tingui cada cop més presència en aquest marc de concert,
que assistir a les sales de concerts a viure la Cobla esdevingui una tradició, i que
els músics d’avui dia continuïn animant aquest moment de renovació i fent que ca-
da dia la Cobla tingui més coses a dir.


Ariadna Sáez. Estudiant d’Etnomusicologia. Tercer curs.


La cartografia és la ciència de traçar
mapes, estructures simbòliques
que reprodueixen fenòmens ge-


ològics i polítics. Però també es poden
dibuixar espais onírics i poètics. En Lan-
celot, 28º 7º, Agustín Espinosa reinventa
una illa i perfila una cartografia subjec-
tiva: «la música que salve a un pueblo
[...] no será [...] sino música integral.
La creación de una mitología. De un cli-
ma poético donde cada pedazo de pue-
blo [...] pueda sentarse a repasar heroi-
cidades».


Heroïcitats. Música integral. Els ma-
pes ja han estat traçats i des de fa molt
temps Haydn és l’heroi iniciàtic. Però
els mapes necessiten geògrafs i explo-
radors que els llegeixin, que els inter-
pretin i que visitin els antics paisatges.
I la Simfònica de l’ESMUC (29 de ge-
ner, Sala Pau Casals de L’Auditori) ho
va fer interpretant vells mapes, amb ma-
duresa, sota la batuta de Patrick Cohën-
Akenine. A la primera part, amb una su-
perba Simfonia “Londres” i la Simfonia
concertant, amb Enric Tudela (oboè),
Izadi Vélez (fagot), Christian Torres
(violí) i Oriol Prat (violoncel) com a so-
listes; a la segona, amb paisatge hon-
garès i orquestra reduïda, ens recordà
els dies sota el palau dels Esterházy amb
la Simfonia “Le Soir” i la Simfonia “dels
Adéus”. Tota una lliçó simfònica.


I al final ens queden els mapes d’i-
matges líriques. Així és la facultat de per-
cebre afectivament totes les geografies,
d’apropar-se a les coses llunyanes pel
seu mapa poètic. Perquè la nostra visió
de la realitat depèn de les arts que ens
han influenciat, com deia Wilde, i els ar-
tistes mediatitzen la nostra percepció de
les coses, mostrant-nos la misteriosa be-
llesa dels seus efectes.


Isaac Álamo Pérez.
Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


La Cobla del segle XXI


La memòria popular ens recorda que la unió fa la força. D’aquesta unió sovint
sorgeixen petits regals, com la representació del passat 28 de gener a la Sala
Ovidi Montllor de l’Institut del Teatre, on –com a cloenda de l’Any Haydn–


el Departament de Música Antiga de l’ESMUC, en col·laboració amb l’Institut del
Teatre, ens va oferir una petita joia de la producció del genial compositor austríac,
el singspiel representat amb titelles Philemon und Baucis.


L’escriptor i poeta Miquel Desclot, responsable de la traducció i adaptació del text
parlat d’aquesta òpera, va fer la introducció del concert, donant les pistes necessà-
ries perquè tothom pogués gaudir de l’espectacle. És interessant constatar com una
simple traducció pot apropar aquest tipus d’obres a un públic més ampli, però sen-
se desmerèixer altres criteris que potser preferirien una versió amb les parts parla-
des en alemany.


Finalment, cal esmentar l’esforç i entusiasme transmès pel director Emilio More-
no, així com l’excel·lent feina feta tant pels professors com pels alumnes de tots
dos centres, sense els quals hauria estat impossible una vetllada de caire aristocrà-
tic, acompanyada de relats mitològics i bona música de Haydn.


Martí Beltran. Estudiant de Musicologia. Segon curs.


‘Philemon und Baucis’


Cartografia 
haydniana


A l’Institut del Teatre


La Banda de l’ESMUC


El 19 de gener a la Sala Oriol Martorell de L’Auditori, la
Banda de l’ESMUC –creada fa poc més d’un any– va
interpretar dues composicions de Johan de Meij sota la


batuta de Raúl García Sánchez, trombó baix solista de l’OBC,
professor de l’Escola i veritable especialista en aquesta for-
mació.


El repertori va estar format per Extreme Make-Over i la
Simfonia núm. 1 “The Lord of the Rings”. La banda va as-
solir un excel·lent nivell i va demostrar la seva capacitat i ori-
ginalitat en fer ús del repertori específic per a banda i no pas
d’arranjaments. La primera obra de Meij va consistir en un
joc de citacions musicals de Txaikovski que s’anaven trans-


formant a mesura que avançava el discurs musical. D’altra
banda, la Simfonia “The Lord of the Rings”, formada per cinc
moviments –“Gandalf”, “Lothlorien”, “Gollum”, “Journey in-
to the darkness” i “Hobbits”–, dibuixava jocs intertextuals
entre la novel·la homònima de Tolkien i la música, darrere els
subtítols dels moviments.


Malgrat tractar-se d’una formació molt jove, la Banda va
oferir un concert molt ambiciós, demostrant molta madure-
sa interpretativa i un nivell excel·lent.


Isaac Álamo Pérez. 
Estudiant de Musicologia. Tercer curs.







M
olt sovint es parla de l’es-
cola russa, tot agrupant so-
ta un mateix clixé un munt
de característiques tipifica-


des i ben conegudes, com el virtuosis-
me, la claredat executiva, la passió, la
potència sonora..., però la veritat és que
si ens aturéssim un instant i observés-
sim els pedagogs i intèrprets que van for-
mar el corpus essencial d’aquesta ano-
menada “escola russa”, podríem desco-
brir-hi enfocaments, prioritats i
metodologies ben diverses. La pianista
i clavecinista Nadezhda Iósifovna Go-
lubóvskaia (1891-1975) és un bon exem-
ple d’aquesta diversitat creativa. Pràcti-
cament desconeguda fora del seu país,
va desenvolupar una tasca pedagògica i
interpretativa molt personal, desbordant
d’imaginació i intuïció. El seus principis
sobre la tècnica pianística no sempre van
congeniar amb l’academicisme imperant
al conservatori, però és innegable que
les seves reflexions van obrir una via no-
va per aquella època, una opció inter-
pretativa centrada en la recerca i el ser-
vei absolut a l’obra d’art que es com-
parteix amb el públic.


Pel que fa a la seva tasca pedagògica,
cal dir que va mantenir una activitat edu-
cadora molt activa, basada en el respecte
a la individualitat dels seus estudiants,
a la seva iniciativa i creativitat. Els va
guiar a través d’un repertori extens i va-
riat més enllà dels cànons imperants en
aquells anys, integrats per obres de con-
curs; els va oferir alternatives per tal d’es-
timular la capacitat de decisió i l’au-
tocrítica, combinant rigor i fantasia. Ella
solia dir: “Jo ensenyo la música i com
conèixer-la, i a tocar el piano com a
mitjà per encarnar allò que has cone-
gut.” “Jo protegeixo els estudiants d’allò
que no és cert, i amb tot allò que en ells
és correcte, jo no m’hi poso.” “El més
important a la vida és no sentir llàstima
d’un mateix; si comences a compadir-
te, tot està perdut.” L’autoritat i rique-
sa dels seus pensaments la van fer des-
tacar entre els seus col·legues i la van4
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E S M U C A R T I C L E


per RAFAEL SALINAS


Consells per a 
joves intèrprets


convertir en un referent de saviesa i sen-
sibilitat per a tots ells. 


Golubóvskaia va dedicar igualment
una gran part del seu esforç i temps a
escriure. És ben conegut el seu estudi
sobre l’art de la pedalització (Leningrad,
1967). També va redactar ressenyes de
concerts, estudis sobre ornamentació i
articulació en autors barrocs i clàssics,
així com escrits de caire pedagògic que
recollien els punts més importants de la
seva metodologia. El 2007 van sortit pu-
blicats dos volums amb tota la seva pro-
ducció (composicions originals, arran-
jaments, textos, monografies, crítiques
i cartes), un excel·lent treball musicolò-
gic a càrrec dels prestigiosos especialis-
tes T. Sáytseva, V. Smirnov i S. Zaka-
ryan-Rustain. El text que hem seleccio-
nat, i que suposa la primera traducció


de Golubóvskaia al català, recull diver-
sos aforismes, pensaments i reflexions
redactats a la dècada de 1940. Sota el
nom de “consells” trobem algunes de les
idees bàsiques de la seva pedagogia, amb
la intenció clara de commoure l’ànim de
joves estudiants futurs professionals de
la música. Tot i que estan adreçats als
pianistes, molts també poden resultar
útils per a altres intèrprets. La selecció
es completa amb un breu article apare-
gut a la revista musical del Conservato-
ri de Sant Petersburg el juny de 1946,
dedicat a la necessitat que els músics
pràctics fonamentin la seva tasca inter-
pretativa sobre un treball científic. Im-
mersos com estem ara en aigües “bo-
lonyeses”, definint competències i re-
flexionant sobre què és o hauria de ser
un intèrpret, no deixa de sorprendre
comprovar l’interès que aquests temes
tenien ja en altres països fa més de 50
anys. Les paraules de Golubóvskaia es-
timulen la reflexió i la mirada interior
amb la finalitat d’allunyar-se de tot allò
superflu (ambicions, pors, insegure-
tats...) que de vegades confon, i centrar-
se en l’únic que realment ha de ser im-
portant per a un intèrpret: la música.


Consells per a joves intèrprets
Tocar en públic


–Parlar-se a un mateix o parlar als al-
tres és diferent. De la mateixa manera,
tocar per a un mateix no és el mateix que
tocar per als altres. No hem d’oblidar
que allò que traslladem del laboratori a
l’escenari es posa en contacte amb una
nova atmosfera.


–Acostuma’t a canviar les condicions
en què has de tocar. Prova de fer-ho amb
diversos tipus d’instruments, diversos
tipus de públic, de sales, a diferents ho-
res del dia.


–Interpretar a l’escenari és com pro-
nunciar un discurs. A diferència de l’es-
tudi a casa, a l’escenari s’afegeix l’ele-
ment “adreçar-se al públic”. Tocant a ca-
sa, adreça’t mentalment a algú. ¿Amb
quin missatge t’hi vols adreçar, i com ser
convincent? No t’esforcis a convèncer
només amb la teva execució.


–La preparació mental de l’intèrpret


Adreça’t al públic 
mentalment dient: 
“quina música més 
meravellosa...”, en 


comptes de “que bé 
que em surt”, no creus?


Nadezhda Golubóvskaia o l’art d’ensenyar la música


La jove Golubóvskaia apropant 
la música als nens (1937)
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per tocar a l’escenari sovint es redueix,
si ens posem en el lloc del públic, a va-
nagloriar-se del que fa o bé a indignar-
se. I una cosa i l’altra són igualment in-
correctes. 


–A tu t’agraden totes les obres que to-
ques? Si és que no, doncs no les toquis.
Si és que sí, concentra’t en la música ma-
teixa, viu-la, admira-la. Oblida’t de tu.
Adreça’t al públic mentalment dient:
“quina música més meravellosa...”, en
comptes de “que bé que em surt”, no
creus?


–Si durant la interpretació no surt al-
gun passatge, intenta reparar-lo con-
centrant-te en el que ve, ja que la peça
continua. No pensis: “tot s’ha perdut, la
meva interpretació s’ha fet malbé!” La
música no s’haurà fet malbé si tu hi tor-
nes amb sinceritat després d’un entre-
banc desafortunat.


–El teu objectiu ha de ser compartir
amb els oients la música que tens a les
teves mans, i no demostrar el “teu” art.
Si després d’un concert et diuen: “Que
bé que toques”, no t’alegris, ja que no
has arribat realment al públic. Si et
diuen: “Quina música més preciosa que
has tocat”, això vol dir que has aconse-
guit l’objectiu i el teu mèrit ha estat apre-
ciat.  No vulguis tocar millor del que
pots, semblaràs tens, fals, exagerat... 


–A l’escenari gaudeix de la música que
toques; t’has de sentir feliç de poder “dir-
la” a l’auditori.


–No t’embriaguis amb la fortuna (ha
sortit un passatge, la sonoritat va ser bo-
na), no et desanimis per un moment des-
afortunat (una nota equivocada, un error
de memòria). Tant una cosa com l’altra
et distreuen de la concepció total a la
qual has d’estar lliurat.


–Toca a casa mentalment, sense ins-
trument, i així enfortiràs la memòria i la
intenció interpretativa.


–No defineixis fins a l’últim detall la
teva interpretació a l’estudi. Qualsevol
matís, per insignificant que sigui, que
quedi fixat per sempre, perd la seva vi-
da i es converteix en una frase feta.


–No has de dominar l’obra fins al punt
de tocar-la d’una manera formal. Cada
so, has de crear-lo de nou, com si fos
la primera vegada que sorgeix.


–Cada interpretació ha de ser una no-
va, ansiosa trobada amb el que estimes.
Has de conèixer-ho tot, d’ell: cada tret,
cada moviment, i cada vegada trobar-hi
alguna cosa nova. 


–Si la peça no et commou novament
cada cop que la fas, vol dir que l’has dei-
xat d’estimar, que li has perdut el gust i
la teva capacitat creativa ha quedat des-
gastada. Deixa-la durant un temps. I si
això no t’és possible, si has de tocar-la
en un concert al cap de poc temps, toca
molta música diferent abans del concert,
llegeix a primera vista, distreu la teva
atenció sobre aquells aspectes dels quals,
segurament, t’has “afartat” a causa d’un
contacte sense mesura. Fuig cap a un al-
tre costat, lluny, i retorna-hi després no-
vament amb emocions i sensacions re-
novades.


–No toquis amb l’estómac ple –difi-
culta la concentració.


–No canviïs el teu estil de vida dies
abans d’un concert. No tinguis por de
treballar normalment, de passejar o de
comportar-te com ho fas habitualment.
D’altra manera destrueixes el teu rit-
me normal de vida, i crees a la teva cons-
ciència noves dificultats –organitzar no-
vament la teva existència. En descon-
nectar les influències i els reflexos a què
estàs acostumat, construeixes una me-
na de buit al voltant teu on tot adquireix
una repercussió redoblada i creix fins
a dimensions exagerades. 


–El ritme habitual de la vida suporta
i ajuda la teva vida psíquica. La disso-
ciació de les formes habituals et deixa
sense suport, i quan tot el pes del teu
pensament desconnectat es concentra


en la idea del concert, aquest esdevé una
amenaça, un epicentre, i el teu món es
redueix a allò que ha de passar abans i
després.


–El concert ha de ser el resultat del
teu treball previ, i no l’objectiu. Mentre
ets treballant a casa, t’ha de venir de gust
compartir amb els altres allò que fas.
Una interpretació pública ha de passar
a través de totes les fases del treball fet
prèviament, ha de suposar el punt fi-
nal d’una línia i no un fet aïllat en la te-
va vida.


Digitacions
–L’objectiu d’una digitació és la co-


moditat i l’efectivitat. Ha de ser còmo-
da físicament per facilitar el moviment
fluid i suau de les mans, i efectiva per
mostrar els esdeveniments que hi ha a
la música.


–Aquests objectius no sempre es do-
nen junts. Un moviment suau pot es-
patllar una estructura motívica, etc.


–Per què s’acostuma a tocar les notes
repetides amb dits diferents? En quins
moments això és el que cal fer?


a) Quan les notes es succeeixen a mol-
ta velocitat i no és possible tocar-les amb
un sol dit.


b) Quan les notes que es repeteixen
tenen significats i accentuació diferents.
Per exemple, el pas d’un temps (bit) dè-
bil passiu cap a un fort actiu. Altres ve-
gades o en altres situacions, el canvi de
dits no tan sols no és necessari, sinó que
no és oportú. El caràcter de la pulsació
de corxeres al primer temps de l’Apas-
sionata es pot aconseguir perfectament
amb un sol dit; és més, amb una mà,
amb el canell o fins i tot amb l’avant-
braç!


–Especialment no té sentit el canvi
dels dits en les notes repetides dins un
moviment lent i amb caràcter melòdic,
com de vegades trobem en moltes edi-
cions revisades. Això no tan sols és inú-
til, sinó perjudicial, ja que la mà con-
trola millor la unitat melòdica que no la
divergència de dits separats, que obe-
eixen sense entendre realment el mis-
satge.


–En conduir una melodia de caràcter
vocal, esforça’t per aconseguir-ho sense


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


El músic (aquell 
per a qui la música 


és un discurs coherent 
i no un conjunt de 


sons bonics) construeix 
la seva interpretació 
sobre un fonament 
objectiu, sovint de 


manera inconscient.


Golubóvskaia i Prokófiev durant l'assaig de la seva Sisena simfonia a la sala del 
Conservatori (1947). Fotografia esquerra: Departament de Piano del Conservatori
de Sant Petersburg (1962). Golubóvskaia està asseguda en el cinquè lloc al costat


del seu alumne preferit, V. Nilsen
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el polze. Els nostres avantpassats no eren
tan ximples quan en van prohibir l’ús.
És clar que és imprescindible, però en
moltes ocasions les fórmules pianísti-
ques del passat donen fruits molt va-
luosos. El primer dit és tot just percep-
tiblement més tosc que la resta quant a
la seva força de diferent conformació,
per la diferent unió amb el canell que
l’obliga, en el moment de pressionar la
tecla, a activar l’avantbraç, ja que el seu
moviment natural no és vertical, sinó
horitzontal. Això apareix de manera es-
pecial en el moment del pas. El pas su-
perior dels dits 4t i 5è és més subtil que
el pas inferior del polze. L’ús freqüent
del primer dit en la melodia fa més ru-
da la línia. Com sona de suau i tova una
llarga melodia sense cap pas! (per exem-
ple en la Barcarola de Txaikovski, en el
Nocturn en Re b major de Chopin...).
L’ús freqüent del pas del polze atura, es-
micola el moviment natural de la mà. In-
tenta allargar la posició.


–Fes servir, especialment en Chopin,
el recurs de fer lliscar el dit des de tecla
negra a blanca. És cert que s’ha de sa-
ber fer, és a dir, sense pressió i fregant
amb el tou dels dits i no amb la punta,
on s’acaba l’ungla. Lliscar de manera
efectiva és molt recomanable perquè per-
met preveure el caràcter de la sonori-
tat que volem aconseguir i perquè “in-
crementa” el nombre de dits, ja que aug-
menta l’abast de les posicions i dis-
minueix la quantitat de passos de polze.  


Sobre el tempo
–No toqueu el que és ràpid massa


ràpid i el que és lent massa lent. No és
per casualitat que el compositor escriu
la seva música en unes o altres dura-
cions.  Compareu l’escriptura dels estu-
dis núm. 1, 4, 24 i l’estudi núm. 13; els
preludis en Si b menor i  Fa # menor de
Chopin. ¿No és cert que estem acostu-
mats a escoltar les semicorxeres del pre-
ludi en Si b menor en un tempo quasi
més ràpid que les fuses del Fa # menor,
escrites en notes petites?


–L’energia fogosa es manté amb un
ritme precís de les semicorxeres i amb
atenció al dibuix melòdic i als esdeve-
niments harmònics que tenen lloc dins
el passatge de semicorxeres. Passatge -
passage (fr) pas - passer van propers.
No passis de llarg pels tresors del pen-
sament musical!


–Encara avui dia hi ha l’arrelat cos-
tum de traslladar el secret i místic labe-
rint de màgics entrellaçats harmònics i
modulacions del final de la Sonata en Si
b menor de Chopin des dels terrenys del
pensament més profund fins als de la
meteorologia. No heu de caure en la
temptació de competir per obtenir més
puntuació en l’escala de Richter!


–De vegades les octaves tenen sobre
els pianistes el mateix efecte que el ver-
mell té sobre els toros, i això fa que


s’hi llancin amb violenta energia. A la
celebèrrima Polonesa en La sostingut
major de Chopin, on això passa sovint,
l’episodi solemne amb acompanyament
d’octaves de sobte perd la seva gran-
diositat i es converteix en una vigorosa
marxa esportiva; la introducció (amb les
quartes temptadores!) no recorda ni de
lluny una polonesa (pensem que  està
escrit maestoso) i s’acaba tocant a una
velocitat màxima (més precisament, mà-
xima per al pianista) i fora de ritme. Ma-
lauradament, el pianista no l’ha escol-
tada mai tocada d’una altra manera.


Sobre el treball científic 
del músic intèrpret


Entre totes les manifestacions que té
l’art, la interpretació es fonamenta so-
bre una base teòrica insuficientment es-
tudiada i explicada de manera objecti-
va. La música és la més abstracta de to-
tes les arts, és indefinida, no es basa ni
en conceptes com la poesia ni en imat-
ges visuals com la pintura o l’escultura.
Però aquesta abstracció és només apa-
rent, ja que en els fonaments de la mú-
sica (o el que és el mateix, en el procés
interpretatiu, que ha de descobrir tots
els matisos i gradacions de la idea de
l’autor) rauen en una estricta regulari-
tat i una irrefutable i objectiva lògica del
pensament.


Què poc s’ha dit i escrit sobre aquests
principis essencials de la interpretació!


La majoria de llibres sobre temes d’in-
terpretació estan escrits per autors que
no fan música o que la fan malament;
representen una teorització àrida, amb
postulats molt sovint de caràcter histò-
ric-teòric. Al costat d’això, la nostra ex-
periència quotidiana artística i pedagò-
gica, la nostra concepció de la realitat
basada en la interpretació i el procés de
la seva formació, no troben una expli-


cació clara, precisa, que es pugui for-
mular teòricament. I és que, en efecte,
tots sabem bé que la pràctica i la teo-
ria són inseparables i es desenvolupen
de manera fructífera només quan van de
bracet. 


En tot el sistema educatiu no es pre-
veu un control real de l’autonomia de
l’estudiant per construir pensaments pro-
pis, ni del seu domini del mètode. No és
cap secret que el talent teatral troba un
camí fàcil fins a l’oient poc format, so-
vint destruint la idea de l’autor. Tampoc
no és cap secret que per a  molts  n’hi
ha prou amb el favor del públic i que
perceben això com l’únic criteri per va-
lorar el seu art. Però el nostre objectiu
és educar intèrprets i oients cultes, ca-
paços de percebre i encarnar el missat-
ge dels grans compositors en tota la se-
va proporció i profunditat.   


Però per poder exigir coneixements
és imprescindible donar-los un format
clar, intel·ligible i precís. Això és el que
ens manca. Molt sovint tota aquesta
enorme branca de la creació artística que
fa l’intèrpret s’acaba definint amb els
termes “versió”, “enfocament” i “gust”,
sobre els quals, com tots sabem, no es
pot discutir, mentre que els recursos ob-
jectius amb què s’expressa el composi-
tor (i per extensió, l’intèrpret), com per
exemple el ritme, l’entonació, el desen-
volupament harmònic, la configuració
melòdica, etc., no estan suficientment
catalogats. No s’ha formulat una base
lògica i estable per desenvolupar l’anà-
lisi interpretativa. 


De vegades, quan volem elogiar un
intèrpret li diem que és molt “músic”.
Efectivament, el músic (aquell per a qui
la música és un discurs coherent i no un
conjunt de sons bonics) construeix la se-
va interpretació sobre un fonament ob-
jectiu, sovint de manera inconscient. Fins
i tot aquest músic ha de ser conscient
del que sap fer, i això l’ajudarà a difon-
dre millor l’art.


Nosaltres, els de més edat, que estem
situats en posicions de ferms principis,
hem de fer tot el possible per posar els
fonaments d’una literatura d’investiga-
ció que tracti de temes d’interpretació
musical. El jovent s’ha d’involucrar en
la recerca, ha d’adquirir aquest costum
des dels anys de la formació acadèmica,
i ha d’aprendre a formular  uns princi-
pis fonamentals propis.


És hora de deixar de pensar que la lle-
ra per on flueix la investigació científi-
ca discorre al marge de la interpretació,
“agafar el toro per les banyes” i ser ca-
paços d’explicar per què toquem d’a-
questa manera i no d’una altra.


Rafael Salinas es professor de Teoria de la Interpretació i de Piano a l’ESMUC. 
rafael.salinas@esmuc.cat


Bibliografia utilitzada: Golubóvskaia, Nadezhda. Iskusstvo ispolnitelya –L’art de la inter-
pretació–. Sant Petersburg, 2007.


Nadezhda Golubóvskaya als anys 60
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


Isabel Vilà


–Com va començar a coordinar l’Or-
questra de l’ESMUC?


–Salvador Mas (exdirector de l’Esco-
la) va idear un avantprojecte d’orques-
tra simfònica per a l’ESMUC. Oriol Pon-
sa (anterior subdirector de l’Escola) va
planificar la primera trobada amb el ma-
teix director Mas. Però, en aquell mo-
ment, tot estava sobre paper. Després
em van cridar per gestionar aquell pro-
jecte d’orquestra. La primera feina va
ser trucar als estudiants per tal que hi
participessin. Al principi, reunir-los va
ser una mica complicat, però vam acon-
seguir posar-ho en marxa.


–Complicat? Quin va ser l’inconve-
nient més gran?


–La falta d’obligatorietat de partici-
pació dels estudiants en l’orquestra. La
formació orquestral ja és present en la
majoria de centres d’Europa i els Estats
Units, però a Espanya encara no. Crec
que l’any que ve les coses canviaran: tin-
drem la possibilitat de fer-ho obligato-
ri i això facilitarà molt la feina. Els es-
tudiants potser encara no entenen la im-
portància de l’orquestra per a la seva
formació. Quan acabin d’estudiar el grau
de música potser continuaran formant-
se o potser no. Tot i això, algun dia es
trobaran davant la vida professional.
Probablement, el 90 per cent dels estu-
diants no seran solistes, però tampoc
crec que hagin d’anar a parar a l’ense-
nyament sense aquesta experiència. L’i-
deal seria que els estudiants poguessin
tocar en una orquestra simfònica o de
corda, fer música de cambra, tocar com
a solistes... Tenir tot tipus d’experièn-
cies per després poder impartir classes
amb aquest bagatge.


–Quin és l’objectiu de la formació en
l’orquestra? 


–El que pretenem és que la gent sur-
ti formada i no tothom acabi a l’ense-
nyament. De solistes, en surten pocs,
però l’orquestra ofereix molts més llocs
de treball. Quan hi ha audicions d’or-


questra a Espanya, molts estrangers
s’emporten les places. La gent d’aquí
hem de competir amb els de fora. En ge-
neral, la formació orquestral en altres
països és molt més forta, els estudiants
comencen de més petits. Per tant, des
d’aquí, l’Escola i l’Orquestra, impulsem
aquesta formació per al seu benefici.


–Els membres de l’Orquestra Simfò-
nica de l’ESMUC poden variar en  ca-
da trobada. A més a més, poden tenir
altres compromisos i les dates són ajus-
tades. Com es pot arribar a coordinar
tot plegat?


–Sempre hi ha gent nova que s’hi in-
corpora. Alguns es graduen, se’n van i
s’ha de començar a fer la labor amb els
de primer curs. S’ha de tenir present que
els estudiants van carregats de feina i
costa molt trobar temps per assajar. Par-
ticipen a la JONDE, la JONC... Tenim
competència, sobretot amb la Joven Or-
questa perquè els estimula oferint be-
ques. Nosaltres no en donem, però in-
tentem fer projectes que els eduquin,
que siguin interessants i que contri-
bueixin  a la seva formació. Per exem-
ple, en aquesta trobada hem reforçat
l’entrenament de la corda amb un espe-
cialista, Patrick Cohën-Akenine. Pel juny
es preveu potenciar els vents, especial-
ment els metalls, amb un altre reperto-
ri i un expert, Jaime Martín.


–Què comporta la gestió d’una or-
questra d’estudiants?


–No es pot parlar en línies generals.
L’Orquestra de l’ESMUC és la meva cin-
quena coordinació d’orquestres de jo-
ves i cada una és diferent. La diferència
més gran és entre una orquestra d’es-
cola, com la de l’ESMUC, i una orques-
tra jove, com podria ser la JONC o la
JONDE. En una escola tens molt més
moviment d’estudiants que van i vénen
que no pas en una jove orquestra. A més,
les restriccions de dates en una escola
també compliquen la gestió en el mo-
ment de trobar directors de la màxima
qualitat i amb l’ideal de treballar amb la
joventut. Després toca parlar amb ells
per preparar el repertori segons el nivell


dels músics, programar els horaris de
treball i preparar l’orquestra abans que
arribi el director.


–Fa vint anys que coordina orques-
tres. Què n’ha tret?


–Una lluita molt gran per fer-les fun-
cionar. Totes aquestes orquestres les he
començades des de zero i ha estat dur,
perquè tampoc no hi ha bones infraes-
tructures enlloc. Per contra, quan sento
que toquen bé als concerts és, potser, de
les vegades que més gaudeixo; quan veig
que aquests joves treuen el millor d’ells;
quan han fet un treball, s’hi deixen la
pell i toquen bé, m’encanta i em re-
compensa.


–Com creu que sona l’Orquestra de
l’ESMUC?


–Depèn dels programes i, a més, no
tots les trobades són igual d’emocio-
nants. De totes formes, crec que el
nivell és bo. Potser no tan bo com a
la JONDE, perquè allà hi ha tots els
talents del país i aquí ens hi acostem
molt, però encara ens en falten alguns.
Començar és sempre el més difícil.
Un cop s’ha arrencat amb un cert nivell,
ja és més fàcil mantenir-lo. L’Orquestra
de l’ESMUC encara ha de tocar millor i
hem d’aconseguir portar-hi directors
que resultin encara més interessants
per als músics. S’ha d’anar augmentant
el nivell perquè els joves donen molt
de si, molt més del que un es pot pen-
sar. Sempre sorprenen.


–Com valora aquesta trobada dedi-
cada a Haydn?


–Trobo que ha estat un bany dins el
classicisme a través d’un geni com
Haydn. Els estudiants han pogut apro-
fundir dins d’aquest estil amb les qua-
tre simfonies. El programa ha estat car-
regat d’oportunitats per als intèrprets,
com per exemple, a través de les parts
dels solistes de la Simfonia Concertant
o el solo final de la Simfonia “dels
Adéus”. Crec que s’ha ofert un gran estí-
mul als alumnes al llarg de tota la tro-
bada. 


–Quin futur li augura a l’Orquestra?
–Grandíssim, fantàstic.


Isabel Vilà Fassier va néixer a l’Empordà, però des
de fa un temps s’ha establert a Salamanca. Ha viat-
jat per diferents parts del món com a intèrpret, do-
cent i gestora d’orquestres. Actualment és profes-
sora de violí a l’ESMUC (Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya) i des de fa quatre anys coordina
l’Orquestra Simfònica de l’Escola. L’última actua-
ció d’aquest gran conjunt va tancar les activitats
commemoratives de l’Any Haydn amb la interpretació de quatre simfonies del compositor austríac
en un concert a L’Auditori de Barcelona el passat 29 de gener.


per ÍNGRID PUJOL ROVIRA
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


març 2010
Activitats
Dilluns 1, de 12 a 15 h
Aula d’orquestra


Classe magistral.
Un enfocament modern de la improvisació de jazz. 
A càrrec de Jerry Bergonzi Trio.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Dimarts 2, a les 19 h
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC. 
Obres per a ensemble de metalls.
Grup de Metall de l’ESMUC. 


Dijous 4, horari per determinar
Aula d’orquestra


Presentació del catàleg i l’enregistrament de l’exposició 
“Pep Ventura, abans del mite”.
Concert comentat per Anna Costal, comissària de 
l’exposició, amb tres obres de Pep Ventura interpretades 
per la Cobla de l’ESMUC i estudiants del Departament 
de Música Clàssica i Contemporània.
Organitza: Departament de Música Tradicional.


Dijous 4, de 16 a 19 h
Aula 352


Classe magistral.
Composició de jazz. A càrrec de Tim Garland.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Divendres 5, de 10 a 13 h
Aula 352


Classe magistral.
Arranjaments de jazz. A càrrec de Tim Garland.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Dilluns 8, de 19 a 21 h
Aula 353


Conferència.
“La guitarra contemporània a Catalunya”. 
A càrrec de Jordi Codina.
Organitza: Departament de Música Clàssica i Contemporània.


Dimarts 9, de 16 a 20 h
Aula per determinar


2a Trobada de Fiscorns. 
En col·laboració amb el Conservatori Isaac Albéniz de 
Girona. Professors responsables: Jordi Estartus (CdG) 
i Pep Moliner (ESMUC).


Dimarts 16, a les 19 h 
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC. 
Tarda de Lied. Estudiants de l’ESMUC.


Dimarts 23, a les 19 h 
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Una creació col·lectiva. Estudiants de Rítmica de l’ESMUC.


Dimarts 23, hora per determinar
Aula d’orquestra


Taller 2a Trobada de Fiscorns. 
Estrena de l’Octet de Fiscorns ESMUC/CdG.
En col·laboració amb el Conservatori Isaac Albéniz 
de Girona. 


Dimarts 23, a les 19 h
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius
Travessia de Sant Antoni, 6-8. 08012 Barcelona.


Concert de cloenda de la 2a Trobada de Fiscorns.


Divendres 26, a les 19 h 
Aula d’orquestra


Klaus Huber a l’ESMUC.
Concert en col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català.


E S M U C A G E N D A








Escola Superior de Música de Catalunya


esmuc SETEMBRE 2010
NÚMERO 58


RAMON BOADELLA


Grans Conjunts 2010


Cloenda de luxe







2


ESMUC


La interpretació del cant pla de l’Església llatina ha plan-
tejat nombrosos problemes, sobretot a partir del segle
XIX. En aquella època es va fer un gran esforç per in-


tentar aclarir els criteris d’interpretació d’aquest repertori,
però els que aleshores s’autodenominaven “restauradors”
del cant eclesiàstic van ignorar deliberadament la concatena-
ció dels fets històrics i per sobre de tot es van proposar trobar
una forma arquetípica de repertori únic del cant pla –el que
en llenguatge comú s’anomenava cant gregorià. Es van em-
prendre moltes investigacions per esbrinar l’estat inicial de les
melodies gregorianes, però en aquesta recerca –que es consi-
derava com una transposició dels mètodes de la filologia– l’as-
pecte sonor de la interpretació musical del cant pla sovint va
ser objecte d’un contrasentit, amb més o menys bona volun-
tat dels autors. 


L’Escola de Solesmes va ser el laboratori on, al llarg d’uns
cinquanta anys, es van preparar noves edicions de cant pla
ometent els repertoris que no pertanyien estrictament  al cant
gregorià. S’hi va elaborar també una nova manera de cantar
que, sovint, es presentava com una alternativa diametralment
oposada a les tradicions del cant eclesiàstic aleshores vigents.
Però, per damunt de tot, s’hi va construir una nova historio-
grafia del cant religiós, de la qual només ara –un segle més
tard– comencem a entendre les limitacions i les distorsions
que provoca en la percepció dels fets històrics.


S’havia afirmat, amb tota certesa, que el cant gregorià va
ser introduït al país gal a finals del segle VIII, i que l’adveni-
ment de la polifonia al segle XII n’havia provocat una de-
cadència que s’allargà fins a les reformes de finals del segle
XIX –quan finalment el gregorià, engreixat per aquesta pro-
clamació amb l’adjectiu “autèntic”, recuperà la seva carta de
noblesa gràcies als treballs de restauració dels benedictins fran-
cesos de Solesmes. Segons això, tot el que es va editar o pro-
duir entre el segles XII i XIX en matèria de cant pla no tenia in-
terès i no mereixia ser estudiat. La bibliografia contemporà-
nia sobre el cant monòdic eclesiàstic va molt unida a aquesta
visió militant de la història, la qual cosa explica que els re-
pertoris de cant pla posteriors al segle XII hagin estat molt poc
estudiats, en comparació amb l’impressionant nombre de te-
sis i articles dedicats als manuscrits anteriors al segle XIII. 


Des de fa uns anys, però, s’observa una evolució positiva
que intenta recuperar algunes d’aquestes tradicions de cant
litúrgic. En la majoria de casos, per damunt de les semblan-
ces melòdiques i rítmiques, aquests testimonis ens informen
també sobre un estil vocal i una manera d’emetre la veu que,
malgrat que es pugui qualificar de rústica, conserva indicis
d’una sonoritat i d’un estil. Val la pena fer-ne l’estudi i la di-
fusió.


Val a dir que a priori sembla senzill parlar de la inter-
pretació del cant gregorià, però són tants els actors mu-
sicals que en participen, i tants els segles en què s’ha


interpretat, sotmesos a profunds canvis pels vaivens de la ma-
teixa història de la música, que voler recuperar el “so autèn-
tic” als nostres dies sembla una tasca poc creïble. 


L’home del segle XIX, però, àvid de coneixements del pas-
sat i convençut en la seva sana bogeria de posseir la clau que
obria la porta de l’execució “a l’estil de les antigues èpoques”,
ho va creure possible. De fet, fa només un parell d’anys ce-
lebràvem el centenari de l’aparició de la primera edició oficial
de les melodies gregorianes. En efecte, abans de 1908, any en
què va aparèixer el Graduale Romanum, un recull de melo-
dies per ser interpretades per tota l’Església (si més no, pel
que fa a la Missa), no existia una tradició melòdica unificada
i, per tant, obligatòria (l’Editio Medicea de 1624 va ser ofi-
ciosa, però no obligatòria per a tota l’Església). En con-
seqüència, la interpretació tampoc no podia ser unificada i
uniforme. 


Com que el cant gregorià és una música vocal, la seva exe-
cució va lligada molt profundament a la interpretació del text.
I atès que el repertori es va estendre pels monestirs de tot Eu-
ropa –des del nord d’Alemanya fins al sud d’Itàlia; de l’Est eu-
ropeu fins al Finisterre hispà–, la pronunciació dels textos lla-
tins musicats havia de provocar diferents articulacions melo-
dicoverbals a cadascun dels llocs en què s’interpretava.


Ara bé, de quin cant gregorià parlem? Del que interpre-
ten els monjos d’una comunitat, o del més selecte, reservat a
l’Schola Cantorum o fins i tot al solista principal de la ma-
teixa schola?


Precisament el fet que s’hagi pogut rescatar aquesta músi-
ca i que avui dia s’interpreti en directe, al seu context, ens dó-
na una sèrie de pistes. La nostra imatge de la interpretació de
la monodia litúrgica varia segons el context. No és el mateix
escoltar el cant pla interpretat per un cor monacal masculí que
per un de femení, com tampoc no és igual assistir a un ofici al
monestir alemany de Metten que al meridional de Montecas-
sino. Per no parlar dels de cors que ni tan sols són monacals,
veritables professionals –la majoria, amb estudis específics so-
bre cant gregorià a universitats o conservatoris–, amb una pa-
leta sonora i una “professionalització” de la interpretació monò-
dica difícil de superar per la seva preparació tècnica i vocal.
Per descomptat, un cor de monjos –encara que siguin ells els
veritables professionals del cant– quasi mai no arribarà a
aquests extrems de virtuosisme, ajust, afinació i precisió (ni
és la seva missió), però aquestes mancances es contraresten
amb la devoció i la convicció que es fan paleses en la seva ora-
ció cantada, tan viva com diària i contextualitzada.


Però, quina interpretació?


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


El cant pla s’ha interpretat durant segles. Per això la manera d’executar-lo ha canviat a mesura que els
estils musicals evolucionaven i es transformaven. El més sorprenent és que hagi perdurat en el transcurs
dels anys, compartint el seu “territori” amb les novetats polifòniques. I a cada país, a cada regió, les tradi-
cions de cant imposaven les seves pròpies maneres, lluny de la uniformitat que a partir del segle XX es va
propugnar per a les músiques litúrgiques. Heus aquí dos exemples que tenen presents aquestes tradicions.


CIRMMA (Moissac). Ensemble OrganumESMUC. Schola Antiqua


Marcel
Pérès


Juan Carlos 
Asensio


La interpretació del cant gregorià avui
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S O S T I N G U T E S M U C


Com ja s’està anunciant des de fa temps, durant aquest
any 2010 es commemoren els dos-cents anys del nai-
xement del compositor d’origen polonès Fryderyk Cho-


pin. Aquest aniversari ha estat motiu de celebració arreu i
també a l’ESMUC.


Amb l’inici del nou curs acadèmic s’oferiran nombrosos
concerts i activitats per tal d’aprofundir en les múltiples fa-
cetes del compositor. Aquests diferents aspectes es posaran en
relleu mitjançant el caràcter i la temàtica diversa que presen-
ten les seves obres. Les activitats estaran protagonitzades per
professors de l’ESMUC i es duran a terme a les aules de l’Es-
cola i a altres punts de la ciutat de Barcelona.


Els passats dies 30 de maig i 14, 16 i 18 de juny van te-
nir lloc els concerts que formen el cicle de Grans Con-
junts que promou l’Escola Superior de Música de Ca-


talunya, amb l’objectiu de donar a conèixer al públic part de
l’activitat de l’Escola, i alhora donar l’oportunitat als estu-
diants de l’ESMUC de formar-se en les sessions de treball i
d’actuar davant el públic. Les actuacions de la Banda, la Co-
bla, la Big Band i l’Orquestra Simfònica van tenir lloc a la Sa-
la Oriol Martorell per a les tres primeres formacions, i a la Sa-
la Pau Casals en el cas de l’Orquestra. Aquestes quatre vet-
llades van posar punt final a les jornades d’estudi i assaig que
serveixen de preparació als concerts, a la vegada que conclouen
el segon quadrimestre i el curs acadèmic. El cicle va començar
amb la intervenció dels components de la Banda, dirigits per
Raúl García. Junts van abordar un programa compost per obres
de Pascual Marquina, James Currow i Georges Bizet. Aquest
concert va donar l’oportunitat d’escoltar el diàleg entre el bom-
bardí solista, de mans de Víctor Ferragut, i la banda, a través
de les variacions simfòniques del segon dels compositors. El
segon concert d’aquesta sèrie va ser ofert per la Cobla, con-
fiada en aquesta trobada a Joan Albert Amargós com a di-
rector. Amb repertori de compositors d’avui, com Francesc


Tal com deia el filòsof Ortega y Gasset, cada vida és un
punt de vista essencial sobre l’univers, i això mateix és
el que podríem dir de cada obra d’art, ja que ens ator-


ga la possibilitat de canviar de perspectiva i de conquerir part
de la infinitat de matisos de la realitat. Si, a més a més, aques-
ta realitat s’endinsa en les qüestions humanes més profundes,
l’experiència esdevé una reflexió esglaiadora, com succeeix en
l’òpera Dialogues de Carmélites de Francis Poulenc.


L’episodi de les monges carmelites en el context de la Re-
volució Francesa no es veu com una denúncia històrica; al-
menys no és l’eix vertebrador de l’obra, sinó que hàbilment es
transforma en una metàfora atemporal que fa que l’especta-
dor s’hi senti identificat –sigui home o dona, creient o no
creient–, ja que l’argument es viu com una qüestió de l’indi-
vidu, en què el sentiment de por a la mort només pot tenir so-
lució en l’individu mateix.


La interpretació funciona també com a perspectiva, una
perspectiva sobre l’obra; i la dels alumnes de l’ESMUC va mos-
trar un Poulenc obscur i íntim, en el qual va predominar el
gest contingut en l’actuació, així com l’ombra i l’austeritat en


Cloenda del cicle de concerts 
dels Grans Conjunts de l’ESMUC


Arrenca el cicle d’activitats Chopin ESMUC 2010


L’ESMUC a l’Institut del Teatre


El mes de setembre es realitzaran dos concerts ben diferents.
El dia 26, dins els actes de les festes de la Mercè, tindrà lloc el
concert “Visions Chopin”, a càrrec de professors de piano jazz,
en què s’interpretarà l’obra de Chopin des de la perspectiva de
la improvisació. A final de mes es realitzarà un recital de pia-
no de Jean François Dichamp, seguit d’una taula rodona al vol-
tant de les diferents  vessants de Chopin i en la qual intervindrà
professorat de piano i de pianoforte de l’Escola.


Podeu consultar el calendari complet d’activitats a www.es
muc.cat. 


Elena Pons. Estudiant de Musicologia històrica


l’escenari. En contrast, els esplèndids moments corals van
ser joies a cappella, intercalades amb un efecte increïblement
transcendental. L’extraordinari acompanyament al piano va
permetre gaudir de la reeixida dramatització amb què la ins-
trumentació de Poulenc transmet la història.


Maria del Mar Poyatos. Estudiant de Musicologia


Cassú, Feliu Gasull, Joan Josep Blay, Pitu Chamorro, Manel
Camp i el mateix Amargós, el concert va demostrar que la
cobla és una formació que respira i s’alimenta de compositors
i intèrprets, que s’actualitza, que viu. Per continuar, vam as-
sistir al concert presentat per la Big Band, al capdavant de la
qual va estar Tim Garland, interpretant obres i arranjaments
del mateix director; un concert dinàmic que va comptar amb
la interpretació de Garland al saxo en alguns solos i amb el lliu-
rament de cadascun dels músics. Finalment, l’Orquestra Simfò-
nica, sota la batuta de Jaime Martín, va oferir la seva inter-
pretació d’obres de Montsalvatge, Ravel i Xostakóvitx. Cali-
doscopi simfònic, Ma mère l’Oye i la Simfonia núm. 10,
respectivament, van ser mostra de la capacitat d’aquests mú-
sics d’abordar un repertori d’envergadura amb tanta solvèn-
cia. Són quatre conjunts de diferents àmbits, que tenen en comú
estar en formació i rebre el consell d’especialistes i músics de
vasta trajectòria. Oportunitat per a ells, d’aprenentatge i ex-
periència, i regal per al públic, que rep la seva emoció i les
seves expressions.


Silvia Hernández Muñoz
Estudiant de Musicologia històrica


‘Dialogues des Carmélites’ de Francis Poulenc
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E
l passat mes de maig van tenir
lloc les I Jornades de Pedago-
gia Musical a l’ESMUC, orga-
nitzades per estudiants del De-


partament de Pedagogia. Fruit de les
inquietuds i les ganes d’aprofundir en
tot el que envolta l’educació musical,
futurs pedagogs de la música d’aquest
centre van organitzar tres dies d’acti-
vitats intenses i participatives que, amb
el títol de Punt de Partida, es van ma-
terialitzar en més d’una trentena d’es-
deveniments en forma de debats, ta-
llers, presentacions de projectes i ex-
periències, concerts, cinefòrums i
ponències. 


Cent quaranta professionals, estu-
diants i educadors de la música d’in-
drets diferents de Catalunya i Espa-
nya es van reunir el 14, 15 i 16 de maig
per construir espais de treball conjunt,
compartir experiències i debatre els
nous reptes del futur de l’educació mu-
sical. 


Les jornades es van estructurar en
diferents seccions de formats diversos:
debats i grups de discussió, ponències
d’experiències reeixides i destacades,
exposicions de projectes, tallers de pro-
postes didàctiques i activitats paral·le-
les i complementàries, com ara concerts
i cinefòrums. 


Durant nou mesos de gestació, i te-
nint com a referent l’experiència de la
Jove Associació de Musicologia (JAM)
com a col·lectiu d’estudiants de l’ES-
MUC organitzat i generador d’espais
de treball col·lectiu, estudiants i antics
estudiants del Departament de Peda-
gogia van idear unes jornades de tres
dies. La intenció era que aquestes es-
devinguessin un punt de partida en la
creació de vincles i xarxes de col·labo-
ració entre agents, professionals i cen-
tres d’educació musical (centres d’e-
ducació primària i secundària, escoles
de música, universitats, conservatoris4


ESMUC


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


per DANI MEDINA 
i EROLA RAMIS


JORNADES DE PEDAGOGIA


superiors i altres institucions educati-
ves). Per això, la planificació dels tres
dies va incloure aspectes de l’educació
musical que feien referència tant a la
formació bàsica com a la formació
avançada i professional de la música. 


Tot i adoptar formats tradicionals,
com les ponències i les comunicacions,
l’equip organitzador va potenciar-ne de
nous, en què els inscrits a les jornades
haguessin de participar activament. En
són exemple els tastets, petits tallers de
degustació de propostes didàctiques, o
els debat a Bat, debats oberts sobre te-
mes candents en l’educació musical. La
pràctica directa en grup va afavorir que
tots els assistents es coneguessin el pri-
mer dia i es creés un clima íntim i fa-
miliar durant tots tres dies. Malgrat cer-
car el màxim d’obertura i punts de vis-
ta possibles, les jornades tenien un
discurs propi que va quedar palès, ja
d’entrada, en el procés de difusió. Una
enquesta al lloc web demanava als pos-
sibles assistents un petit exercici per
després decidir quins debats es pro-
gramarien. D’aquesta manera, la par-
ticipació a les jornades s’obrí des de
la concepció mateixa. 


L’espai Connecta’t va ser un dels
plats forts de les jornades, tant per la
seva presència en tots tres dies com pel
pes que va tenir des de bon comença-


ment. L’intercanvi de pràctiques, ex-
periències, metodologies i projectes no
podien faltar i per això s’hi van poder
veure pòsters, vídeos, comunicacions,
tallers i concerts. Les propostes van ser
molt variades: des de la presentació de
materials didàctics per a l’aula fins a
projectes d’escola a llarg termini, des
de visions de la didàctica fins a apro-
ximacions teòriques a l’educació musi-
cal, des de projectes inserits dins el rè-
gim general fins a projectes d’educació
no formal, passant per projectes d’es-
coles de música o de treball conjunt 
entre escoles de règim general i de mú-
sica. 


P
el que fa a les ponències, l’ac-
tivitat inaugural va ser a càrrec
de l’etnomusicòleg i composi-
tor Polo Vallejo, que va “sor-


prendre” tot el públic demanant la par-
ticipació activa de tots els qui eren a la
sala des del primer moment. Les dues
ponències Pren nota les van oferir Fran-
cesc Imbernon i Boris Mir, que van do-
nar nous punts de vista sobre els rep-
tes que la pedagogia i els pedagogs han
d’assumir en el futur. 


Els Tastets van permetre als assis-
tents tenir una primera experiència amb
el soundpainting, la pedagogia de grup
en la classe d’instrument, la pedagogia


La pedagogia musical a fons
PREN NOTA “PER QUÈ UNA NOVA EDUCACIÓ?”
DE FRANCESC IMBERNON (UB)
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Punt de Partida
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Willems o la dansa dins la classe de mú-
sica (el taller no estava enfocat a la im-
provisació, o almenys no només). Elia
Bernat, Eulàlia Casso, Agustí Martínez,
Montserrat Jorba, Edurne Vila i Joan
Vayreda van ser els encarregats de pre-
sentar i guiar aquestes primeres expe-
riències en les metodologies i recursos
que oferien. 


Els debats van girar al voltant de la
pedagogia de grup, el futur del llen-
guatge musical, la formació del pro-
fessorat i l’instrument musical i les no-
ves tecnologies a l’aula de música en el


règim general, i es van dur a terme en
petits grups de discussió, que finalment
s’obrien en assemblea per compartir les
reflexions i les conclusions finals. Per
dinamitzar-los, l’equip organitzador va
comptar amb l’ajuda d’uns quants con-
vidats. 


Les cent quaranta persones, comp-
tant-hi participants i inscrits, que van
passar per l’ESMUC durant els tres
dies, van poder gaudir d’algun dels con-
certs que s’incloïen en la programació,
i és que la música en directe no hi po-
dia faltar. El grup Ara Va de Bo, amb


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


La saviesa popular sovint l’encer-
ta, amb les seves dites. Un exem-
ple és el títol d’aquest article, que


reflecteix una determinada manera de
fer: el treball en equip. 


Un equip de treball és un petit grup
cooperatiu guiat per un objectiu comú.
Hi ha compromís i motivació entre els
seus membres: cadascú contribueix a
la consecució d’aquests objectius, i així
mateix hi ha claredat sobre les respon-
sabilitats de cada membre. Són neces-
saris un clima de confiança i l’esforç
per entendre tots els punts de vista, ele-
ments que permeten que tots els mem-
bres expressin les seves idees. Com a
resultat del procés del treball en equip
es poden desenvolupar una sèrie de ca-
pacitats com l’autoconfiança i l’asser-
tivitat, i altres estratègies de caire or-
ganitzatiu, com la definició d’objectius,
la seva divisió en passos successius i la
planificació dels processos. 


En definitiva, un equip de treball per-
met la consecució d’objectius –que a
nivell individual serien molt difícils o
impossibles d’aconseguir– i, al mateix
temps, enriqueix cadascun dels seus
membres, ja que tothom (n’)aprèn du-
rant el procés. 


En quins contextos es dóna la possi-
bilitat de treballar en equip? Deixant
de banda el món empresarial, en l’àm-
bit pedagògic el treball en equip és una
eina d’un valor molt preuat. Als cen-
tres, els docents necessiten treballar en
equip a l’hora d’elaborar els documents
de centre (PEC, PCC, etc.), a l’hora de
posar-se d’acord amb els professors del
mateix departament i també a l’hora
d’emprendre projectes transversals. Si
fem una transferència a l’àmbit de la
didàctica a l’aula, veurem com el tre-
ball en equip pot ser una eina molt útil
per tal que els alumnes desenvolupin
tres competències bàsiques: la com-


petència d’autonomia i iniciativa per-
sonal, la competència social i ciutada-
na i la competència d’aprendre a apren-
dre. Finalment, també és important en
la realització de projectes. Un exemple
n’és la realització de Punt de Partida: 
I Jornades de Pedagogia Musical a l’ES-
MUC. 


D
esprés d’haver esbossat els
àmbits en què el treball en
equip pot resultar factible,
arriba el moment d’esmen-


tar una eina indispensable en aquesta
manera de treballar: l’avaluació. La Co-
missió Impulsora de les Jornades ha es-
tat formada per cinc estudiants i exes-
tudiants de pedagogia. Hem tirat en-
davant el projecte d’una manera
determinada, però sabem que no és l’ú-
nica ni la millor. Esperem que Punt de
Partida pugui servir per a les prope-
res edicions i entre tots i totes puguem
anar millorant en l’organització i rea-
lització de les Jornades de Pedagogia
Musical a l’ESMUC.


Dos caps pensen més que un
per ESTEL·LA BROTO


el seu Viatge per la Mediterrània va tan-
car la nit de divendres. L’estudiant de
pedagogia de l’instrument Agnès Fer-
rando va oferir el concert La capsa de
joguines, part del seu projecte final, el
vespre de dissabte a l’Aula d’orquestra.
on, a part dels assistents a les jornades,
també hi havia infants i joves atents i
concentrats. Per acabar, la Sant Andreu
Jazz Band va oferir el concert de clo-
enda diumenge al migdia, amb l’Aula
d’orquestra plena de gom a gom. Javier
Duque, cap del Departament de Peda-
gogia, juntament amb els membres de
la comissió impulsora de les jornades
van tancar-les tot valorant molt posi-
tivament, tant la rebuda del públic com
la participació de totes les persones que
van intervenir-hi en algun moment.


Així doncs, el diumenge 16 de maig
es van tancar les primeres Jornades de
Pedagogia Musical a l’ESMUC, però ja
començava a sentir-se en l’ambient la
pregunta per la continuació d’aquest
Punt de Partida acabat de finalitzar. Des
de l’organització, la voluntat de conti-
nuar el camí començat és clara i la di-
recció continua sent la de crear xarxa i
espais de treball comuns; també es té
la intenció de continuar buscant for-
mats de més participació horitzontal,
aprofitant la xarxa com a espai de tre-
ball i contacte quotidià. Ja s’han posat
algunes idees sobre la taula, i esperem
poder informar-vos-en ben aviat.
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MOMENTS ABANS DEL CONNECTA’T
“L’ÒPERA, UN VEHICLE D’APRENENTATGE”, 
EN QUÈ ELS MATEIXOS INFANTS VAN SER ELS
ENCARREGATS DE PRESENTAR EL PROJECTE
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E
ncara que avui no ha tingut un
bon matí a l’escola, el dimarts
és el dia preferit d’en Dídac.
Després de les classes va cap


a l’escola de música: té classe de piano.
Entra amb un somriure a l’aula, com


sempre, content de retrobar-se amb els
companys; els espera una hora de mú-
sica per davant... Li ha anat bé poder
explicar al “profe” el que li ha passat a
l’escola quan li ho ha preguntat.


Després de col·locar els gomets verds
corresponents al calendari d’organit-
zació de l’estudi personal, s’adona que
trobar la posició correcta amb l’instru-
ment li costarà una mica més que altres
dies, potser perquè està nerviós... Però
com que no comencen a tocar fins que
tots l’han trobada, observant-se els uns
als altres, ha acabat la classe amb gens
de mal d’esquena. Sort que els seus
companys han conegut amb una sola
mirada que avui hauran de tenir més
paciència amb en Dídac.


Han començat amb un exercici rít-
mic a la zona de moviment. A en Dídac
li agrada molt preparar les peces d’a-
questa manera; nota que quan després
van al piano, ja té la cançó al cap i qua-
si no s’ha d’esforçar gens a desxifrar la
partitura.


La cançó és molt bonica. En Dídac
torna a somriure quan el professor li
demana que repeteixi el seu fragment,
mentre diu als altres companys que es
fixin bé com fa els finals de frase.
Després ha passat quasi el mateix amb
la Laia: a en Dídac li ha anat molt bé
veure com posa la seva mà –que és
força petita, com la seva– en aquell tros
més difícil. Quan havien de tocar tots
els fragments seguits, la Sara s’ha per-
dut i la cançó s’ha aturat, però només
amb un petit exercici per reforçar la re-
gularitat de la pulsació n’hi ha hagut
prou per solucionar-ho entre tots.


S’acosta el concert de final de curs,
i tots han anat aprenent a tocar el pia-
no a partir d’un mateix repertori en
comú. En Pau els diu que avui han de
decidir entre tots com es repartiran les
cançons. Gairebé en totes les peces està
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molt clar qui les ha de tocar, la discus-
sió és breu: tots coneixen molt bé els
punts dèbils i les habilitats de cadascú
i parteixen d’aquesta informació per or-
ganitzar-se. Només hi ha hagut una mi-
ca de polèmica a l’hora de pensar el re-
pertori de la Laia, ja que no coincidia
el que els companys creien que ella to-
caria molt bé i el que ella tenia ganes
de tocar. El professor ha aprofitat per
preguntar-los si creuen que és preferi-
ble tocar les cançons que millor els sur-
ten a cadascú o les que més els agra-
den. En Pau aprofita totes les oportu-
nitats per fer-los reflexionar! Finalment
han arribat a un acord sense necessitat
d’intervenció del professor.


H
an fet un primer assaig del
concert amb el repertori es-
collit. Mentre tocava en Dí-
dac, la Laia era l’encarrega-


da de fixar-se en la posició dels canells,
mentre que la Sara havia d’estar aten-
ta als detalls de la partitura, per avisar-
lo després de tot el que hagués passat.
Tots s’han aplaudit, després d’escol-
tar amb molta atenció els seus com-
panys, mentre feien la tasca que tenien
assignada.


Cap al final de la classe han avançat
una mica la composició que estan fent
des del mes passat. Van començar es-
crivint un poema entre tots a partir d’u-


na idea que els va donar en Dídac. Tan
bon punt van decidir que el donaven
per acabat, van començar a dedicar-hi
una estona a cada classe per anar-hi po-
sant música. En Dídac està content per-
què els està quedant molt bé. La Sara
es va inventar una idea genial per re-
presentar un dels elements, i mentre ho
toca, ell posa el pedal i queda molt bé!
Mentrestant en Pau, com que destaca
des del punt de vista tècnic, pot ser molt
àgil amb els dits i fa un efecte molt bo-
nic al registre agut de l’instrument.


Al vespre, després de sopar, en Dí-
dac decideix que abans d’anar a dormir
farà un dibuix sobre l’escenari de la
composició, mentre que en Pau penja
al Moodle els materials de la classe i els
comentaris sobre la feina que han de
fer per a la propera classe, i escriu un
correu electrònic als pares dels alum-
nes per recordar-los que consultin
aquesta informació, així com l’horari
del concert de final de curs.


Amb el dibuix damunt la taula d’es-
tudi, en Dídac somriu content de for-
mar part d’un grup ric per la seva di-
versitat de perfils, sempre respectuosos
els uns amb els altres, i plens de crea-
tivitat i d’amor per la música! Pensa
que tenen molta sort de tenir un 
professor com en Pau, i quan s’adorm,
somia en el poema de la classe de 
piano.


El dimarts és 
el meu dia preferit
per ELI PUJOL


TASTET DE PEDAGOGIA DE GRUP A LA CLASSE D’INSTRUMENT, 
UN DELS TEMES MÉS CONTROVERTITS DE QUÈ ES VA TRACTAR AL PUNT DE PARTIDA
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E
n xerrades, cursos, tallers, uni-
versitats, conservatoris, se’ns
ha dit moltes vegades que cal
que posem en dubte la meto-


dologia de la classe magistral. Se’ns ha
demanat que siguem creatius a l’hora
d’idear la manera d’arribar als objec-
tius pedagògics. Se’ns interroga sobre
quins valors amaguen els objectius, els
continguts i les metodologies que em-
prem i, per tant, que ens plantegem
quins valors impregnen la classe ma-
gistral. Però tot això massa sovint ens
és demanat en el context d’una classe
magistral d’un pedagog davant una au-
diència més aviat passiva durant una,
dues o tres hores.


En xerrades, cursos, tallers, univer-
sitats, conservatoris, se’ns ha explicat
que la pedagogia és una ciència que té
per objecte d’estudi l’educació i que del
rigor i la seriositat de la recerca en
aquest àmbit, en depèn la seva credi-
bilitat. Hi ha la voluntat de dotar la pe-
dagogia del prestigi de què gaudeixen
altres disciplines del coneixement. Però
això es diu massa sovint en congressos
basats en una sèrie de conferències ma-
gistrals acumulades en pocs dies sem-
blantment al que es fa en altres àmbits
científics. Seriós vol dir antipedagògic?
Si els pedagogs són els experts a trans-
formar coneixements en educació, ¿no
haurien de ser els seus congressos els
més creatius i innovadors en l’ús de me-
todologies de difusió dels avenços en la
recerca? Les altres disciplines, ¿no hau-
rien de demanar ajut als pedagogs a 
l’hora de concebre els seus congressos?
Les jornades de pedagogia Punt de Par-
tida són un dels pocs casos en què hi
ha coherència entre el que pensen els
pedagogs que l’han organitzat i el que
han fet. Per començar, es notava en els
valors que impregnaven tota l’orga-
nització dels diversos actes. Com que
l’equip del Punt de Partida és conscient
que l’educació no va a càrrec del mes-
tre, sinó de la comunitat, i que l’edu-
cació del segle XXI només és possible
en xarxa, a les jornades tots els assis-


tents tenien paraula. A més a més, els
organitzadors saben que el mestre aprèn
dels alumnes i, per tant, el valor de la
paraula dels assistents era igual d’im-
portant que la dels ponents o els mo-
deradors. També es notava el gust per
la feina ben feta: tots els detalls estaven
cuidats i tots els actes tenien un ob-
jectiu, uns continguts i una metodolo-
gia especialment perfilada i amb el seu
perquè. Per això, tot i tractar-se els te-
mes amb seriositat, el format de les jor-
nades no era el que ens acostumem a
trobar en un congrés. S’hi respirava
il·lusió per treballar, per millorar la pe-
dagogia del país. Un clima construc-
tiu i optimista sense abandonar la crí-
tica, ple de propostes engrescadores i
obert a la participació de tothom.


P
erò el que més es notava és que
els organitzadors no pretenien
demostrar res: pretenien apren-
dre! I com que els era igual el


prestigi de la disciplina i sabien que so-
vint els millors pedagogs no són els que


fan els millors articles, van convidar-hi
les persones que ells consideraven que
havien aportat alguna novetat i van de-
cidir que qualsevol assistent al congrés,
si havia tingut interès a venir, segur que
era prou inquiet com per poder apor-
tar-hi alguna reflexió, alguna eina o al-
guna demanda important. I com que
volien aprendre, van plantejar un for-
mat que els ho permetés, que tingués
en compte que hi ha coses que s’en-
senyen millor en classes magistrals, d’al-
tres amb “mostres exemple”, d’altres
en debats, d’altres mitjançant vídeos,
etc. I que la capacitat d’atenció millo-
ra si es varia la forma de presentar els
estímuls. En xerrades, cursos, tallers,
universitats, conservatoris se’ns han dit
moltes coses. A les jornades de peda-
gogia Punt de Partida hem fet, hem vist,
hem escoltat, hem viscut i ens hem
emocionat amb moltes coses. Hem
après. Hem après i se’ns han tornat a
despertar les ganes de continuar apre-
nent, de repensar el que fem i d’inno-
var en el que farem.


Pedagogia, 
creació i innovació


ELIA BERNAT DURANT EL TASTET “MOVERSE TIENE SENTIDO”


per LAIA SANTANACH


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


–Què entén vostè per meditació?
–Hi ha molts tipus de meditació, per


a mi la pràctica principal es diu Sham-
bhala, que significa atenció plena.
Aquesta tradició consisteix en un procés
de relaxació i de presa d’atenció, per tal
de buscar l’equilibri entre aquests dos
aspectes. Segurament sembla senzill,
però la veritat és que no ho és; costa re-
laxar-se i mantenir una ment atenta.
L’objectiu és aprendre què és ser un és-
ser humà, a través d’un procés de para-
da, relaxació i presa d’atenció corporal.


–El pensament també hi entra?
–Pensar? No! La meditació permet


descobrir la naturalesa de la ment i dels
pensaments. Quan pensem, i gairebé
sempre ho estem fent, projectem el nos-
tre pensament com a imatges reals i això
fa que tingui un poder sobre nosaltres.
Però aquesta realitat no existeix en sen-
tit sòlid... En realitat, els pensaments te-
nen una naturalesa i una substància però
són passatgers, canvien, desapareixen... 


–Què vol dir amb això?
–La nostra ment és com el cel: obert,


sense límits i amb capacitat i espai per
a moltes coses. Per exemple, al cel hi po-
den haver núvols, aus, avions... bombes,
fins i tot! Aquest espai ho pot acaparar
tot. En canvi, els pensaments són com
els núvols al cel, que passen, es desfan,
viatgen... En la nostra consciència can-
viem els núvols pel cel, és a dir, confo-
nem el nostre pensament per la nostra
ment. Normalment, la nostra conscièn-
cia està sempre enganxada als nostres
pensaments i així es converteix en la lí-
nia d’una història, la història sobre un
mateix, que se l’ha de creure per arribar
a entendre qui és aquesta persona.


–Si és així, llavors quin és el paper
de la meditació?


–Quan meditem és com si tots els pen-
saments, siguin bons, dolents, còmics,
ridículs..., els llencéssim a les escom-
braries. A través de la meditació prenem
una posició del cos amb la qual podem
relaxar i deixar treballar els nostres os-
sos pel seu compte. Quan l’esquelet no


està alineat, en sentit gravitatori, el cos
tira cap avall i hem d’usar els nostres
músculs per mantenir-nos drets. És a dir,
amb la meditació treballem la nostra po-
sició, relaxem i connectem amb la sen-
sació de la nostra respiració com a punt
de referència. D’aquesta manera, quan
apareixen els pensaments, els expulsem.


–Com s’obvien els pensaments, com
es llencen?


–Només cal posar-los una etiqueta,
detectar-los i tornar a centrar-nos en la
respiració i la postura. Sembla una pràc-
tica una mica ximple, però és una con-
cepció molt senzilla, perquè en el fons,
només cal centrar-se en el cos i en la res-
piració. Quan aconseguim aquestes sen-
sacions, quan no hi ha pensaments, es
pot dir que vivim el moment present.
Estar en el present és una pràctica, una
dedicació que demana no pensar en el
que vindrà o allò que ha passat. A par-
tir d’aquí podem relaxar i trobar més re-
lació amb l’espai. 


–Però és difícil deixar de pensar per-
manentment, no? Vol dir que és bo?


–Hi ha molta gent que creu que pel
fet de meditar no hi ha pensaments; però
estan equivocats. Produir pensaments
és sa i normal. La naturalesa de la ment
és la producció de pensament. El pro-
blema apareix per la relació que tenim
amb aquests pensaments. Quan tinc un
tipus de pensament, la ment es pot es-
tancar, pot perdre espai i és possible que
es transformi en una obsessió sobre la
nostra història. El resultat de la medi-
tació consisteix a obrir aquest espai. Els
pensaments sorgeixen en la meditació,
per descomptat, però no creen cap ame-
naça. 


–Ho podria exemplificar?
–Crec que el Dalai Lama no es pot


sentir insultat, perquè davant d’un atac
sempre respon: “Ai, que interessant!
Què vol dir amb això?” En canvi, per a
la majoria de persones, quan ens agre-
deixen verbalment ens ho prenem sem-
pre malament i demanem explicacions
de per què ens han insultat. Tots tenim
imatges per defensar-nos i, a vegades,
no són necessàries. Moltes vegades la vi-
da es converteix en una lluita entre qui


sóc jo i el que vol que sigui el món, però
no fa falta. 


–Per tant, aquesta meditació podria
ser una posició constant davant la vi-
da? És a dir, s’ha de dedicar unes ho-
res al dia a meditar o pot ser una posi-
ció corporal i mental constant?


–Aquesta és la meta, crec jo. Només
cal estar present. De fet, tots estem prac-
ticant el nostre sentit del jo tota la nos-
tra vida, però sempre sense deixar de fer.
Llavors, per canviar o transformar
aquests patrons habituals es demana tre-
ball i pràctica per ser d’una altra mane-
ra. Pots ser molt feliç amb la teva vida i
llavors potser no és necessari per can-
viar. El budisme explica que estem pa-
tint al llarg de tota la vida, ja sigui per-
què volem un seguit de coses, les desit-
gem, o bé perquè n’hi ha d’altres que les
rebutgem, com pot ser el càncer, per
exemple. La tradició budista exposa que
totes els aspectes de la vida condicionen
i, per tant, s’ha d’aprendre a viure amb
aquests condicionants, però sempre en
el seu present.


–Però vostè pensa en el futur?
–En la mort, vol dir?
–No només en la mort, sinó en el que


farà demà o el mes que ve?
–Oh! Sempre! La major part dels pen-


saments estan en el futur o en el passat:
recordant l’última vegada que vaig 
ser a Barcelona, la meva infantesa i 
què menjaré per dinar... És normal pen-
sar en el passat i allò que vindrà, però
el que és molt rar és pensar en el pre-
sent. No parem atenció al present, a la
vida real.


–Per acabar, quina relació hi ha en-
tre la música i la meditació?


–La música ofereix oportunitats pre-
cioses per viure les nostres vides en 
el present. Els músics tenen avantatges,
en aquest sentit, perquè quan es toca 
un instrument es pot considerar gaire-
bé com una meditació. La concentració
i l’atenció es dirigeixen en una part 
del cos i tots tenim un cos per notar allò
que ens ofereixen els sentits. Al final,
una raó per practicar la meditació és 
arribar a fer-se amic d’un mateix i ac-
ceptar-se.


Lance Brunner (EUA, 1946) exerceix com a professor d’història de
la música a la universitat nord-americana de Kentucky des del 1976.
La seva especialitat és la música medieval, en concret el cant gre-
gorià, però també para atenció a la música del segle XX. Tot i això,
la seva vessant musicològica es combina amb la meditació a través
de la tradició budista Shambhala. Aquesta conjunció entre art i con-
templació va ser uns dels motius pels quals va ser a l’ESMUC el
curs passat. A través de dues estades a l’Escola va tractar la con-
nexió entre la meditació, la salut i la interpretació musical.


per ÍNGRID PUJOL
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La classe d’instrument ha d’integrar l’alumne en una vivèn-
cia única d’aproximació a la música per al desenvolu-
pament del seu sentit musical. Tant la pedagogia de grup


com la pedagogia individual hauria de respondre a la respon-
sabilitat que aquest procés formatiu comporta.


Quan ens referim a la classe de grup, estem parlant d’ob-
tenir el mateix resultat que en una classe individual, fet que
dóna lloc forçosament a uns objectius basats en criteris d’he-
terogeneïtat, adaptats al ritme i les necessitats de cada alum-
ne. En aquest cas, la pedagogia de grup tindrà sentit complet
només si s’utilitza el material de manera que es converteixi en
el catalitzador d’experiències que siguin capaces de produir un
canvi de conducta en cada estudiant. L’objectiu per a tothom
serà descobrir l’instrument, però a cadascú li’n desvetllarà se-
crets diferents. 


Tot i això, les dificultats se succeeixen en la pràctica. És molt
improbable que el procés d’equilibri i reequilibri cognitiu dels
alumnes es doni de la mateixa manera i això origina proble-
mes d’anivellament. Per això la pedagogia de grup convida di-
rectament a replantejar els paràmetres que s’avaluen en el
procés d’aprenentatge instrumental, ja que tot i tenir un fort
component motor, és un aprenentatge agresolat on tots els in-
tegrants del grup poden aportar al conjunt. Els continguts en
general tenen moltes dimensions: no és el mateix el control de
la mecànica de l’instrument que el control de la qualitat del so. 


L’aparició del paradigma d’atenció a la diversitat en l’en-
senyament instrumental fa d’aquesta aventura un repte cada
cop amb més horitzons. El format planteja una metodologia
basada en una distribució de rols i tasques que, tot i la seva
complexitat, afavoreix els canvis de concentració, tot inci-
dint positivament en la motivació, i també es fa necessària la
utilització de la maièutica per establir lligams de cooperació.
De fet, una de les peculiaritats de la pedagogia de grup rau en
el fet que allò que a priori és una dificultat, pot encarnar un
valor afegit. D’altra banda, també crec que s’ha de ser cons-
cient de les limitacions que aquest format planteja i no perdre
de vista que perd tot el seu sentit si l’enriquiment d’un dels
components del grup origina l’empobriment d’un altre. Per
això és present el perill d’esgotament del model després de les
edats primerenques,  ja que estem parlant d’un aprenentatge
capaç d’apropar-nos a la música però també capaç d’apropar-
nos a nosaltres mateixos, fet que en molts casos requereix un
marc d’intimitat que la classe de grup no pot donar.  


En qualsevol cas, crec que s’ha de vetllar per evitar l’expe-
rimentació poc fonamentada i la frivolitat en tot tipus de mo-
del i en cap cas haurien de ser excloents sinó coexistents, per-
què l’equilibri entre tots dos formats té un potencial real quant
a l’optimització del procés formatiu d’un individu.


La introducció de les classes d’instrument en grup als cen-
tres d’ensenyament musical evoca opinions diverses. La
majoria dels professors d’instrument hem tingut una for-


mació individual i la proposta del canvi ens deixa sense expe-
riències per abordar l’aula des d’aquest nou prisma. 


Aprendre a tocar un instrument en grup és possible. No cal
mirar gaire lluny del conservatori per veure que hi ha con-
textos que duen gent a poder fer música a través del treball
grupal.


L’afinació, la rigorositat en el ritme, aspectes tècnics propis
de cada instrument, l’escolta, la improvisació, la diversitat pel
que fa a la interpretació..., són continguts que poden ser tre-
ballats des de la mateixa interpretació, des de l’escolta o l’ob-
servació activa i des de la reflexió (ja sigui posterior o prèvia).
Cada una d’aquestes propostes de treball pot ser adoptada per
cada un dels alumnes, tot impulsant que els continguts que ells
aprenen surtin d’ells mateixos.


El canvi en el rol de l’alumne pot incidir positivament en el
seu aprenentatge. No es tracta únicament que l’alumne gau-
deixi del que toca, sinó que gaudeixi del mateix aprenentatge;
tocar per als altres, haver d’explicar a un company com in-
tentaria arreglar un problema concret amb un passatge de-
terminat, posar-se d’acord per tal de poder tocar junts una obra
concreta, inventar-se exercicis per controlar una tècnica, fixar-
se en si l’altre col·loca els dits d’una manera o d’una altra i po-
der-ho contrastar, són algunes de les tasques que ens podem
trobar a l’aula.


Per al professorat, la classe d’instrument en grup proposa
també una adaptació cap a altres rols; a part del de facilitador
d’informació, el professor com a mediador, com a coordina-
dor, com a moderador i com un membre més del grup són ne-
cessaris a la classe. Això, d’una banda, pot ser apassionant
de cara al treball que se’ns planteja com a docents i, de l’altra,
no deixa espai a una organització frontal de l’aula. No es trac-
ta que els alumnes sàpiguen com han de col·locar els dits per-
què els ho ha dit el professor, sinó que ho descobreixin a través
del treball en grup a partir del problema que els planteja el pro-
fessor.


Tant la proposta de la classe individual com en grup per-
segueixen un mateix objectiu. No considero que estiguin re-
nyides una dinàmica amb l’altra. Les dues opcions demanen
una programació i una revisió constant del treball a l’aula. Si
bé crec que la classe en grup pot facilitar l’aprenentatge dels
alumnes, en donar-los una visió més constructivista de l’en-
senyament, impulsar aquest canvi a les escoles sense aportar
la formació i els recursos necessaris a les comunitats educati-
ves pot ser un pas enrere.


L’aprenentatge musical ha de partir d’una


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


A partir d’aquesta pregunta, hem plantejat a dos graduats de l’ESMUC, Quico Pugès i
Antoni Costa, que ens presentin les seves reflexions sobre quin ha de ser el punt de par-
tida en l’aprenentatge d’un instrument: la classe individual o la classe col·lectiva.


Graduat de l’ESMUCGraduat de l’ESMUC


Antoni
Costa


Quico 
Pugès


experiència col·lectiva o individual?
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S O S T I N G U T E S M U C


Adorno pensava en el jazz com
una Gebrauchsmusik o música
de consum per ballar i entrete-


nir. Des de l’òptica adorniana, l’entre-
teniment i la diversió impliquen estar
d’acord amb l’estat capitalista i mostrar
adhesió a la maquinària cultural, cosa
que refuta l’obra d’art autèntica. Però
l’adveniment de la postmodernitat ha
canviat les tornes en aquesta gran festa
del món que és la nostra època. El jazz,
millor que qualsevol altra música, ex-
pressa la discontinuïtat temporal d’un
món sense narratives lineals. Quan
Johnny Carter –alter ego de Charlie Par-
ker en El Perseguidor de Cortázar– diu
“Esto lo estoy tocando mañana…, esto
ya lo toqué mañana…”, vol expressar
aquesta discontinuïtat. En Johnny per-
segueix una vida que va “quinze minuts
per davant”. Aquesta existència intem-
poral preconitza allò que és on-beat i
off-beat, incloent-hi allò que es desprèn
com una línia flotant per damunt, que
és el swing.


Ha estat el temps i el jazz per si ma-
teix els qui han fet justícia. Per aquestes
raons, el jazz ha deixat de ser una mú-
sica popular més, per pujar al més alt
nivell acadèmic i artístic. L’ESMUC, cen-
tre que integra estudis superiors de jazz
i música moderna, ha apostat clarament
per introduir el jazz no solament en el
centre de la praxi musical, sinó també
de la teoria i la composició. Activitats
com les classes magistrals a càrrec del
saxofonista britànic Tim Garland (1966)
sobre composició i arranjaments de jazz
(4-5 de març) i la classe sobre “Un en-
focament modern de la improvisació de
jazz” (1 de març) a càrrec del  trio ca-
pitanejat pel  saxofonista nord-americà
Jerry Bergonzi (1947) fan justícia a un
segle de jazz.


Isaac Álamo. 
Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


Un segle de jazz


Alumnes de l’ESMUC van participar
el passat mes de gener en un curs
de gamelan al Museu de la Música.


Durant una setmana de dedicació intensi-
va, els participants van aprendre a tocar el
conjunt d’instruments de percussió que for-
men el gamelan, i concretament la moda-
litat del gamelan gong kebyar (tipus de ga-
melan més comú a Bali, Indonèsia). Des dels Gangsa i els Jublag, els metal·lòfons,
fins als Revong, les “olles” popularment anomenades; passant pel Gong i el Kajar,
marcant el temps; els Ceng-ceng, platerets; i els dos Kendang, tambors: en total
una orquestra de 15 instruments de gran riquesa tímbrica i un volum de so espec-
tacular. 


Aquesta activitat, organitzada pel Departament de Musicologia en col·laboració
amb el Museu de la Música, es va dur a terme sota les instruccions del professor Ga-
briel Evangelista, el qual va ensenyar la tècnica de cada instrument a través de la imi-
tació i la memòria de les obres per fragments, tal com es practica habitualment aquest
aprenentatge. El projecte va concloure amb un taller concert en què es va interpre-
tar l’obra preparada durant el curs.


Mireia Pacareu Fauquier. Estudiant de Musicologia. Quart curs.


El passat dijous 4 de març, a l’Aula d’orquestra de l’ESMUC, va tenir lloc la pre-
sentació del catàleg i el disc de l’exposició: Pep Ventura abans del mite: quan
la sardana era un ball de moda. La presentació va anar a càrrec de Francesc


Cortès, coordinador del grup de recerca Les Músiques en les Societats Contem-
porànies de la UAB; Josep Moliner, director del Departament de Música Tradicional
de l’ESMUC; Anna Capella, directora del Museu de l’Empordà; Joaquim Rabaseda,
musicòleg i professor de l’Escola, i Anna Costal, musicòloga i comissària de l’expo-
sició. Tres mesos després de finalitzar aquesta exposició al Museu de l’Empordà i
amb l’interès d’aprofundir en una visió renovada del músic, tenim el resultat d’un
treball de recerca que, efectivament, ofereix una ampliació i un enorme aprofundi-
ment sobre diferents aspectes de la vida del músic empordanès, l’ofici de músic, els
balls de moda en la societat del nou règim i la creació del mite tal com ens ha arri-
bat als nostres dies, entenent la música com a resultat de la societat. 


El catàleg inclou articles encarregats a set especialistes en l’àmbit de la musico-
logia i la història contemporània i l’enregistrament de dotze peces inèdites del com-
positor, de les quals tres sardanes van ser interpretades per la Cobla de l’ESMUC al
final de la presentació i comentades per Anna Costal, que va expressar el seu sincer
agraïment a tots els involucrats en aquest projecte i l’entusiasme envers la musico-
logia. 


Ariadna Sáez. Estudiant d’Etnomusicologia. Tercer curs.


través dels atractius sons prolongats que se sumien en una
atmosfera de concentració contemplativa. La plantilla de vio-
loncel, viola baríton, acordió i percussió, en mans d’intèrprets
de primera línia introduïen, anotaven i interludiaven la sopra-
no Katharina Rikus, superba en una dramatització sorprenent
per la presència inusitada de la llengua àrab en el repertori lí-
ric. Arribat el moment de la projecció, la música de Klaus Hu-
ber va evidenciar la creació d’un adequat nou entorn sonor en
l’expressió d’allò místic. El conte de l’Isle Adam que va do-
nar lloc a la pel·lícula presenta un obscur i tortuós entramat
de reflexions religioses que la música de Klaus i la producció
del seu germà Martin van aconseguir transmetre.


Maria del Mar Poyatos Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


El concert d’homenatge al compositor suís Klaus Huber
que va tenir lloc el passat 26 de març a l’ESMUC va ser
una vetllada profundament reveladora. El canvi a una


íntima il·luminació i disposició de l’Aula d’orquestra convi-
dava a la iniciació. Les paraules de benvinguda van evitar to-
ta fredor protocol·lària, van sonar realment a benvinguda. Fi-
xant el protagonisme musical de l’acte, l’esperada estrena de
la pel·lícula La tortura per l’esperança va ser sàviament pre-
cedida des de l’essencialitat exclusivament sonora. 


L’obra A l’àme de descendre de sa monture, amb text del
poeta àrab Mahmud Darwisch,  mostrava com “el temps es-
devenia espai”, tot aconseguint des de l’inici un hipnotisme a


“Pep Ventura abans del mite”


Curs de gamelan al Museu de la Música


Troballa mística i emotiva mestria


Klaus Huber a l’ESMUC







Q
ui s’expressava amb aques-
ta contundència, amb aquest
estil tan franc, tenyit per l’ex-
periència de tota una vida,


però alhora valorant en la justa mesu-
ra el seu interlocutor, era un Enric Mo-
rera de setanta-tres anys, que conserva-
va dintre seu l’ànima del pedagog que
va ser durant molt temps. Es dirigia a
Tomàs Sobrequés i Masbernat (1878-
1945), personatge polifacètic, impres-
cindible per entendre les dinàmiques de
la vida musical a Girona durant les qua-
tre primeres dècades del segle XX. Amic
i seguidor de Pau Casals, com a violon-
cel·lista havia format part de diverses
agrupacions de cambra, entre les quals
destaca el quintet Emporium (1916-
1936), i també es va integrar a l’Or-
questra Simfònica de Girona des de la
seva fundació, el 1929. Com a docent,
va crear l’Academia Musical Gerundense
el 1911 i va ser professor de la Normal
de Mestres des del 1914. Però sobretot
com a empresari va inaugurar el 1904
la Casa Sobrequés & Reitg, magatzem
de música i autèntic motor d’activitat
cultural des del qual organitzava con-
certs, regentava el Teatre Municipal en
algunes temporades, editava partitures
de molts autors gironins, i també la re-
vista musical “Scherzando” (1906-
1936), una font d’informacions impa-
gables sobre aquest període de singular
efervescència que es tancà amb l’esclat
de la guerra civil. A la vista de tot ple-
gat, no és estrany que la composició d’o-
bra pròpia quedés en un darrer pla de la
seva febril activitat. En realitat, les es-
casses partitures que han arribat fins a
nosaltres corresponen als darrers anys
de la seva vida, coincidint precisament
amb la guerra civil i la immediata post-
guerra, que el van obligar a posar fi in-
voluntàriament al seu paper d’artífex i
capdavanter de tantes iniciatives. 4


ESMUC


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


per JOAN GAY I PUIGBERT


“Mestre Morera”, 
“Benvolgut Sobrequés”


U
n material poc comú. Ara fa
uns pocs mesos, la família So-
brequés-Callicó va fer dona-
ció a la Biblioteca Pública de


Girona d’un interessant recull d’aquests
manuscrits, i això representa sempre una
bona notícia per als estudiosos, però
també per al coneixement general de la
història de la nostra música. Es tracta
d’una sardana, un minuet per a orques-
tra de corda, un quartet, però també
d’un material més difícil de trobar ha-
bitualment: un plec de 157 pàgines dis-
tribuïdes en bifolis, numerades en gran


part, amb exercicis d’harmonia, contra-
punt i fuga realitzats per Sobrequés en
plena guerra civil, a partir del març de
1938. Els enviava per correu a Enric Mo-
rera, seguint quasi sempre els models
del tractat d’harmonia que aquest havia
publicat el 1901, i eren retornats amb
les correccions a llapis, i sovint amb co-
mentaris com el que encapçala aquest
article. Això permet assistir, com qui diu,
des de primera fila al desenvolupament
d’aquest procés d’ensenyament tan par-
ticular, recollir de primera mà el diàleg
gairebé íntim entre mestre i deixeble.


Les anotacions de Morera, i les res-
postes a les preguntes de Sobrequés, a
vegades són estrictament tècniques, con-
cises, gairebé lacòniques: “Està bé”,
“Fasi’n un altre com aquest” (pàg. 94),
“El motiu té de començar i acabar, i
aquest no acaba. També és massa llarc”
(pàg. 72). “El preludi està força bé, però
estaria millor que’l motiu A tingués el
contrapunt doble i que aquest contra-
punt doble fos el mateix del motiu B”
(pàg. 64). Ben sovint, però, darrere de
comentaris a uns exercicis que sembla-
rien simplement acadèmics, s’hi tras-
llueixen opinions i opcions estètiques
molt reveladores del tipus de composi-
tor que era Enric Morera, i sobre allò
que valorava: “El motiu que vostè ha fet
és massa llarg i ademés no dóna la sen-
sació de final perquè no acaba amb el
primer grau. Miri aquest exemple de
Bach i vegi com el motiu és molt més
curt i acaba amb el primer grau. El mo-
tiu ha de tenir fesomia pròpia a fi de que
quant apareixi es recordi desseguida. Si
una melodia [és] massa llarga s’oblida,
i si no [té] la fesomia pròpia que li dic,
com que es comfont amb el de més tre-
ball passa desapercebut” (pàg. 75). “A
ne’ls episodis gairebé no fa imitacions,
i justament és a ne’ls episodis ahont té
de treballar força les veus i les petites
imitacions amb les tres veus. Ja li vaig
dir que sense les imitacions no hi abia
contrapunt. Les imitacions tenen d’és-


Aquests manuscrits 
recullen de 
primera mà 


el diàleg gairebé 
íntim entre 


mestre i deixeble.


Visió privilegiada d’un procés pedagògic
“Al començar els estudis, les regles tenen d’ésser molt severes. Quant s’arribat a fer lo que


vostè fa pot aber-hi un xic de llibertat, i quan s’acaben els estudis es pot fer tot lo que vul-


gui con tal que li agradi a vostè. Entesos”?1


Coberta d’un estudi biogràfic sobre Morera 
publicat el 1921 per Ignasi Iglesias
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ser com una obseció” (pàg. 98).
Seguint aquesta mateixa línia, des-


taquen per nombrosos els comentaris
que presenten un Morera partidari de la
simplicitat, que considera la naturalitat
en el discurs musical com un valor po-
sitiu, amb referències incloses a la seva
pròpia obra: “Aquest motiu esta melló
que’l anterior. És més espontani” (pàg.
78), “No tingui la mania de volguer-ho
fer difícil. Està bé aixís” (pàg. 87). “No
s’acostumi a fer-ho massa escolàstic. De
la manera que li dic sempre hi aurà més
llibertat. El motiu no’l faci massa llarc.
El del preludi d’avui potser ho és de mas-
sa llarc, i tingui present que no perquè
una obra sigui llarga serà melló qu’una
que serà molt més curta. Pot ser dirà
V. que fer-ho més curt és més fàcil i jo li
diré que perquè tingui interès és qüestió
del fondo musical, del saber com si di-
guéssim. Potser sóc el músic que fa les
sardanes més curtes però com les meves
no les ha fet ningú més, i és l’ànima que
hi ha en elles, per això s’aguanten” (pàg.
62).


Val a dir que, de tant en tant, entre-
mig d’aquestes línies escrites amb un de-
liciós català prenormatiu, hi apareix el
perfil més combatiu de Morera, que 
s’havia anat forjant al llarg d’anys des-
enganys i enfrontaments amb persona-
litats i institucions del món musical ca-
talà per diversos motius. El ressò de Mo-
ments viscuts, el polèmic llibre de memò-
ries que va publicar el juny de 1936,
encara era present al cap d’un parell
d’anys escassos en aquestes pàgines
adreçades a Sobrequés, en la confiança
d’una comunicació molt personal: “Ja
deu trobar una mica de diferència entre
lo que sabia i lo que sab ara, veritat?
Doncs esperis, i quan li digui prou, sabrà
dirme si ting raó quan embesteixo con-
tra tots els embusteros que desgracia-
dament tenim en aquest país d’aficio-
nats qu’han fet més mal que una pesta”
(pàg. 75).


E
l pes de la guerra i de la mort. Es
tracta, doncs, d’uns escrits que
poden fer fins i tot aportacions
biogràfiques a l’estudi d’Enric


Morera, i més quan se situen en els anys
de la guerra, sobre els quals hi ha un buit
generalitzat en els quadres cronològics
publicats fins ara en la bibliografia re-
ferent al compositor. De fet, el buit s’ex-
plica per l’edat però sobretot per les cir-
cumstàncies anímiques que motivaren
l’aturada creativa: “La guerra ja em pe-
sa, i més no fent res, no treballant per-
què no puc, no se m’acut res i ni hi pen-
so. Això, sobretot hem té d’un fort mal-
humor (mal humor que me’l passo tot
sol perquè els demés, i sobretot els de
casa, no’n tenen cap culpa) i fins m’a-
vergonyeixo de què durant tant temps
estig fent el gandul i no penso en es-
criurer una nota”.2 Per contrast, un cop
ja acabada la guerra, Morera deia: “Des-
pués de cuatro años de no escribir ni
una nota, se me ha despertado como un
delirio de componer. Estoy como un re-
loj que no quiere ir despacio, y se le es-
capa la cuerda!”.3 Això significaria que
les lliçons a distància que feien amb
Tomàs Sobrequés eren potser l’única ac-
tivitat estrictament musical de Morera
en aquell temps.


Aquesta excepcionalitat explicaria
també en part el to marcadament afec-
tuós que adopta el redactat de Morera
quan entra en terrenys més personals.


El moment més destacat el trobem quan
notifica l’accident mortal que va patir
Joan Junquera Baguñà, el marit de la se-
va filla Maria. Era un home jove i dinà-
mic, de caràcter alegre i animós, en qui
Morera confiava plenament. Conegut
sobretot com a jugador de la secció 
d’hoquei herba del Futbol Club Barce-
lona, ja havia participat el 1924 en els
Jocs Olímpics de París com a atleta en
curses de velocitat, així com en els Jocs
d’Amsterdam de 1928, amb l’equip es-
tatal d’hoquei. S’havia casat amb Maria
Morera el juny de 1934, i van ser pa-
res d’una nena, Roser Junquera i More-
ra, que proporcionava a l’avi Enric les
escasses alegries que podia fruir en
temps de guerra i privacions: a ella va
dedicada la darrera sardana de Morera,
La nostra Roser. En Joan treballava al
Servei Tècnic del Crèdit i l’Estalvi de la
Generalitat, i gràcies a ell i els seus con-
tactes la família s’havia instal·lat a Cal-
des de Montbui l’agost de 1937, fugint
de Sant Pol quan la costa del Maresme
era fortament castigada pels bombar-
dejos de l’aviació alemanya. Era doncs
a Caldes que Sobrequés enviava la seva
correspondència, i des d’allà li va narrar
Morera l’episodi, en el mateix paper on
acabava de corregir-li una fuga a dues
veus: “Estimat Sobrequés. Passem un
disgust molt gran. En Joan, el meu gen-
dre, l’altre dia vàrem anar a casa d’un
amic a collir figues. Va caure de la fi-
guera per aberseli rumput la branca, i
està a l’hospital de St. Pau, molt greu.
Passem un disgust molt gran, molta en-
gunia i molt patir!” (pàg. 151). Com la
majoria dels documents, aquest no por-
ta data, però es pot deduir confrontant-
lo amb una carta que narra els mateixos
fets: “15 de setembre de 1938. Estimat
Vives i Miret. Nosaltres desde dissabte
a la tarda estem passant una terrible
tragèdia. Igual que l’any passat vàrem
anar a casa d’un amic a cullir figues.
Com sempre en Joan va pujarhi per cu-
llirne, i al cap d’una estona va caure
com una bala. Tant malmès que no po-
dia moures [...]”.4 La lamentable mort
del gendre després d’una operació falli-
da apareix també en els papers que Mo-
rera envia a Sobrequés, i permet així da-
tar-los millor. Gràcies a aquesta dada i
per la proporció de fulls que són pos-
teriors, es pot estimar que l’intercanvi
epistolar i pedagògic entre Morera i So-
brequés va perllongar-se ben bé fins al
final de la guerra, que a Girona va aca-
bar el 4 de febrer de 1939 amb l’arri-
bada de l’exèrcit franquista. De fet, els


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


Darrere 
comentaris que 


semblarien només
acadèmics, 


hi ha opinions 
i opcions estètiques.


Tomàs Sobrequés, al centre, 
amb els altres músics de 
l’Academia Musical Gerundense, 
entorn del 1915
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E S M U C A R T I C L E


documents acaben abruptament, sense
cap comiat ni final especial.


M
orera i Girona.En tot el con-
junt de la correspondència,
s’hi poden copsar traces del
bon concepte que Morera


tenia d’aquest seu deixeble tan madur
que, a la frontera de la seixantena, con-
servava les ganes d’aprendre i l’interès
per millorar: “Els seus treballs van molt
bé i creg que arribarem, una vegada aca-
bats els estudis, a fer quelcom de debò.
Ara és vostè que té de seguir creient!
També creg que no estudia per fer bes-
tieses com la majoria dels meus deixe-
bles i que fent això, he tingut molts dis-
gustos. Aixis doncs, endavant i amb el
delit de fer una òpera” (pàg. 197). De
fet, és entendridora la situació de tots
dos, quasi al final de les seves vides, en-
cara amb aquesta guspira d’il·lusió. De
l’òpera de Sobrequés no se’n va saber
mai res, i devia estavellar-se com tants
altres somnis contra la gèlida grisor dels
anys quaranta. Del que sí se sabia amb
abundor era de la poca simpatia que Mo-
rera professava pel llenguatge avant-
guardista de la generació següent, que
inclou –com és natural– molts alumnes
seus. De tota manera, reitera els elogis
a Sobrequés, que es poden interpretar
millor amb certa perspectiva històrica:
“Aquestes esplicacions son filles del in-
terès que sempre he tingut amb tot dei-
xeble que pot arribar a sapiguer-ne força,
i més vostè que ademés, fa molts anys
que’l ting per un bon músic” (pàg. 62).


Efectivament, la seva coneixença ve-
nia de lluny, i és que Morera sembla ha-
ver tingut durant molts anys un profund
vincle musical i humà amb les terres de
Girona: els títols de diverses sardanes
ho testimonien: a banda de la cone-
gudíssima L’Empordà, podem pensar
també en Girona, Tossa la vila vella, Re-
cord d’Olot, Les voltes de Girona, Em-
pordà i Rosselló... Hi tenia bons amics,
un dels quals apareix anomenat en els
escrits del fons Sobrequés: “Li agrahiré
pregunti a l’amic Blanch si va rebre car-
ta meva en la que li demanava m’enviés
una còpia de la partitura per cobla de


que era mestre seu. Perquè cal dir que
havia començat els estudis d’harmonia
amb Morera el 1915 i en els anys im-
mediatament posteriors, com ho recor-
da la dedicatòria de l’Adagi en Re per a
quartet de corda, datat el 14 d’agost de
1918, que forma part també de les obres
de Sobrequés dipositades ara a la Bi-
blioteca de Girona: “Estrenat el dia de
la vinguda a Girona del meu mestre En
E. Morera”. D’aquesta primera etapa de
l’aprenentatge, n’han perviscut tres qua-
derns més d’exercicis que conserva la
família, així com un quart, de 1937, que
enllaçaria amb aquest cinquè i últim, ara
feliçment consultable.


Paraules i partitures que fan reviure el
dia a dia d’un procés d’aprenentatge, que
permeten apropar-se a Tomàs Sobrequés
i, en fer-ho, permeten també conèixer mi-
llor Enric Morera. Testimonis d’una amis-
tat de quasi vint-i-cinc anys, d’una ma-
nera compartida d’entendre la música i,
en certa manera, d’entendre la vida.


Joan Gay i Puigbert. Professor del Departament de Musicologia de l’ESMUC, i
membre del MUSC, grup de recerca Les Músiques en les Societats Contemporà-
nies, de la Universitat Autònoma de Barcelona.


–Albert i Galter, Ernest. Els nostres compositors. Retrats. Josep Blanc Reynalt. A: “La Dan-
sa més Bella”, núm. 37, Figueres, gener 1931, pàg. 4-6.
–Aviñoa, Xosé. Morera. Barcelona: Edicions Nou Art Thor, 1985.
–Cortès, Francesc. Enric Morera. Un esperit abrandat per la música. A: “Revista Musical Ca-
talana”, núm. 96, Barcelona, 1992.
–Gay, Joan. La Casa Sobrequés, un focus de cultura musical a Girona. A: “Revista de Giro-
na”, núm. 169, març-abril 1995, pàg. 48-51.
–Palma, Victòria i Sobrequés, Jaume. “L’obra musical de Tomàs Sobrequés i Masbernat”. A:
El Cafè Vila. Girona: Museu d’Art de Girona, 1996, pàg. 107-112.
–Planes, Ramon. El mestre Morera i el seu món. Barcelona: Pòrtic, 1972.


1. En les transcripcions dels textos de Morera, he mantingut en tot moment el lèxic i l’orto-
grafia tal com apareixen en el manuscrit original, amb l’única excepció dels accents, que he
afegit per evitar confusions en el significat d’algunes frases.
2. Carta escrita des de Caldes de Montbui el 8 de juny de 1938, coincidint amb la corres-
pondència musical amb Sobrequés. Fons Vives i Miret, Biblioteca de Catalunya.
3. Carta datada a Barcelona el 8 d’abril de 1940, núm. 93 del mateix fons.
4. Carta núm. 83 del fons esmentat.
5. “Per correspondència, En Morera va lliurar i polir els meus coneixements musicals [...] Jo
instrumento moltes sardanes del Mestre Morera. Però cal fer una observació. Fóra ridícul
creure que Morera no sabé instrumentar. Ho faig senzillament per a alleugerir-li la feina, per
a simplificar-li l’excés de producció”. Vegeu Albert (1931)
6. Vegeu “Scherzando”, núm. 191. Girona, octubre 1926, pàg. 73-76.


Bibliografia


Notes


la meva sardana Festa Major. Vol dir-
li?” (pàg. 189). Es refereix, per des-
comptat, a Josep Blanch Reynalt (1888-
1954), que precisament també havia es-
tat alumne de Morera a través
d’enviaments de correu com Sobrequés,
i que va esdevenir l’instrumentador de
moltes de les seves sardanes.5 Però
Tomàs Sobrequés havia intervingut de-
cididament en la popularització de la fi-
gura del seu mestre des de les pàgines
d’“Scherzando” o bé mitjançant inicia-
tives com el concert número 49 de la Ca-
sa Sobrequés, el 3 de novembre de 1926
al Teatre Principal de Girona. El va ti-
tular “Festival Morera”, i van intervenir-
hi La Principal de Peralada, L’Art Gi-
roní, tres-cents orfeonistes dirigits per
Baró Güell, la liederista Rosina Tasso i
el pianista Francesc Casellas, també fer-
vent partidari de Morera. No cal dir que
el repertori estava format íntegrament
per obra seva.6 Tot un homenatge de So-
brequés a qui ja feia més de deu anys


Un exemple de la documentació intercanviada entre Morera i Sobrequés el 1938
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


William Caplin


W
illiam Caplin reconeix que
li encanta Barcelona,
només espera poder-hi
tornar amb més calma.


Entre les dues classes magistrals que va
oferir a l’ESMUC el passat mes de març
sobre les complexitats estructurals en
l’obra de Haydn, va explicar quan es va
començar a inquietar per la teoria mu-
sical: “Crec que sempre havia estat in-
teressat en la teoria musical, però no ho
sabia.” El teòric admet que no estava
segur del que volia fer amb la música.
Però quan va tenir el seu projecte final
de composició acabat es va adonar que
no es veia sent compositor, sinó que el
seu interès real era “saber com estaven
fetes les peces, com s’havien compost”.
Enmig de diferents dubtes va conèixer
Nadia Boulanger (professora francesa
d’A. Copland o P. Glass, entre d’altres),
s’interessà per l’anàlisi musical i, final-
ment, va topar amb Emotion and mea-
ning in music de Leonard B. Meyer. Allà,
diu Caplin, va sentir que hi havia algu-
na cosa. 


“Meyer va ser la meva gran influèn-
cia”.


El teòric nord-americà afirma que Me-
yer el va influenciar enormement, fins
al punt d’arribar a la Universitat de Chi-
cago per estudiar amb ell. És aquí on Ca-
plin comença la relació més estreta amb
la teoria musical a través d’una tesi so-
bre ritme i melodia. Després vindrà la
trobada amb les teories d’Erwin Ratz de
la mà de Carl Dalhaus, que li farà obrir
els ulls cap a un nou camí per a la for-
ma musical: “Amb la influència espe-
cial de Heinrich Schenker, la forma mu-
sical va ser un tabú en la teoria moder-
na de mitjan segle XX; ningú no
l’estudiava. Era considerada superficial,
res d’important.” Però Caplin va deci-
dir seguir les teories de Schönberg i el
seu alumne, Ratz. Es va adonar que te-


nia molt de material nou i va decidir
treure’n un llibre: Classical Form (1998).
“No és ben bé un llibre de text, però l’es-
tic revisant per treure’n una versió més
pedagògica”, defineix l’autor.


Malgrat viure i treballar a Montreal,
Caplin visita Europa de tant en tant. A
través dels viatges i dos anys d’estada
a Berlín amb Dalhaus, assegura que ha
aconseguit fer bones connexions amb la
teoria musical europea. I és que reco-
neix que hi ha diferències entre la con-
cepció teòrica nord-americana i l’euro-
pea. L’analista creu que la primera és
molt acadèmica i que “interpretar i teo-
ritzar van per camins diferents”. Però a
nivell europeu té la impressió que “la
frontera és més difusa” i afegeix que les
noves generacions d’Europa són més fle-
xibles i amb actitud diferent a la d’a-
quells teòrics centreeuropeus que van
emigrar als Estats Units després de la
Segona Guerra Mundial.


“M’agradaria pensar que la meva fei-
na ajuda els intèrprets.”


Caplin té clar els seus objectius per-
sonals: veure allò que passa en una obra
partint de punts bàsics, però evitant una
teoria massa abstracta. Les preguntes
que es formula són: “Cap on va la mú-
sica? Quins són els acords? En quin mo-
ment està?” Aquestes creu que són qües-
tions rellevants per als intèrprets i vol-
dria pensar que els ajuda. Tot i això, el
seu centre d’atenció ha estat el segle
XVIII. El motiu? “La música és molt ri-
ca, interessant i em crida l’atenció. Les
obres de Haydn, Mozart o Beethoven
m’atrauen.” Però el teòric afirma que la
forma al llarg del període clàssic és gai-
rebé el component més essencial que in-
teressa als compositors de l’època; “sem-
bla que és el repertori que deixa fer mi-
llor aquest tipus de teoria musical sobre
la forma”. Llavors, la forma és el secret


del segle XVIII? Caplin explica que és
el segle en què tots els elements (har-
monia, ritme, textura, estil, instrumen-
tació...) van junts a través de la forma.
El teòric concreta que té la sensació que
aquests components estan en equilibri.
Malgrat tot, remarca que entendre la
composició de Haydn és dur i difícil per
la seva complexitat, a diferència, a ve-
gades, de Mozart o Beethoven.


Com a bon teòric, William Caplin no
pot definir el concepte forma musical en
poques paraules, per la seva polisèmia.
A més, afegeix que hi ha moltes mane-
res per estudiar la música: “Jo estic in-
teressat en una manera particular de
pensar la forma: en relació amb el
temps.” El quid de la qüestió per a ell
es basa a trobar el “començament”, el
“mig” i el “final” en una obra o en un
fragment d’aquesta. El teòric aprofun-
deix en la terminologia i la concepció
d’aquestes paraules per tal d’ajudar en
la situació davant d’una peça, sempre
amb un to explicatiu molt pedagògic.
Sintetitzant, Caplin intenta “fer més
explícita l’organització de les peces” a
través de la seva teoria.


“Crec que la teoria musical seguirà
sent l’estudi de la música encara que
s’obri a altres disciplines.”


Tanmateix, l’analista no deixa de veu-
re un camp obert a la teoria musical.
Després de dos anys com a president de
la Societat de la Teoria Musical (2001-
2003), ha vist com la investigació acadè-
mica i l’orientació pedagògica dels con-
servatoris s’anaven unint. Després de la
creació d’aquesta societat i la implanta-
ció de la teoria musical com a estudis
professionals, Caplin creu que aquesta
branca d’investigació té molts camins
oberts relacionant-se amb altres disci-
plines, però sense perdre la música com
a objecte d’estudi.


William E. Caplin és un teòric i analista musical nord-ame-


ricà interessat en l’anàlisi de la forma, tal com es reflecteix


en un dels seus llibres, Classical Form: A Theory of Formal


Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and


Beethoven (1998). El seu currículum compta amb estudis su-


periors de composició. La seva faceta pedagògica comença


el 1978 a la Universitat McGill (Montreal, Quebec), on acon-


segueix la plaça de professor titular de teoria musical el 2005.


Tot i això, no deixa de visitar Europa sempre que pot. El seu pas per Barcelona va cons-


tituir un dels últims actes de l’Any Haydn celebrat a l’ESMUC.


per ÍNGRID PUJOL ROVIRA


ÏN
G
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U
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Corrigenda. En l’entrevista a Sílvia Pérez Cruz del número passat, l’autoria de la
fotografia és atribuïda erròniament a Íngrid Pujol. El seu autor és Xavier F. Güell.
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


maig 2010
Activitats


Dilluns 3, de 10 a 13 h
Aules 110 i 307


Classe magistral.
“Recitar cantando”. A càrrec de Marco Beasley 
i Guido Morini.
Organitza: Departament de Música Antiga.


Dilluns 3, hora per determinar
Aula 350


Curs.
“Repertori orquestral per a contrafagot”. 
A càrrec de Suavek Krymalski.
Organitza: Departament de Música Clàssica 
i Contemporània.


Dilluns 3, de 18 a 19.30 h
Aula 349


Seminari de sonologia.
“L’estudi d’enregistrament: manteniment 
i consells preventius”. A càrrec de Joan Maria Caldés. 
Organitza: Departament de Sonologia.


Dimecres 5, 12 i 19, d’11 a 14 h
Aula 352


Seminari d’investigació musical.
“Investigació mixta-processos d’innovació i canvi”. 
A càrrec de José Tejada.
Organitza: Departament de Pedagogia.


Divendres 7, d’11 a 14 h
Aula 348


Seminari de didàctica.
“Conjunts instrumentals: objectius, continguts 
i dinàmiques de treball”. A càrrec de Joan Chamorro.
Organitza: Departament de Pedagogia.


Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16


Punt de Partida: I Jornades de Pedagogia 
Musical a l’ESMUC.
Punt de Partida són les primeres jornades d’educació 
musical de l’ESMUC que organitzen els estudiants del 
Departament de Pedagogia. Durant tres dies, l’Escola es 
convertirà en un punt de trobada per a la participació, 
l’aprenentatge, l’intercanvi i el debat entorn de diferents 
aspectes de l’educació musical.
Organitza: Departament de Pedagogia.


Divendres 14, d’11 a 14 h
Aula 345


Seminari de musicologia.
“Interpretations of Cuban music genres by Gonzalo 
Rubalcaba”. A càrrec de Christa Bruckner-Haring.
Organitza: Departament de Musicologia.


Divendres 21, 19 h
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Concert de percussions.
Grup de Percussions de l’ESMUC.


E S M U C A G E N D A
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La música tradicional és més fàcil definir-la pel que no és
que pel que és. Qualsevol definició de tradicional, avui
dia, entra ràpidament en contradiccions. Bàsicament, la


transmissió de generació en generació es contraposa amb les
recuperacions de patrimoni i l’aprenentatge acadèmic. 


Per tenir una visió global del que és la música tradicional
hem de tenir present la música, el músic, l’instrument i la fun-
ció que fan. I el tema encara es complica més quan hi afegim
l’ensenyament.


Per poder entendre aquest tipus de música hem de ser cons-
cients que hi ha una tipologia de música tradicional i de per-
sones que la interpreten vinculada a diferents moments histò-
rics. Les modificacions de la societat durant el segle XX gai-
rebé van provocar la desaparició de la música tradicional, però
al mateix temps van permetre el naixement del sentiment na-
cionalista de la renaixença i l’esclat de la cultura popular al
carrer.


Actualment hi ha una generació que arriba a la música d’àm-
bit tradicional per motius polítics i de sociabilitat. El motiu
que els mou és tocar per participar i formar part d’un grup, i
això pot provocar que el nivell musical no arribi a uns mínims
estètics. Al mateix temps, existeix la figura del músic tradi-
cional professional, amb una funció concreta, remunerada i
amb pretensions musicals. Normalment s’han format de for-
ma autodidàctica, a força de pràctica i investigació, tot i que
les últimes fornades ho han fet en escoles.


L’aprenentatge de la música tradicional s’ha organitzat d’u-
na manera natural en escoles, algunes de les quals capdavan-
teres en la promoció de la cultura popular. Cal que aquestes
escoles nodreixin de músics de qualitat els castells, els gegants,
els grups de danses i de folk, per tal d’equilibrar la balança en-
tre participar i fer una acció artística de qualitat. La seva res-
ponsabilitat no és donar continuïtat ni recuperar la música tra-
dicional, sinó fabricar els músics que hauran de fer aquesta
feina. Això es defineix en un pla d’estudis en el qual ha d’en-
trar: l’actitud, el saber estar, conèixer el context, ser autosufi-
cient i tots els conceptes musicals.


Aquest curs surt la primera promoció d’estudiants de mú-
sica tradicional de l’ESMUC de gralla, acordió diatònic i fis-
corn. Aquests alumnes s’han convertit en músics complets,
autosuficients i intèrprets d’alt nivell que tenen un esperit
innovador i s’estimen el folklore.


La música tradicional està viva i continua evolucionant i
adaptant-se a les funcions que se li demanen a cada moment.
Tal com diu Miquel Tugores, amic, constructor de tamborins
i flabioler de Mallorca, “la música tradicional és com un re-
trovisor: sempre va endavant però sense deixar de mirar en-
rere”.


El flamenc és una música amb una trajectòria molt curta
en l’àmbit educatiu oficial. A Catalunya, el primer con-
servatori superior que va introduir aquesta música en el


seu programa docent fou l’ESMUC l’any 2001. 
Davant d’aquesta situació, una qüestió que encara ens plan-


tegem als conservatoris sobre la docència del flamenc és la se-
va situació en l’organigrama educatiu. Alguns el situen com
un departament independent de la resta i, d’altres, en canvi,
l’inclouen al grup de Música Tradicional. 


El flamenc és una música que sempre s’ha transmès pel me-
ravellós, ric i complex sistema educatiu que aporta la tradició
oral. Hi ha una tendència errònia a associar aquesta forma
d’ensenyament musical amb un sistema inferior, senzill i menys
eficaç que el sistema acadèmic occidental. 


Per tal d’optimitzar la docència, considero imprescindible
que deixem de banda les jerarquitzacions entre els diferents
estils musicals i centrem la didàctica dels conservatoris en la
riquesa que els nous materials d’aprenentatge ens poden apor-
tar. L’eficàcia de la docència del flamenc passa per entendre
l’equilibri entre l’escola flamenca tradicional (basada en la
transmissió oral) i les tècniques de l’escola occidental (l’edu-
cació clàssica dels conservatoris). Sens dubte, el jazz pot ser
un referent, a causa de la canalització que ha fet en la seva in-
troducció al món acadèmic i per la similitud que tenen amb-
dues músiques en els seus processos evolutius. Tanmateix,
hi ha matèries del flamenc, com ara l’acompanyament al can-
te/baile i el cante, en què la tradició oral ha de continuar te-
nint un pes important. La guitarra flamenca i el cante comp-
ten amb uns processos d’aprenentatge que fa generacions que
funcionen, que han donat resultats excel·lents i contenen me-
canismes molt vàlids. Tots aquests mecanismes, complemen-
tats amb algunes pràctiques docents actuals, han de contri-
buir a una millora substancial d’aquesta disciplina en l’edu-
cació oficial.


La manca d’estudis oficials de grau elemental i mitjà d’a-
questa especialitat a Catalunya és un problema greu que no té
solució a curt termini. D’altra banda, l’entrada imminent del
nou Espai Educatiu Europeu ofereix l’oportunitat de millorar
alguns dels aspectes esmentats. També crec que és de justí-
cia afirmar que, si avui el flamenc és una realitat a les nostres
aules, aquest és un mèrit que ell mateix s’ha guanyat.


El flamenc és una música novella en la docència oficial. Ha
entrat tard a les nostres aules i a les de tot el món, però ho ha
fet, de ben segur, per quedar-s’hi i progressar.


Extracte. 
El text complet es pot consultar a: www.flamenco.cat


La música tradicional a l’aula


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


Aquest mes hem proposat a dos professors de l’ESMUC que ofereixin la seva visió sobre el


procés d’ensenyament de la música tradicional en l’àmbit acadèmic. Els articles presenten


aquesta temàtica des de dos àmbits de la música tradicional inclosos en el pla d’estudis de


l’ESMUC: el flamenc, a partir de l’article de Joan Asensio, i la música tradicional catalana,


amb el de Daniel Carbonell.


Professor de gralla de l’ESMUCProfessor de guitarra flamenca de l’ESMUC


Daniel
Carbonell


Joan 
Asensio
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Si els preludis i les fugues de Das
wohltemperierte Klavier de Bach
exploren determinats afectes de ca-


dascuna de les tonalitats, els Preludis de
Chopin constitueixen una col·lecció de
peces que penetren en l’imaginari
romàntic a través de la introspecció fi-
losòfica, el caràcter dels quals fa al·lu-
sió a la interioritat de Chopin i al seu ta-
ller d’escriptura –mai tancat a una for-
ma concreta, sinó abocat a l’expressió
de la puresa informal, indeterminada,
on es realitzen possibilitats plurals de
quelcom que és, per se, infinit.


Nietzsche va veure en la persona de
Chopin una personalitat musical allibe-
rada de la influència germànica, per les
seves arrels eslaves i el record de l’ima-
ginari de la pàtria polonesa. Chopin era
un home fràgil i alhora impetuós. La vi-
da el va portar a travessar Europa en
la mateixa direcció que s’escampava el
romanticisme. Però Chopin no és fill del
romanticisme, dels genis i dels virtuo-
sos, sinó de la claredat i de l’idealisme.
El llegat de Chopin és, per sobre de tot,
pianístic. Un llegat en què el piano dei-
xa d’ésser l’instrument mitjançant el qual
es fa música per esdevenir tot ell músi-
ca; l’expressió immediata d’una musi-
calitat que no deixa de ser poesia pura i
nua. El seu llenguatge musical refinat
s’expressa amb una elaborada orna-
mentació en què la retòrica no és una
disfressa virtuosa sinó que està imbri-
cada amb el mateix teixit musical.


Ramon Coll, veterà pianista i expro-
fessor de l’Escola, interpretà els vint-i-
quatre Preludis i tres Nocturns de Cho-
pin en el marc de la inauguració del ci-
cle d’activitats que celebren aquesta
efemèride musical. Coll, amb solvèn-
cia tècnica i una mesurada expressivitat,
aconseguí donar vida al llegat de Cho-
pin. L’acte s’inicià amb les paraules del
director de l’ESMUC, Josep Borràs, i del
cònsol general de la República de Polò-
nia, Hble. Sr. Marek Pernal; aquestes
dues institucions, juntament amb el De-
partament de Cultura i Mitjans de Co-
municació de la Generalitat, han estat
les organitzadores del cicle d’activitats
entorn de la figura de Fryderyk Chopin.
En l’acte també va tenir lloc una lliçó a
càrrec d’Anna Serret, estudiant que pre-
para el treball de fi de carrera sobre la
figura de Chopin a través de la seva úl-
tima obra. 


Isaac Álamo
Estudiant de Musicologia


Crònica del concert 
inaugural del cicle 
d’activitats de


L’Anella Científica, xarxa de comunicacions d’alta velocitat creada l’any 1993
per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, connecta avui dia
més de vuitanta institucions de Catalunya, entre les quals les universitats i


instituts de recerca, i institucions artístiques i culturals, com són l’ESMUC, el Li-
ceu o l’Institut del Teatre.


Aquesta trobada és un fòrum anual obert a gestors de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació on es presenten projectes innovadors, serveis avançats d’In-
ternet i es debaten polítiques i estratègies que cal seguir en el futur.


La TAC’10 gira entorn de les noves necessitats d’intercanvi d’informació i inte-
racció (espais d’aprenentatge en línia, llocs de treball virtuals...) que es donen a les
xarxes acadèmiques, així com la seva disponibilitat, a través de serveis allotjats a la
mateixa xarxa o nous entorns com el cloud computing. L’ESMUC ha estat escollida
com a seu de la TAC’10 i la trobada tindrà lloc el 22 de juny, de 9 a 16 h.


Jordi Varela. Cap d’Informàtica de l’ESMUC


Què cal entendre per talent? Quins han de ser els objectius en l’educació
musical? Com s’ha d’avaluar el progrés en l’aprenentatge? Són preguntes
emblemàtiques i constants en la pedagogia musical que la pedagoga i vio-


loncel·lista Eulàlia Subirà va respondre amb compromís i un generós entusiasme el
passat 24 d’abril en una conferència concert sobre el mètode Suzuki celebrada a l’ES-
MUC. 


Eulàlia Subirà compta amb una llarga experiència com a professora de violoncel
a l’Escola Municipal de Música de Manlleu, però també fa una important tasca de
reflexió que acompanya tot el que diu. Fidel difusora del mètode Suzuki en la pe-
dagogia de l’instrument, l’Eulàlia va subratllar que el talent s’aprèn; que és un des-
envolupament de capacitats accessible a tots i que, en el cas de la música, pot co-
mençar a edats primerenques amb la mateixa naturalitat amb què s’aprèn a parlar.
La implicació dels pares és fonamental, així com el respecte al ritme d’aprenentat-
ge propi de cada nen, que no ha de venir marcat per l’edat, sinó per les capacitats.
El progrés consisteix en “sorpreses” quan hi ha un canvi d’actitud i d’interessos en
el nen i es constata un assoliment que irradia en tota la seva activitat cognitiva. Com
a mostra dels resultats, l’Eulàlia va portar un grup d’alumnes seus, d’entre 9 i 15
anys, format per 18 violoncel·listes i un contrabaix, que van interpretar un divertit
recorregut per la història de la música amb un toc de teatre inclòs.


Maria del Mar Poyatos. Estudiant de Musicologia


El passat 28 d’abril va tenir lloc a l’ESMUC una sessió del Seminari d’Investi-
gació en Educació Musical a càrrec de Joan F. Vidal Arasa, professor del Con-
servatori de la Diputació de Tarragona a Tortosa i membre del Grup de Re-


cerca sobre Aprenentatge entre Iguals (UAB), que va exposar un estudi de cas en què
s’analitza la viabilitat de l’aplicació d’aquesta metodologia en la classe d’instrument. 


Aquesta sessió neix d’un projecte sorgit arran de la participació en un curs sobre
disseny i implementació de projectes d’innovació educativa a les escoles de música
organitzat pel Departament de Pedagogia de l’ESMUC el curs 2002-03 i impartit per
José Tejada (UAB) i Javier Duque (ESMUC). El curs 2003-04 es començà a aplicar
en l’assignatura d’harmonia del Conservatori de Música de Tortosa i en cursos pos-
teriors en les d’anàlisi i contrapunt i llenguatge musical. En la primera part de la
sessió es va reflexionar sobre quines són les condicions necessàries per tal que l’a-
prenentatge sigui cooperatiu. Els assistents van experimentar amb la pràctica de dos
mètodes cooperatius: els Guions cooperatius (Dansereau, 1979) i Puzzle2 (Slavin,
1986).


Després es va exposar la unitat didàctica “Desplaçaments al llarg del diapasó”, en
què els dos professors de guitarra del Conservatori de Tortosa (Peregrí Portolés i Sàn-
dal Campàs) interaccionen cooperativament entre ells amb un alumne de grau mitjà
(Pau Prades) perquè aquest assoleixi una competència instrumental a través d’una
adaptació de la metodologia Entrevista en 3 passos. Fruit d’aquest projecte s’està ela-
borant una tesi doctoral dirigida per David Duran, professor del Departament de Psi-
cologia Evolutiva i de l’Educació de la UAB.


Joan Vidal. Professor del Conservatori de la Diputació de Tarragona a Tortosa


El mètode Suzuki amb Eulàlia Subirà


Trobada de l’Anella Científica (TAC) a l’ESMUC


Aprenentatge amb mètodes cooperatius


l’Any Chopin







–Quines diferències hi ha entre els
dos plans d’estudis? 


–El nou pla d’estudis s’articula per
adaptar-se a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior, segons el Pla de Bolonya.
Els aspectes essencials que proposa són
una filosofia pedagògica basada més en
l’aprenentatge que no pas en l’ensenya-
ment, la implantació de sistemes d’ava-
luació de la qualitat i un sistema de ca-
pacitat de transferència i comptabilitat
dels estudis. Aquest sistema unificat de
crèdits és l’European Credit Transfer
System (ECTS). Els ECTS quantifiquen
el pes de cada assignatura en un currí-
culum, permeten l’equiparació entre els
currículums de diferents centres a par-
tir d’aquesta quantificació, i no tant se-
gons els continguts específics rebuts. La
diferència amb el sistema actual és que
aquest relaciona nombre de crèdits amb
nombre d’hores lectives, mentre que el
nou sistema de crèdits d’ECTS quanti-
fica les hores de dedicació totals de l’es-
tudiant. 


L’adaptació a Bolonya permet, a més,
millorar el currículum actual compen-
sant-ne les mancances detectades al llarg
d’aquests anys i enfortint-ne els seus
punts forts.


–Quines són les lleis que defineixen
aquests estudis?


–Fins ara, en primer lloc hi ha la LOE
(Llei orgànica d’educació), en la qual,
secció 3a (articles 54 a 58), es fa re-
ferència als ensenyaments artístics su-
periors, en els quals s’integren els es-
tudis musicals. Després, el Reial decret
1614/2009 estableix l’ordenació d’a-
quests ensenyaments artístics superiors.
A principi d’abril s’ha publicat el Reial
decret 303/2010, que determina els re-4
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El nou pla d’estudis del


quisits mínims per als centres d’ense-
nyaments artístics. Però ara mateix (fi-
nal d’abril), encara no s’ha publicat l’al-
tre Reial decret que ha d’establir l’or-
denació dels ensenyaments superiors de
música, tot i que s’està treballant en un
esborrany d’aquest decret. I queda pen-
dent el decret que, en l’àmbit català, ha
d’acabar de concretar-los.


–Què aporta el Reial decret
1614/2009?


–Els elements més interessants d’a-
quest Decret són els següents: els estu-
dis artístics superiors són estudis de grau
(com els de la universitat). Així, els es-
tudis musicals passen a ser Grau en mú-
sica (en l’especialitat corresponent).
Després, es preveuen els estudis de màs-
ter, denominats Màsters en Ensenya-
ments Artístics. Per mitjà de convenis
amb les universitats, també es poden im-
pulsar programes de doctorat. Pel que
fa al grau, ha de tenir 240 crèdits, amb
un treball de grau que ha d’estar entre
6 i 30 crèdits. També determina que les
pràctiques, si hi són, hauran de tenir una
extensió màxima de 60 crèdits.


–Hi ha d’haver canvis molt impor-
tants?


–Hi haurà molts continguts i assig-
natures que tindran continuïtat: no s’ha
volgut fer un trencament fonamental
amb l’altre pla d’estudis, el qual, d’al-
guna manera, ja tenia previstes algunes
de les exigències i novetats que ara són
exigides des de la Unió Europea.


–Així, les noves titulacions tindran
el mateix nombre de crèdits ECTS?


–Sí, totes tindran 240 crèdits ECTS,
repartits equitativament en quatre cur-
sos de 60 crèdits cadascun. El curs tindrà
una durada de 36 setmanes.


–Què s’ha tingut en compte a l’ho-
ra de fer el nou pla?


–Per formular els nous graus, s’ha par-
tit dels plans d’estudis actuals, tot res-
pectant-ne el que funcionava, detectant-
ne les mancances i intentant respondre
a demandes i necessitats concretes, ex-
pressades a través dels departaments.
També s’han tingut en compte les com-
petències que ha d’assolir cada titulat,
així com el projecte d’escola propi de
l’ESMUC, establert en el recent pla es-
tratègic de la Fundació. A més, ha cal-
gut establir les possibles traduccions en
crèdits ECTS dels diferents tipus d’as-
signatures (col·lectiva bàsica, col·lecti-
va d’especialitat, semicol·lectiva, indi-
vidual, etc.).


–Què és això de les competències?
–És un concepte bàsic en la planifi-


cació de les noves titulacions, que es de-
fineix en funció de perfils professionals
concrets i, en conseqüència, ha de pre-
veure com adquiriran els estudiants les
habilitats i els coneixements per desen-
volupar-se amb èxit en aquest marc pro-
fessional. Una possible definició de
“competència” és un conjunt de conei-
xements, de capacitats, d’habilitats i
d’actituds necessàries per dur a terme
una tasca determinada. Ser competent
implica integrar aquests sabers i per-
metre a la persona d’enfrontar-se satis-
factòriament a un conjunt de situacions
concretes. És per obtenir unes determi-
nades competències que s’han de con-
cebre activitats d’aprenentatge, els con-
tinguts, les assignatures.


–Com es valoraran les hores d’es-
tudi?


–Aquest és un dels aspectes més im-
portants del nou pla, centrat en l’estu-
diant i la seva dedicació als estudis. Els
nous crèdits ECTS es compten tant a
partir de la docència rebuda com de les


Preguntes amb respostes


Grau superior
Aquest article ha estat escrit d’acord amb les preguntes que els estudiants han plante-


jat sobre els aspectes que més els preocupen del nou pla d’estudis del Grau superior


en música que s’implantarà a partir del proper curs 2010-11. Cal tenir en compte que a


hores d’ara –aquestes ratlles són escrites a final d’abril– encara hi ha certes indefinicions


que no es poden respondre amb certesa, especialment per manca de la legislació que ha


d’establir l’ordenació d’aquest grau.
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hores d’estudi que cal dedicar a cada as-
signatura. En els estudis musicals supe-
riors es parteix de la base que un crè-
dit ECTS equival a 30 hores en total,
tant de classes com d’estudi. Encara que
dues assignatures puguin tenir el mateix
nombre de crèdits, pot ser que una tin-
gui més docència però també menys de-
dicació a casa que l’altra. En total, tan-
mateix, han de sumar el mateix nombre
d’hores de dedicació global. 


Les hores de dedicació inclouen totes
les activitats que ha de fer l’estudiant en
una assignatura: hores de classe, en les
diverses categories (classe magistral, se-
minari, pràctiques...), tutoria d’assig-
natura, treball autònom (estudi perso-
nal, treballs, lectures, etc.), treball di-
rigit (recerca, biblioteca, assaig, treball
de camp, etc.), preparació d’activitats
d’avaluació, realització de les activitats
d’avaluació.


–Com queden les assignatures tron-
cals?


–L’esborrany del Decret estatal esta-
bleix que 24 dels 240 crèdits han de ser
d’assignatures corresponents a matèries
de formació bàsica, més o menys equi-
valents a les assignatures troncals. Això
vol dir, per tant, un 10 % de la dedica-
ció de l’estudiant. El nou pla d’estudis
que presentarà l’ESMUC no superarà
aquest nombre mínim de crèdits.


–I les assignatures d’interpretació?
–El mateix esborrany determina uns


crèdits mínims, que en molts casos po-
dran ampliar-se. En l’especialitat d’in-
terpretació, caldrà cursar un mínim de
60 crèdits d’instrument/veu, 30 crèdits
de formació instrumental comple-
mentària i 12 de música de conjunt. El


pla d’estudis que presentarà l’ESMUC
comportarà entre 84 i 104 crèdits d’ins-
trument/veu, entre 30 i 46 crèdits de for-
mació instrumental complementària i
entre 30 i 44 de música de conjunt, se-
gons els àmbits i les modalitats.


–Continuarà havent-hi projecte fi-
nal?


–Sí, s’estableix un Treball de Fi de
Grau per a totes les especialitats, que
probablement serà de 9 crèdits ECTS
per a totes les especialitats.


–Quina diferència hi ha entre el nou
grau i l’altre, pel que fa a la titulació?


–Tots dos són equivalents a llicencia-
tures universitàries, que d’ara endavant
també compartiran el nom de grau i, per
tant, l’equivalència encara serà més cla-
ra. En el cas dels títols, hi haurà aques-
tes especialitats: composició, direcció,
interpretació, musicologia, pedagogia,
sonologia i gestió i producció musical.
L’especialitat d’interpretació, única, es
dividirà en els quatre  àmbits: música
clàssica i contemporània, tradicional,
antiga i jazz, i música moderna, tot i que
aquesta divisió no constarà en la deno-
minació oficial del títol.


–Caldrà “homologar” les titulacions
atorgades fins ara?


–No, una i altra tenen la mateixa va-
lidesa.


–Com s’anirà implantant el nou pla?
–El proper curs només s’implantarà


a primer; en la resta de cursos seguirà el
pla vigent fins ara, que s’anirà extingint
gradualment.


–Hi haurà assignatures noves? Si 
n’hi ha, s’oferiran també als estudiants
de pla antic? 


–Sí, el nou pla n’estableix algunes. Els


estudiants de pla antic les podran cur-
sar com a optatives, sempre que no tin-
guin requisits especials.


–Si es suspèn alguna assignatura, 
s’ha de canviar de pla d’estudis? Pot-
ser és millor passar al pla nou?


–Només per una assignatura no caldrà
canviar de pla. En la convivència dels
dos plans, caldrà establir equivalències
entre unes i altres assignatures, i me-
canismes per passar al nou pla.


–A quina especialitat del nou grau
equivaldrà l’actual Pedagogia de l’ins-
trument?


–L’especialitat de Pedagogia passa a
ser una sola quant a titulació. L’aposta
de l’Escola és un pla d’estudis que com-
porti la fusió de les dues especialitats ac-
tuals, de manera que pugui seguir res-
ponent als diferents perfils professio-
nals. Tot i que no està encara tancat, el
format segurament serà el d’un o dos
cursos comuns, dedicats tant a matèries
instrumentals i musicals com a matèries
pedagògiques, i després uns itineraris
diferenciats que comportin l’especialit-
zació de diferents perfils docents: for-
mació bàsica, educació general, didàc-
tica de l’instrument i gestió i comunitat.
En aquesta fusió inicial, l’aprenentatge
musical adquireix un pes prou impor-
tant.


–És veritat que amb l’especialitat
d’interpretació no n’hi ha prou per im-
partir classes?


–La formació específica per poder im-
partir classes s’adquireix en l’especiali-
tat de Pedagogia. Tot i això, la LOE mar-
ca com a requisit indispensable per exer-
cir la docència del règim general
(instituts de secundària) l’obtenció d’un
màster, que substitueix l’antic CAP (Curs
d’aptitud pedagògica), al qual es pot ac-
cedir amb qualsevol especialitat del Grau
en música. Tot i que encara no s’ha re-
gulat, és gairebé segur que per exercir
la docència en el règim especial reglat
(és a dir, el grau professional de música
en conservatoris) també serà necessari
un màster específic. On, de moment, no
serà necessari el màster és per impartir
classes a escoles de música. A les esco-
les de primària, en canvi, la titulació exi-
gida és la de magisteri.


–I els titulats en el Grau Superior de
Pedagogia Musical també hauran de fer
aquest màster de pedagogia?


–En principi, la normativa no preveu
cap exempció per al màster per a se-
cundària. Respecte del màster per a con-
servatoris, caldrà esperar la normativa
específica. L’Escola té la intenció de tre-
ballar en la possibilitat d’incidir d’una
manera directa en aquests màsters, per
tal que no perjudiquin excessivament els
graduats en pedagogia.


–Continuaran els itineraris de Musi-
cologia històrica i Etnomusicologia?


–L’especialitat de Musicologia serà úni-
ca, però a partir de segon curs es permetrà
especialitzar-se en un dels dos itineraris.


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


REQUADRE 1. DESCRIPCIÓ DEL GRAU
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–Recomençarà l’especialitat de pro-
moció i gestió?


–L’esborrany de Decret estableix l’es-
pecialitat de gestió i producció musical;
per tant, obre la possibilitat que els cen-
tres superiors l’imparteixin, i no sols com
a títol propi. De tota manera, de moment
l’ESMUC no té previst oferir-la.


–S’incrementarà el preu de la matrí-
cula?


–S’ha pactat un preu de 34 euros per
crèdit ECTS. Els 60 crèdits del curs tin-
dran un cost, per tant, de 2.040 euros.
En el pla anterior, el darrer preu vigent
per crèdit era de 26,16 euros, de mane-
ra que una matrícula de 75 crèdits cos-
tava 1.962 euros. Hi ha un augment molt
poc significatiu.


–Com queda la mobilitat europea? I
fora d’Europa?


–Com que el nou sistema de còmput
de crèdits ECTS serà compartit per 


Josep Margarit i Josep Pujol són el cap d’estudis i el secretari acadèmic de 
l’ESMUC, respectivament.


tota la Unió Europea, els estudiants 
Erasmus tindran més facilitats a l’hora
de reconèixer i convalidar assignatures
d’un i altre lloc. Per als centres no eu-


REQUADRE 2. EL NOU PLA EN DADES (DISTRIBUCIÓ PROVISIONAL)


REQUADRE 3. DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM A L’ESMUC


Les matèries són blocs d’assignatu-
res que responen a uns continguts


determinats. Es divideixen en matèries
de formació bàsica, comunes a totes 
les especialitats, matèries obligatòries
d’especialitat, treball de grau, matèries 
optatives i pràctiques externes (aques-
tes dues darreres no apareixeran en el
Reial decret de mínims pendent). 
Determinen 132 crèdits del total de
240. Els 108 que resten es poden re-
partir en aquestes matèries o en matè-
ries noves.


ropeus, cal esperar que es tindran 
en compte les equivalències amb un sis-
tema de crèdits compartit per tants 
països.


–Un crèdit ECTS correspon a una dedicació entre 25 i 30 hores de l’estudiant; els
nostres estudis es situaran en les 30 hores per crèdit.
–Un curs complet es mesura en 60 crèdits ECTS.
–Un curs complet comportarà 30 h x 60 = 1.800 hores de dedicació. 
–Tota la titulació (4 cursos) 4 x 60 = 240 crèdits ECTS; 4 x 1.800 h = 7.200 hores.
–La dedicació de l’estudiant en un curs es comptabilitza entre 36 i 40 setmanes; els
nostres estudis es situaran en les 36 setmanes per curs (de dedicació de l’estudiant).  
–La dedicació per setmana seria: 1.800/36 = 50 hores.
–La dedicació diària (6 dies per setmana): 50/6 = 8,33 hores.


Matèries i 
crèdits mínims


Còmput de la dedicació als estudis, 
en el marc del Pla de Bolonya
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


Klaus 
Huber


E
n la classe magistral que ens
va oferir, en la qual va parlar
sobre les seves experiències,
interessos i obres, vam poder


veure que, tot i l’amplitud del seu co-
neixement, tot adquireix sentit en rela-
ció amb la seva activitat com a com-
positor. Entorn de l’obra interpretada,
“... à l’âme de descendre de sa montu-
re...”, es va encetar un debat en què el
compositor ens va revelar que tenia la
intenció d’escriure un concert per a vio-
loncel a petició del violoncel·lista que
habitualment interpreta les seves obres,
Walter Grimmer. En el moment d’ac-
ceptar i començar a pensar en l’obra,
va descobrir a “Le Monde Diplomati-
que” un poema de Mahmud Darwisch,
poeta àrab contemporani, que segons
el que va dir: “Em causà una profun-
da impressió i m’ajudà a concebre una
idea que integrava el text i el violon-
cel.” Huber optà per introduir la viola
baríton a la composició en adonar-se
que podia aprofitar les noves i diferents
possibilitats que aquest instrument li
oferia: gràcies a la vibració per simpa-
tia de les cordes, podia produir una pe-
tita distorsió no afinant les cordes a
l’uníson. Parlant de la viola baríton, el
compositor explicà que “aquest ins-
trument pot crear en ocasions una so-
noritat similar a la de la música àrab i
en concret a la del kanun”, instrument
d’origen àrab amb què també establia
un punt de connexió amb el text del po-
ema. “Pel que fa als instruments mu-
sicals i la música vocal, la influència


dels àrabs en els europeus és molt mar-
cada durant el Renaixement.” Aquests
lligams són els que vol accentuar en la
seva música, especialment mitjançant
la instrumentació.


Més enllà de l’ús concret de qualse-
vol instrument, Huber es va referir a
tota la formació instrumental de la peça
(violoncel, viola baríton, acordió, per-
cussió i soprano) per il·lustrar un dels
punts centrals de la seva visió de la mú-
sica i de la composició: l’interès pel pas-
sat més desconegut i oblidat. Va re-
marcar que, en parlar d’allò oblidat –“el
que és desconegut, el que s’amaga”–
no només es referia a èpoques remotes,
sinó també a les pàgines més oblidades
de la música contemporània.


En tractar sobre l’afinació, es va re-
ferir no només a la dimensió històri-
ca, sinó també a la transcultural. Així,
defensà la necessitat de tenir en comp-
te tant els sistemes d’afinació d’altres
tradicions, com els dels orígens de la
música occidental. Va fer esment dels
sistemes de Guillaume de Costeley i de
Carlo Gesualdo, basats en la divisió de
l’octava en dinou parts, que obrien no-
ves possibilitats que no es varen arri-
bar a desenvolupar. Parlant de Gesual-
do, ens va revelar la influència que ha
exercit en tota la seva obra i especial-
ment en les Lamentationes sacrae et
profanae ad Responsoria Iesualdi, obra
que “va representar un dels reptes més
grans a què he fet front”.


Huber va continuar abordant la qües-
tió de l’afinació, que apareix com un
motiu transversal sobre el qual desen-
volupa les seves composicions i idees,
i que ell vincula amb la música con-


temporània. Enmig d’anècdotes diver-
ses sobre la música contemporània i, en
concret, sobre les interpretacions de les
seves obres, el compositor va expressar
el seu parer, segons el qual el sistema
temperat representa una limitació de
les possibilitats expressives i “l’afina-
ció pura és més una qüestió de color
que de consonància”. També va consi-
derar que una afinació poc acurada és
el motiu pel qual molta música, des de
Gesualdo fins a la música dodecafòni-
ca, no ha tingut bona acollida.


Dels aspectes que configuren la per-
sonalitat i l’obra de Huber, destaca la
seva actitud crítica envers la concen-
tració del poder, la globalització econò-
mica i el paper dels mitjans de comu-
nicació. El seu posicionament en rela-
ció amb alguns d’aquests aspectes del
món actual es reflecteix en Miserere ho-
minibus (2006), obra en la qual el text,
provinent de fonts diverses, com Oc-
tavio Paz, Jacques Derrida, Carl Amery
i el mateix Mahmud Darwish, és l’ele-
ment vertebrador.


En parlar sobre el futur de la músi-
ca contemporània, Huber va exposar
els seus dubtes sobre la conveniència
de fer prediccions. Va observar, però,
que “tot dependrà de si es busca el camí
de la profunditat o de la superficiali-
tat”, tot expressant la seva esperança
que la música no sigui sempre super-
ficial. De tota manera, va admetre que
la música imperant és aquella que mou
diners i està sota el poder dels mitjans
de comunicació. En aquest punt va es-
mentar Georg Steiner, per afirmar que
“en l’art, allò secundari no ha de do-
minar per damunt d’allò primari.”


Klaus Huber és un compositor suís de gran re-


corregut. La seva formació comprèn estudis


de violí amb Stefi Geyer, i de composició amb


Billy Bukhard primer i més tard amb Boris


Blacher. Ha estat professor de composició de


la Musikakademie Basel i de la Musikhoch-


schule zu Freiburg. Entre d’altres, han estat


alumnes seus: Brian Ferneyhough i Hans


Wüthrich, Wolfgang Rihm, Younghi Pagh-Pa-


an, Toshio Hosokawa, Michael Jarrell, Günter


Steinke, Dieter Mack, Claus-Steffen Mahnkopf,


Johannes Schöllhorn i David Padrós. La seva


estada a l’ESMUC el passat 26 de març ens va


permetre sentir “... à l’âme de descendre de sa


monture...”, composició escrita el 2004, i veu-


re la pel·lícula La torture par l’espérance, diri-


gida i protagonitzada pel seu germà Martin


Huber i amb música de Klaus Huber.


per ELENA PONS


E
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A
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


juny 2010
Activitats


Dijous 3, de 10 a 13 h, i divendres 4, de 16 a 19 h
Aula 354


Classe magistral de violoncel. A càrrec d’Asier Polo.
Organitza: Departament de Música Clàssica i Contemporània.


Dilluns 14, a les 19 h 
L’Auditori (Sala Oriol Martorell)


Concert de la Cobla de l’ESMUC, 
dirigida per Joan Albert Amargós.
Organitza: Departament de Música Tradicional.


Dimecres 16, a les 19 h
L’Auditori (Sala Oriol Martorell)


Concert de la Big Band de l’ESMUC,
dirigida per Tim Garland. 
Repertori: obres originals de Tim Garland.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Divendres 18, a les 19 h 
L’Auditori (Sala Pau Casals)


Concert de l’Orquestra Simfònica de l’ESMUC, 
dirigida per Jaime Martin.
Repertori: Ma mère l’oye de M. Ravel, Caleidoscopi simfònic
de X. Montsalvatge i Simfonia núm. 10 de D. Xostakóvitx.
Organitza: Departament de Música Clàssica i Contemporània.


Diumenge 20, a les 12 i 13 h
Museu de la Música


El gamelan de Bali. L’orquestra del sud-est asiàtic. 
Intèrprets: alumnes que han participat en el curs de gamelan. 


Dimarts 22 i dimecres 23, a les 19 h 
Institut del Teatre


Concerts ESMUC. Così fan tutte de Mozart i Dialogue des
Carmélites de Poulenc. Estudiants de l’ESMUC.
Organitza: Departament de Música Clàssica i Contemporània.


E S M U C A G E N D A
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Al final del segle XIX neix la necessitat física d’amplifi-
car el violí. Johannes Matthias Augustus Stroh, rellot-
ger d’ofici, fabrica cap al 1899 el violí d’Stroh o el també


anomenat violí trompeta, basat en la càpsula fonocaptora dels
gramòfons. Aquest violí amplificat va ser anunciat per sonar
tan fort com quatre violins, i va ser utilitzat pels volts de 1920
en les sessions d’enregistraments per la seva gran variabilitat
de so. També es va utilitzar en concerts realitzats en sales de
ball de principi del segle XX, ja que el seu alt volum i la di-
reccionalitat de so permetien que fos tocat al mateix nivell
de volum que els instruments de vent i de percussió.


El 1927 apareix el Giant Tone Radio Violin inventat per
R. F. Starzl, amb un transductor que captava les vibracions
mecàniques del violí situat a la f de l’instrument, on poste-
riorment s’amplificava el so. 


El 1935 la casa Rickenbacker comercialitza el primer violí
elèctric. Estava format per un transductor electromagnètic
col·locat en un violí en forma de pal, utilitzant materials com
la fusta o l’alumini. L’any 1936, la National Dobro Corpora-
tion treu al mercat el Vio-Elèctric, un violí elèctric dissenyat
especialment pel primer violinista de jazz que va començar a
introduir aquest tipus d’instruments, Stuff Smith, i que in-
corporava un controlador de volum al mateix cos. Aquest ins-
trument més tard va passar a anomenar-se Violectric. Als anys
quaranta apareix el Vega electric violin que Ray Perry tocava
en la Lionel Hampton’s Band. L’any 1969, el també violinista
de jazz Jean-Luc Ponty comença a utilitzar aquest tipus d’ins-
truments, juntament amb la companyia Barcus-Berry. Més tard,
pels volts de 1984, utilitzà el primer violí midi de la casa 
ZETA. 


A partir d’aquí moltes companyies s’incorporen al mercat
en la construcció de violins elèctrics, amb una infinitat de for-
mes i colors, com el violí Viper de Marck Woods o els violins
G&Fills de l’elèctric luthier català David González.


D’aquesta manera, el violí s’ha anat transformat en violí
elèctric, ja que el context i l’època també han canviat. El violí
s’ha hagut d’adaptar als nous entorns sonors i amplificar-se,
atenent a diverses situacions. 


Aquest instrument tot just s’està estandarditzant a les boti-
gues especialitzades d’instruments de corda del nostre país.
Però, d’aquí a pocs anys, la taxonomia del violí podria classi-
ficar-lo fàcilment com un instrument de “corda electròfon”. 


Per això podríem dir que, si adjudiquem al violí l’adjectiu
d’elèctric, li estem donant la categoria de nou instrument en
el qual podem trobar moltes varietats de formes, marques i
maneres de tocar. N’ha esclatat la varietat i les possibilitats so-
nores!


Tots els que toquem el violí hem de ser conscients que és
un instrument completament anacrònic. El violí es va
crear al segle XVI al centre d’Europa i va tenir el seu mà-


xim esplendor a Itàlia, concretament a Cremona, amb el llegat
magistral de l’obra d’Stradivarius –que fins avui gairebé no ha
evolucionat. De fet, els constructors de violins actuals estan
fent instruments del tot idèntics als del segle XVIII quant a l’es-
tructura i la forma general. Les úniques diferències entre un
violí modern i un de “barroc” són petites modificacions que
han ajudat al virtuosisme i, sobretot, a la projecció del so. 


El violí clàssic és, després del piano, l’instrument més usat
per la majoria d’autors i també el més present en totes les for-
macions cambrístiques.


Crec que actualment s’han esgotat tots els recursos sonors
que pot assolir un violí. Alguns dels efectes que busquen els
compositors actuals no són del tot satisfactoris per les limita-
cions que té un instrument fet bàsicament de fusta, i que es to-
ca amb un arc també de fusta amb crins de cavall. De fet, hi
ha molts músics que, per no fer malbé la vara de l’arc (que, en
cas que sigui molt bo, pot arribar a costar 12.000 euros) uti-
litzen un arc de fibra de carboni quan han de tocar certes obres
modernes. Amb això no vull pas desmerèixer les aportacions
que han fet grans autors, com ara Bartók, amb el seu famós
pizzicato Bartók, Alban Berg o Ligeti, per exemple.


Per tal que una persona que no coneix aquest instrument
tingui una idea de com sona un violí clàssic amb tots els seus
recursos naturals, ha d’escoltar la xacona de la Segona parti-
ta per a violí sol de J. S. Bach. És una obra mestra que autors
posteriors han arranjat per a altres instruments, com ho va fer
Brahms amb el piano per a mà esquerra (instrument molt més
adient per a la polifonia, però que, malgrat això, no supera l’e-
fecte tan meravellós de l’obra original). Altres autors impor-
tants que han desenvolupat totes les capacitats sonores del violí
són Paganini, Ysaÿe, Wieniawski o Sarasate, entre d’altres.


Per als compositors del futur, jo faria l’aposta d’escriure per
a violí elèctric o amb l’ajuda d’una banda magnètica. Fa uns
set anys, amb el Quartet Casals vam tocar una peça de la com-
positora finlandesa Kaija Saariaho, escrita per a quartet de cor-
da amb banda magnètica. La banda és un aparell electrònic
manipulat per una cinquena persona, sincronitzada amb el
quartet; rep els inputs de so i els transforma, afegint-hi sons
col·laterals o senzillament augmentant el volum, cosa que crea
per exemple una ressonància fictícia superposada de fins a 9
vegades. El so del cello, en aquell cas, semblava realment un
tro!


El violí avui dia


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


Des de la seva creació, al segle XVI, fins avui, al segle XXI, el violí ha viscut una evolu-


ció constant. Abel Tomàs i Oriol Saña, violinistes i professors de l’ESMUC, ens presen-


ten en aquesta secció l’evolució històrica de l’instrument i la visió particular de cadas-


cun d’ells sobre el seu futur més immediat.


Professor del Departament de Jazz i 
Música Moderna de l’ESMUC


Professor del Departament de Música 
Clàssica i Contemporània de l’ESMUC


Oriol
Saña


Abel
Tomàs
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Durant el mes d’abril el cicle Els Concerts de l’ESMUC
ens ofereix dues actuacions d’acolorides agrupacions
instrumentals amb un fresc repertori. El primer con-


cert tindrà com a protagonista el recent Ensemble de Saxos de
l’ESMUC, una plantilla de 12 saxofonistes que explora tots els
registres, incloent-hi saxos sopranino i baix. El programa pre-
sentarà dues transcripcions d’obres de Bach i Mozart, i obres
originals per a aquesta formació creades per professors i es-
tudiants de composició de l’ESMUC. 


El segon concert ens remuntarà al món sonor de Béla Bartók
amb la Sonata per a dos pianos i percussió, mostra d’un per-
fecte equilibri i coordinació tímbrica. Com a colofó final, una
versió de L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky, exultant i di-
vertida a través de la seva caricaturitzant instrumentació.


Els concerts se celebraran, respectivament, el 13 d’abril i el
20 d’abril, i tindran lloc a les 19 hores a l’Aula d’orquestra de
l’ESMUC.


Maria del Mar Poyatos
Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


Punt de Partida són les primeres jornades d’educació mu-
sical a l’Escola Superior de Música de Catalunya orga-
nitzades pels estudiants del Departament de Pedagogia.


Del 14 al 16 de maig de 2010 l’Escola es convertirà en un punt
de trobada per a la participació, l’aprenentatge, l’intercanvi i
el debat de diferents aspectes de l’educació musical. 


La consolidació, la qualitat i la innovació en educació mu-
sical requereixen espais de treball conjunt i d’intercanvi d’ex-
periències entre professionals i estudiants d’educació musical.
La realització d’aquestes jornades vol contribuir a crear vin-
cles, obrir canals de comunicació, generar espais de treball co-
operatiu i d’aprenentatge entre agents de l’educació musical.
Per aquest motiu, les jornades estan obertes als estudiants i
a totes les persones vinculades amb l’educació musical, ja si-
guin de l’àrea de secundària, primària, escoles de música o
conservatoris. Per a més informació i inscripcions: www.jor-
nadespedagogia.tk.


Comissió impulsora de les jornades
(Estel·la Broto, Agnès Ferrando, Dani Medina, Eli Pujol i Erola Ramis).


Els dies 5, 6 i 7 de febrer van tenir lloc a l’ESMUC les
“Antigalles”, mot divertit que ens preparava per poder
gaudir d’unes jornades de portes obertes del Departa-


ment de Música Antiga. El motiu d’aquestes jornades era fer
difusió dels estudis d’interpretació de la música amb criteris
històrics a l’ESMUC, així com anunciar l’esperat Màster uni-
versitari en interpretació de la música antiga.


El que podia semblar una simple mostra del que és l’Esco-
la, va derivar en unes faraòniques jornades, en les quals uns
150 inscrits van poder disfrutar d’activitats variades, com clas-
ses magistrals amb els professors de l’Escola, tallers de dife-
rents tècniques instrumentals, conferències i uns puntuals con-
certs que cada vespre van dur a terme diversos grups instru-
mentals creats amb motiu de l’event.


Un dels actes més esperats va ser la presentació del nou
màster universitari a càrrec de Josep Borràs, director de l’Es-
cola, i Sílvia Martínez, cap del Departament de Musicologia.
Aquesta nova proposta de formació apareix com a resultat de
la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
els departaments de Musicologia i de Música Antiga de l’ES-
MUC, i pretén donar una formació professionalitzadora a
aquells estudiants que vulguin especialitzar-se en la interpre-
tació de la música antiga seguint criteris històrics, així com
adquirir uns coneixements teòrics que els permetin dur a ter-
me investigacions musicològiques del més alt nivell.


Pel que fa al contingut de les classes i audicions, només cal
esmentar l’alt nivell mostrat pels participants i la gran dedi-
cació dels professors de l’Escola, gràcies als quals vam po-
der gaudir de música dels segles XVII i XVIII interpretada amb
instruments i criteris històrics, especialment del mestre Haydn,
del qual vam poder sentir tot un seguit d’obres mestres rara-
ment programades, entre les quals destaquem la Simfonia
núm. 99 i diversos quartets.


Martí Beltran. Estudiant de Musicologia. Segon curs.


Riquesa de sonoritats 
en Els Concerts de l’ESMUC


Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Ins-
trumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven és la
pedra angular teòrica de la qual parteix William Caplin


per analitzar la música instrumental del classicisme vienès. La
seva trajectòria professional ha estat relacionada amb la teo-
ria de la composició, l’anàlisi formal i el rerefons musicolò-
gic –va ser alumne de Carl Dahlhaus a la Universitat Tècnica
de Berlín.


Aquesta obra teòrica va tenir molta repercussió en el marc
teòric musical, raó per la qual l’ESMUC, mitjançant el De-
partament de Teoria i Composició amb Eduard Resina al cap-
davant, el convidà al curs que portava per nom L’ús de l’ex-
posició contínua en Haydn. Les sessions van tenir lloc a l’Es-
cola entre el 22 i el 24 de febrer.


L’experiència pedagògica de Caplin com a professor d’anà-
lisi i teoria va conduir el petit curs una experiència a mig camí
entre la classe pràctica i teòrica amb la masterclass. Mitjançant
exemples extrets de l’obra per a piano i quartet de Franz Jo-
seph Haydn, Caplin explicà la seva proposta teòrica d’una anà-
lisi centrada en la música com a text i objecte. Des d’aquesta
perspectiva, el minuciós estudi dels procediments compositius
des d’idees motrius bàsiques de dos compassos, ens va desve-
lar Haydn no com a geni –amb tota la ideologia romàntica que
hi ha al darrere–, sinó com un treballador meticulós de la
substància musical. Una idea bàsica en Haydn és l’origen de
tot un món musical que mitjançant processos de contrast, con-
seqüència, presentacions i continuacions elabora un discurs
textual molt definit també pel pes de la mateixa harmonia. Els
aspectes haydnians més importants per a Caplin són precisa-
ment els procediments esmentats d’elaboració temàtica i harmò-
nica, sempre des d’una perspectiva d’examinar la construc-
ció macroformal a partir dels elements constitutius i prime-
rencs.


La visita de Caplin coincideix amb la celebració de l’Any
Haydn a l’ESMUC i amb la voluntat de l’Escola de construir
l’excel·lència educativa amb un model innovador i al més alt
nivell.


Isaac Álamo. Estudiant de Musicologia. Tercer curs.


Caplin a l’ESMUC


Punt de Partida: I Jornades de 
Pedagogia Musical a l’ESMUC


“Antigalles”
al Departament de Música Antiga







L
a història del tango travessa el
segle XX, es desborda durant
les últimes dues dècades del se-
gle anterior i arriba fins als pri-


mers anys del segle actual. Es tracta d’u-
na història configurada per aspectes que
revesteixen una gran complexitat so-
cial, i que ha viscut moments d’efusi-
vitat i situacions de crisi, de la mateixa
manera que s’han produït esdeveni-
ments culturals, socials i polítics a l’Ar-
gentina al llarg d’aquests anys. 


Des dels inicis, la música i el ball han
estat elements de confrontació i nego-
ciació entre diversos sectors socials. El
substrat popular que hi ha al seu ori-
gen fou acusat de generar una pràctica
social indecent, tot qüestionant que ha-
gués rebaixat la cultura a allò grotesc.
Aquestes consideracions eren provo-
cades sobretot pels moviments corpo-
rals obscens que emergien de les pa-
relles de ball. Així, la música que acom-
panyava aquests cossos “indecents” era
indissociable dels gestos i els frega-
ments, i per aquesta raó es feia re-
ferència als sons com una “música
prohibida”. Va ser a través dels suc-
cessius despreniments dels moviments
provocatius i desafiadors que la músi-
ca va adquirir un nou estatus social. En-
tre els aspectes que van generar aques-
ta escissió podem esmentar la difusió
del repertori de tangos a altres espais
públics que no fossin els prostíbuls o
les cases de cites, com va passar a través
dels orgues de manetes que s’escolta-
ven pels carrers, o quan les bandes que
pertanyien a les organitzacions socials
de les diverses col·lectivitats van in-
corporar alguns tangos al seu ampli re-
pertori. Després, els primers discos van4
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El tango


ser capaços de separar els cossos de la
sonoritat del tango, i alhora la impres-
sió de partitures va introduir aquestes
melodies en els pianos de les cases de
la burgesia de Buenos Aires. Així és
com el tango es va anar imposant a poc
a poc, no només perquè va quedar al
marge de determinats moviments cor-
porals i pràctiques culturals, sinó per-
què es va anar allunyant d’un sector so-
cial molt sovint estigmatitzat com “l’in-
framón”, terme pejoratiu amb el qual
s’al·ludia indirectament als sectors po-
pulars. Tanmateix, aquesta dissociació
operava en el pla de la significació d’allò
sonor, ja que va continuar acompanyant
les experiències dels exclosos però va
permetre, a grans trets, establir la no-
ció d’una inclusió social imaginària a
mesura que la burgesia va anar accep-
tant el tango, tot imprimint-hi trans-
formacions estètiques, alhora que ne-
gava els agents de la cultura popular.


Sobre les causes d’aquest desplaça-
ment es va escriure la història de l’e-
volució musical del tango: la substitu-
ció dels primers instruments musicals


per d’altres més “refinats”; la substitu-
ció del ritme descompassat pel virtuo-
sisme interpretatiu i l’enriquiment de
la textura harmònica, la formació acadè-
mica dels músics o la imatge model de
l’orquestra simfònica.


Un cop la consideració musical del
tango va remetre a un substrat simbò-
lic diferent, el ball va anar passant per
un procés de modernització coreogrà-
fica al voltant de la idea de normalit-
zació dels cossos en moviment. Per a
l’acceptació d’aquest ball es va fer una
pautació extrema dels moviments, tot
substituint determinats gestos, com els
balancejos de malucs, per desplaça-
ments allisats que el van elevar a la ca-
tegoria de dansa moderna. En definiti-
va, les raons que van motivar aquesta
estructuració van néixer de la necessi-
tat de controlar els cossos aplicant-hi
normes a través d’un repertori restrin-
git de moviments apropiats i legítims,
una forma d’impedir les sortides de to
o les efervescències col·lectives.  


A
ctualment podem veure en el
ball del tango el resultat d’a-
quest procés de pautació co-
reogràfica que més enllà d’al-


gunes modificacions estilístiques pro-
vinents de la dansa d’escenari, en
matèria d’organització del moviment
continua sent efectiva per a la gran ma-
joria dels ballarins amateurs que es llan-
cen a les pistes dels salons o milongas.
Tanmateix, en els últims anys i a partir
del nou impuls que va tenir el ball del
tango a la dècada dels noranta, s’ha anat
diversificant la forma de ballar estan-
darditzada que havíem heretat dels vin-
cles de la cultura popular amb la histò-
ria. En alguns espais d’ensenyament,
especialment aquells lligats a la pràcti-
ca juvenil, es van començar a explorar


Des dels inicis, 
la música i el ball 
han estat elements 
de confrontació i 
negociació entre 


diversos 
sectors socials. 


i la incessant admissió


de noves lectures
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nous moviments per la influència d’al-
tres pràctiques corporals com, per
exemple, la dansa contemporània o el
ioga, entre d’altres. Ben aviat la idea de
pensar el tango no com una forma po-
derosament estructurada i estable, sinó
permeable i en convivència amb altres
experiències artístiques es va convertir
en una recerca de la qual van sorgir in-
novadores propostes creatives que van
modificar el mapa de les activitats del
món del tango. Mentre que abans les
milongas –els llocs dedicats al ball del
tango– que estaven escampades per la
ciutat de Buenos Aires eren llocs d’u-
na circulació fluida on els ballarins s’a-
naven desplaçant amb la certesa de tro-
bar-se amb els mateixos codis d’orga-
nització social i la mateixa manera de
concebre el ball, alguns espais van co-
mençar a marcar diferències tant en les
formes d’interacció social com en el des-
envolupament del ball pròpiament dit.
Si bé cada ballarí ha tingut sempre les
seves preferències sobre determinats
salons, el cert és que la uniformitat de
les formes de comunicació habilitava
una circulació i un sentit de comunitat
que avui dia s’està re-
definint. Els nous es-
tils de ball impliquen
en alguns casos no
només la realització
de moviments inno-
vadors, sinó també
noves maneres d’en-
senyar i, per tant, d’a-
prendre una dinàmi-
ca diferent que regeix
la interacció de dos
cossos que consti-
tueixen una parella de
ball. En alguns casos
els nous estils estan
modificant aquesta
dinàmica que es tro-


ba qüestionada sobretot per la relació
cristal·litzada dels rols assignats a 
l’home i a la dona. Avui dia, per a al-
guns ballarins resulta arbitrari que 
l’home tingui assignat un rol fix que és
el de conduir la dansa, és a dir, deci-
dir els moviments que es duen a terme,
mentre que la dona té assignat un rol
passiu en què s’ha de sotmetre als de-
sitjos i les exigències de l’home. Si fins
fa poc semblava impossible que el tan-
go com a ball de parelles pogués tenir
una altra dinàmica de comunicació, avui
ens trobem amb propostes que parlen
de l’intercanvi de rols cap a l’interior
de la parella; i van ser els impulsors del
tango queer els que, en qüestionar la
construcció de gèneres heteronormati-
va del tango, van trobar la forma d’ex-
pressar-se sense adscriure’s a determi-
nades convencions del ball. És clar que
les redefinicions de les construccions
de gènere cap a l’interior d’aquesta
pràctica cultural són transformacions
possibles en la mesura que responen a
canvis socials més amplis dels quals nei-
xen noves demandes artístiques i ex-
pressives. D’altra banda, tornant al que


hem dit anteriorment, ens trobem amb
una pràctica que es fragmenta cada cop
més: si durant dècades va prevaler una
expressió corporal normativitzada i ho-
mogènia de caràcter massiu, avui dia
veiem una tendència cap a la creació
d’espais exclusius que allotgen grups
de persones més restringits i dissímils
entre elles. En aquest escenari diversi-
ficat es plantegen diverses situacions
per analitzar; una de les quals és que
aquests espais negocien la seva parti-
cular manera de pensar el tango al cost
de la seva autoexclusió, mentre que
també es pot interpretar en un sentit
invers, és a dir, que públics restringits
exposen en la manifestació ballable del
tango noves formes de distinció social.
Des d’una altra perspectiva també hem
d’observar les condicions que legitimen
aquestes pràctiques des de la indústria
cultural; no podem oblidar que el mer-
cat del tango s’ha expandit considera-
blement i això obliga els gestors cul-
turals, ja siguin músics o ballarins, a es-
tablir instàncies de diferenciació en
l’oferta de les seves creacions per cap-
tar l’atenció de possibles receptors, te-
nint present que el consum de béns cul-
turals disposa de noves formes de con-
trol sobre les mercaderies, no només
a través de productes estandarditzats,
sinó també de materials que habiliten
la capacitat d’acció dels subjectes sen-
se perdre el seu rèdit econòmic.


P
el que fa al vessant musical, cal
preguntar-se novament quins
tipus de vinculacions s’esta-
bleixen amb les corporalitats


emergents. Els ballarins que s’aferren
a la pràctica més tradicional continuen
realitzant una performance amb les gra-
vacions de les orquestres de la dècada
dels quaranta, exponent musical del tan-
go de saló. Aquesta conjunció reforça
l’experiència ritual que remet a una con-
tinuïtat al llarg dels anys. Per a molts


és una forma de re-
viure situacions pas-
sades, i particular-
ment per als ballarins
de més edat, la mi-
longa és l’espai on es
fa realitat el mite de
l’eterna joventut. Pot-
ser per això les modi-
ficacions cap endins
de l’escena són difícils
d’assimilar i fins i tot
innecessàries per les
motivacions que les
reuneix. Mentrestant,
molts joves i persones
de mitjana edat s’em-
motllen a aquesta ex-


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


Un cop la consideració musical 
del tango va remetre a 


un substrat simbòlic diferent, 
el ball va anar 


passant per un procés 
de modernització coreogràfica 


al voltant de la idea de 
normalització dels cossos 


en moviment.
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periència cristal·litzada del tango, atrets
per un esperit conservador o bé per la
necessitat de compondre personatges
com a forma de reforçar l’actuació des
d’aquest lloc i trencar així amb l’esce-
na de la vida quotidiana. Però actual-
ment hi ha també una pluralitat d’a-
bordatges sonors creatius. Les mani-
festacions que més destaquen per la
seva repercussió mediàtica i la seva em-
premta estètica globalitzadora són aque-
lles que podem agrupar sota el títol de
tango electrònic o electrotango. Si
només fem referència a la seva relació
amb l’expressió corporal, podem pre-
cisar que justament aquestes mixtures
sonores que interactuen amb remi-
niscències de tango estableixen horit-
zons de caràcter contractual amb els
nous estils de ball. Fa uns anys es van
començar a escoltar tímidament alguns
tangos electrònics en determinades pis-
tes de ball, després en classes i pràcti-
ques, fins a aconseguir una presència
cada cop més gran en alguns espais ca-
racterístics dels nous estils corporals.
Un cop l’electrotango va haver aplanat
el seu camí en aquests circuits, va dei-
xar la porta oberta a altres músiques
que es van introduir a les milongas, de
tal manera que avui dia ens podem tro-
bar, per exemple, amb cançons de Ca-
etano Veloso o de Manu Chao que es
ballen “com a tango” però que afavo-
reixen la distensió dels cossos perquè


cis del tango, les seves estilitzacions pos-
teriors i les expressions actuals al voltant
de la relació entre la música i la consti-
tució de corporalitats, s’ha intentat es-
bossar una reflexió respecte del lloc que
ocupen les pràctiques culturals en la cons-
trucció d’allò social. Un espai on s’as-
sagen articulacions entre allò instituït i
la capacitat d’acció dels subjectes mit-
jançant negociacions de caràcter simbò-
lic que es gesten tant a nivell sonor com
gestual i corporal, de forma dinàmica
però on permanentment reposa la tensió
subjacent a la cultura popular.


María Mercedes Liska és etnomusicòloga. Doctoranda en Ciències Socials, Universidad de Buenos Aires (UBA) i becària del Consejo de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).


Ben aviat la idea de pensar el tango no com una forma 
poderosament estructurada i estable, sinó permeable i en 


convivència amb altres experiències artístiques es va convertir
en una recerca de la qual van sorgir innovadores propostes


creatives que van modificar el mapa de les 
activitats del món del tango.
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–PUJOL, Sergio. Historia del Baile. De la Milonga a la Disco. Bue-
nos Aires: Emecé, 1999.
–SAIKIN, Magali. Tango y género. Identidades y roles sexuales en
el tango argentino. Alemanya: Abrazos, 2004.
–TALLÓN, José Sebastián. El tango en sus etapas de música prohi-
bida. Buenos Aires: Instituto Amigos del Libro, 1959.
–VARELA, Gustavo. Mal de tango. Historia y genealogía moral de la
música ciudadana. Buenos Aires: Paidós Diagonales, 2005.
–WORTMAN, Ana (coord.). Pensar las clases medias. Consumos cul-
turales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa. Bue-
nos Aires: La Crujía ediciones, 2003.


Bibliografia de referència


aplaquen els rigors i les subjeccions que
provoca el fet d’escoltar el tango tradi-
cional en el context del ball. Però aques-
ta diversificació del repertori musical
que es posa en moviment respon a si-
tuacions específiques, moments de la
nit, àmbits o esdeveniments determi-
nats, i vol dir que cada cop que la mú-
sica s’activa entre els cossos s’escenifi-
quen construccions simbòliques parti-
culars que mereixen un tractament
analític en cada ocasió. 


Com a síntesi d’aquest breu recorre-
gut en què efectuem una lectura dels ini-
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P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


Sílvia 
Pérez Cruz


–Flamenc, jazz, clàssica... Una gran
varietat de música que omple el teu
currículum. Amb què et quedes?


–Amb una mica de cada. De la clàs-
sica, em quedo amb l’atenció i la cura
del so. Del flamenc, n’he tret la conne-
xió amb el ventre; la cerca de la bèstia,
i a cantar amb humor. Del jazz, em que-
do amb la creació al moment amb els
músics que t’envolten. De la cançó de
taverna, coneguda a través del meu pa-
re, n’extrec la proximitat amb la gent,
veure el que li està passant a la persona
que t’escolta. En fi, anar agafant recur-
sos de tot arreu per poder cantar o com-
pondre, algun dia, a la teva manera.


–Tens facilitat per adaptar-te a dife-
rents escenaris. Ets molt versàtil...


–Això diuen. Suposo que la versatili-
tat apareix perquè he estat tota la vida
amb la música. A casa sempre n’hi ha-
via: el meu pare és guitarrista d’hava-
neres, la meva mare canta molt bé. Dins
de la música em sento a gust; em sento
millor amb la música que parlant, és el
moment en què puc ser més sincera.
Abans que versàtil diria que tinc una ca-
pacitat de concentració que em permet
ordenar idees en el moment precís. In-
tento aprendre el llenguatge concret de
cada gènere, però aposto per donar-li el
meu toc. Suposo que és aquest punt el
que m’ha deixat entrar en estils tan di-
ferents. Al final, el que busco és un llen-
guatge propi i no m’endinso tant en ca-
da música.


–Com definiries aquest llenguatge
propi?


–M’agrada molt entendre i tenir cons-
ciència de la música. Buscar nous colors,
però sense perdre la simplicitat del mis-
satge directe. Sé que no podria viure sen-
se la música perquè forma part de la me-
va manera de funcionar. El fet que ha-


gi decidit que la música sigui la meva
professió és perquè he aconseguit mou-
re les persones i moure’m a mi.


Vull fer melodies i cantar-les. Tinc ga-
nes d’escriure i tocar molts instruments,
però no sabria definir el meu estil. És
una barreja i, al final, allò que busco
és no deixar de comunicar i arribar a
la gent que escolta.


–Comentaves que has decidit que la
música fos la teva professió. Hi va ha-
ver un moment clau en què ho decidis-
sis?


–Quan tenia 14 anys ens van convi-
dar amb el meu pare a cantar en un so-
par. Vam cantar quatre cançons i tot
semblava molt seriós. Quan vam acabar,
se’m va acostar un grup de cinc perso-
nes i em van donar les gràcies perquè
feia molt temps que no sentien res que
els emocinés. Allò em va afectar. Re-
cordo que arribant a casa, em vaig en-
registrar i em vaig dir: “Avui, has fet una
cosa important”. Al cap de dos anys, vaig
actuar per primer cop en un concert 
d’havaneres a la Cala de Sant Roc (Ca-
lella). Allà vaig tenir la sensació de 
connectar amb mi mateixa i saber que
allò era jo.


–Últimament, també has connectat
amb la poesia...


–No sóc una persona que llegeixi po-
esia, però en aquests últims mesos sí que
m’hi he relacionat. Vaig escoltar una noia
en un recital i li vaig demanar si podia
musicar el poema Pare meu, de Maria
Cabrera. Llavors vaig conèixer la filla de
Maria Mercè Marçal i em va demanar si
Las Migas podien musicar un poema,
Covava l’ou de la mort blanca, de la se-
va mare. En aquell moment, amb el grup
no podíem, però em vaig oferir a títol
personal, fent-me la valenta. Va ser bo-
nic descobrir la música dels versos;
transformar la música escrita en notes.
Tot i que era un poema molt dur, va ser
molt màgic. Després també he estat molt


a prop dels poemes de Salvador Espriu,
a través d’El jardí dels cinc arbres, l’es-
pectacle de poesia i teatre dirigit per Jo-
an Oller al voltant de la figura del poe-
ta. Últimament, la poesia m’acompa-
nya, però no és un món que hagi inves-
tigat gaire. Tot i això, m’encanta posar
música a un poema que m’agradi. 


–Aquesta entrada a la poesia en con-
junció amb la música és un inici al món
del cantautor?


–No ho sé... És clar, “cantautor” és es-
criure música i lletra i cantar-ho, no?
M’agrada cantar les cançons dels altres,
però també tinc ganes de fer les meves
i cantar-les. No sé si això vol dir que seré
cantautora... Tinc clar que vull com-
pondre i interpretar peces. He escrit al-
gunes lletres, però em fa molt respec-
te. Tot i això, necessito treure allò meu
encara que faci vergonya. El premi 
m’ha anat molt bé per donar-me con-
fiança, però vulguis o no sempre fa cosa.


–D’aquí a poc està previst un viatge
a l’Havana. Com es preveu?


–El meu pare, a part d’haver format
part de molts grups d’havaneres i ser
guitarrista autodidàctic, fa recerca d’-
havaneres anònimes i està molt en con-
tacte amb el Casal Català de l’Havana.
Ha visitat molts cops la ciutat i tota la
vida he estat esperant que m’hi portés.
Finalment, l’estiu passat vaig ser a Cu-
ba, cantant en una inauguració. D’allà
han sortit concerts per a la diada de Sant
Jordi i per al dia de la Mare de Déu de
Montserrat. Però aquest viatge és molt
simbòlic, familiar.


–Com és un dia de Sílvia Pérez Cruz?
–Cada dia és diferent. Es podria dir


que la jornada es reparteix en assajos
amb diferents formacions, proves de so
i concerts. I també estar amb la Lola,
que ocupa el màxim de temps possible.
A les nits, quan la nena dorm, aprofito
per estudiar; fins i tot, a vegades, amb
ella a coll.


Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) ha portat
la seva música per diferents escenaris del país
i l’estranger al costat de diferents grups i pro-
jectes, com Las Migas, Llama o Coetus, entre
d’altres. La versatilitat de la seva veu li ha permès transcórrer per una gran varietat d’es-
tils musicals. A final de l’any passat va ser guardonada amb el Premi Miquel Martí i Pol pel
poema musicat Covava l’ou de la mort blanca de Maria Mercè Marçal i aquest mes d’abril
cantarà a l’Havana amb el seu pare. Des del seu pas per l’ESMUC, el currículum de la
cantant no ha parat de créixer, però sempre ha tingut temps per a la Lola, la seva filla.


per ÍNGRID PUJOL ROVIRA
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Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


abril 2010
Activitats


Dimarts 6, 16 h
Aula 353


Classe magistral.
“La improvisació en la pràctica”. A càrrec de Chris Cheek. 
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Dimarts 6, 19 h
C.A.T. Centra Artesà Tradicionàrius 
Travessia de St. Antoni, 6-8. 08012 Barcelona


Espectacle musiconarratiu d’arrel tradicional.
“Campanades de l’altre món” a càrrec de Gregori Ferrer 
i Ferran Campabadal (graduats de l’ESMUC), amb la 
col·laboració de Cati Plana (professora de l’ESMUC) 
i estudiants.


Dimecres 7, 19 h
Sala Oriol Martorell de L’Auditori


Concert inaugural CHOPIN ESMUC 2010.
Els 24 preludis, op. 28. Ramon Coll, piano.
L’acte inclourà breus parlaments del director de l’ESMUC,
del cònsol de Polònia a Barcelona i la intervenció d’Anna
Serret, estudiant, amb el títol de “Chopin a través de la 
seva última obra”.


Dimecres 7, 19 h
C.A.T. Centra Artesà Tradicionàrius 
Travessia de St. Antoni, 6-8. 08012 Barcelona


Concert de flamenc. 
A càrrec de Joan Asensio (professor de l’ESMUC) i 
Alba Carmona (estudiant).


Dilluns i dimarts 12 i 13, hora per determinar
Aula 307


Curset d’iniciació de música hispànica amb arpa de 
2 ordres.
A càrrec de Núria Llopis.
Organitza: Departament de Música Antiga.


Dimarts 13, 19 h
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Ensemble de Saxos de l’ESMUC.
Estudiants de l’ESMUC.


Dimarts 20, 19 h
Aula d’orquestra


Concerts de l’ESMUC.
Bartók i Stravinsky. Estudiants de l’ESMUC.


Dijous i divendres 29 i 30, de 15.30 a 18.30 h
Aula de cor


Classe magistral.
Història, mecànica i manteniment del piano. 
A càrrec de Carles Sigüenza.
Organitza: Departament de Música Clàssica i 
Contemporània.


Divendres 30, hora per determinar
Sant Felip Neri
Plaça de Sant Felip Neri. 08002 Barcelona


Concert del Conjunt d’Antiga de l’ESMUC.
Dins el Festival de Música Antiga de L’Auditori.


Del 8 d’abril al 4 de juny


Tindran lloc els concerts dels projectes finals del curs 
2009-2010 a l’Aula d’orquestra de l’ESMUC.


E S M U C A G E N D A
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Després d’uns inicis quasi mítics que es remunten a 
l’Alexandria del segle III aC i una etapa posterior com
a instrument profà a Roma, l’orgue es desenvolupa so-


ta els auspicis del cristianisme, amb el qual està substancial-
ment unit. En efecte, en adoptar l’orgue com a instrument
litúrgic per excel·lència, el cristianisme va impulsar tant la
construcció de molts dels instruments musicals més bells i
complexos que existeixen, com l’aparició de tota una plèiade
de compositors i organistes que ha donat algun dels noms més
importants a la història de la música occidental. No obstant
això, els darrers cinquanta anys assistim al que sembla un
abandó progressiu de l’orgue per part de la mateixa Església;
abandó que sovint s’atribueix a una conseqüència dels canvis
en la litúrgia introduïts pel Concili Vaticà II. Deixant de ban-
da el reduccionisme en què incorre aquesta explicació, la le-
gislació eclesiàstica1 diu que: “Cal tenir en gran estima l’or-
gue de tubs com a instrument musical tradicional de l’Esglé-
sia llatina, el so del qual pot aportar una esplendor notable a
les cerimònies eclesiàstiques [...]”.


Aquestes paraules, llegides amb satisfacció pels organistes,
contrasten, però, amb la realitat: molts instruments roma-
nen muts o en mal estat, falten organistes qualificats i estímuls
per exercir l’ofici... Seria lògic pensar que l’Església té difi-
cultats per atendre els organistes i vetllar pel seu patrimoni
musical, però de vegades –tot s’ha de dir– sembla que no ho
vulgui fer. 


No voldria caure en un anticlericalisme fàcil, però m’he
de referir al tipus de responsable eclesiàstic que, fent una
benintencionada i alhora ingènua persecució del cristianis-
me primitiu, essencial, considera l’art sacre, el gregorià i la
música –de fet, tota la litúrgia– com afegitons dels quals seria
millor prescindir. (Jo no sé com es pot compatibilitzar aques-
ta actitud amb la pertinença a una institució com l’Església
catòlica, tan vinculada al dogma i a la tradició, però, en fi,
aquesta és una altra qüestió.) El fet és que, davant la manca
progressiva d’espai i consideració de l’orgue i la seva música
en la litúrgia actual, els organistes han anat trobant una via al
marge o, en el millor dels casos, paral·lela: el concert. El ma-
teix es pot dir de la música sacra. Per tant, si es pretén que
l’orgue adquireixi autonomia i s’obrin noves vies per al des-
envolupament i la promoció de l’instrument, amb inde-
pendència de les actituds i aptituds de l’Església, la resposta
és, rotundament, sí. En aquest sentit, em sembla fantàstic que
es construeixin orgues i se’n facin recitals a les sales de con-
certs. Tanmateix no podem obviar que la gran majoria d’or-
gues (els millors) són propietat de l’Església; ben o mal tocats,
són als temples i continuen sent instruments litúrgics. Per
aquestes i moltes altres raons, l’adquisició d’autonomia a la
qual m’he referit no s’ha de fer, al meu entendre, d’amagat o
en oposició a l’Església, sinó buscant-hi vies per a una bona
entesa.


1 Concili Vaticà II, Constitució sobre la sagrada litúrgia: 120


Segons les fonts avui conegudes, degué ser l’enginyer Kte-
sibios qui l’any 246 abans de Crist inventà un instrument
anomenat Hydraulos. Aquest instrument ja tenia les ca-


racterístiques bàsiques dels orgues actuals que en deriven i és
considerat, de fet, el primer orgue. L’orgue és, doncs, ben an-
terior a l’Església cristiana i a la seva litúrgia. Un segle abans
de Crist l’orgue era tan estès a Grècia que s’hi organitzaven
campionats d’organistes amb premis i honors per als gua-
nyadors. L’orgue fou ja a l’inici un instrument civil.


Sí que és cert que l’Església cristiana va incorporar ben aviat
l’ús de l’orgue, principalment com a element de suport al cant
polifònic (anomenat organum). Amb el temps l’orgue va anar
esdevenint cada vegada més important per al cant. La poli-
fonia religiosa renaixentista era concebuda com una peça d’or-
gue, que tocava totes les veus, amb cantants. El cant a cap-
pella sense orgue era l’excepció.


Ludovico Viadana, 1602: “Són múltiples les raons que 
m’han portat a escriure aquesta mena de Concerti, entre d’al-
tres aquesta ha estat la més important: veure manta vegada
alguns cantors amb l’orgue, a tres, dues o una sola veu per
mancança de peces a una, dues o tres veus, cantar motets a
cinc, sis, set o fins i tot a vuit veus. La unió d’unes veus amb
les altres, com els temes fugats, cadències, contrapunts i al-
tres característiques de la polifonia, s’omple de pauses, sense
cadències, sense melodia, poc i insípid discurs, a part de tex-
tos mutilats de paraules, paraules fora de lloc que convertei-
xen la música en una cosa avorrida, inepta, desagradable als
qui l’intenten escoltar, a més essent ingrat i incòmode per als
propis cantors.”


Així comença el famós text reconegut com la base de la
invenció del baix continu, la necessitat del qual s’argumen-
tava amb l’esmentada dràstica descripció. El basso conti-
nuo, doncs, donava a l’orgue un paper cabdal en tota la mú-
sica eclesiàstica, i fora de l’església –i on no hi havia orgue–
a un instrument de teclat amb so relativament potent, el cla-
vicèmbal.


El declivi esmentat dels cantors i la presència de l’orgue gai-
rebé arreu va fer que aquest anés guanyant terreny en la litúr-
gia, també per motius econòmics: és menys costós pagar un
sol organista, que afegir-hi cantors. Així va anar creixent el re-
pertori de peces litúrgiques per a orgue sol, origen de la per-
cepció que l’orgue és un instrument exclusivament litúrgic.
Moltes peces oficialment litúrgiques són peces de concert,
simfòniques o altres gèneres. De fet, l’única funció litúrgica
de l’orgue és l’acompanyament del cant. Tot altre ús de l’or-
gue conté elements que no ho són. Això arriba fins al punt que
els representants de l’Església hagin de demanar en la cons-
trucció de nous orgues la planificació d’elements que en pos-
sibilitin també l’ús litúrgic.


L’orgue és un element que converteix, doncs, l’església que
l’alberga en una sala de concerts, i fa segles que ho està fent,
malgrat el que diguin les autoritats eclesiàstiques.


Podem reivindicar un orgue civil?


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


Óscar Candendo i Pere Casulleras ens presenten en aquesta secció l’evolució històrica de
l’orgue, des del segle III aC fins avui dia, i presenten el seu punt de vista sobre quin ha de
ser el paper de l’orgue al segle XXI: un instrument litúrgic o un instrument civil.


Professor d’orgue de l’ESMUC
Professor de Sonologia i Música Antiga
de l’ESMUC


Óscar
Candendo


Pere 
Casulleras
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S O S T I N G U T E S M U C


El proper 25 d’octubre se celebrarà l’acte inaugural del
nou curs acadèmic 2010-11. Enguany l’acte no només
donarà inici al curs, sinó que també coincidirà amb la


commemoració del 10è aniversari de l’ESMUC. Per aquest
motiu serà un esdeveniment especialment destacat, que comp-
tarà amb la presència de l’Honorable Conseller d’Educació,
Sr. Ernest Maragall.


Com no podria ser altrament, la música tindrà un paper
molt important en aquest esdeveniment, amb una orquestra
formada amb una àmplia participació de graduats de l’Esco-
la així com d’alguns estudiants i professors que hi actuaran
com a solistes. El programa previst per a l’acte inclou l’es-


La signatura del conveni de col·laboració entre el Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), el Consorci Centre de Supercomputació de Ca-


talunya (CESCA) i l’ESMUC el passat 29 de juliol farà que ca-
da curs l’ESMUC pugui incorporar una mitjana de cent do-
cuments acadèmics, realitzats pels seus estudiants, al Reposi-
tori de Documents de Recerca de Catalunya (RECERCAT).
En fases posteriors s’incorporaran a aquest arxiu en línia els
treballs de la resta de la comunitat educativa.


Per a l’ESMUC, l’activitat de recerca és un factor essencial
i aquest acord desenvolupa un dels objectius bàsics de la ins-
titució, com és l’afavoriment d’iniciatives que potenciïn i aju-
din a fer avançar el coneixement i la innovació, i que facili-
tin la transferència de coneixements a la societat. Cada curs,
aproximadament uns 150 estudiants han de realitzar el seu
projecte final per aconseguir la graduació. Enguany, entorn
d’un centenar d’estudiants han donat la seva autorització
per incorporar les seves investigacions a aquest arxiu en línia. 


L’adhesió de l’ESMUC al RECERCAT es va concretar amb
la signatura del conveni entre els consellers d’Educació, Er-
nest Maragall, com a president del Patronat de la Fundació


L’ESMUC s’incorpora al RECERCAT


Acte inaugural del nou curs acadèmic


Repositori de Documents 
de Recerca de Catalunya


ESMUC; Josep Huguet, com a president del CESCA, i el Dr.
Antoni Gonzàlez, com a president del CBUC.


Amb la incorporació de l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya al RECERCAT es garanteix una major visibilitat, di-
fusió i preservació dels treballs elaborats a l’ESMUC. A més
a més, es contribueix al moviment mundial per dipositar la
producció acadèmica i de recerca a la Xarxa, gratuïtament,
per a la utilització dels investigadors internacionals. 


El RECERCAT és un projecte coordinat pel CBUC i el CES-
CA i compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.
Aquest repositori inclou, bàsicament, la bibliografia acadè-
mica i de recerca de les universitats i dels centres d’investiga-
ció de Catalunya, com ara articles encara no publicats, comu-
nicacions a congressos, informes de recerca, working papers,
projectes de fi de carrera o memòries tècniques. Durant el mes
de setembre l’ESMUC començarà a introduir al RECERCAT
els projectes finals dels titulats 2009-10, presentats durant
el mateix curs 2009-10. Tota la documentació i els projectes
es podran consultar en text complet a l’adreça www.recer
cat.cat.
Antonio Álvarez. Tècnic de comunicació de l’ESMUC


trena d’una obra simfònica de Feliu Gasull i una altra de Mau-
ricio Sotelo. L’obra de Feliu Gasull comptarà amb la partici-
pació  com a solistes de Sílvia Pérez, Xavier Sabata i Assumpta
Mateu. L’obra de Sotelo està escrita per a una formació no
gens habitual: hi prenen part intèrprets de música clàssica i
contemporània, de flamenc i de música antiga. El caràcter di-
vers d’ambdues peces està en consonància amb el planteja-
ment docent que ha tingut l’Escola des del seu inici.


Per a tots aquells interessats a assistir-hi, l’acte se celebrarà
el dia 25 d’octubre a les 19 h a la Sala Pau Casals de L’Audi-
tori.
Elena Pons. Estudiant de Musicologia històrica
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D
es de fa molts anys, la peda-
gogia és una part important
de la meva tasca quotidiana,
a través del treball corporal i


mitjançant diferents llenguatges. Des del
2003 imparteixo diverses assignatures
de formació corporal a l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya, a estudiants
dels àmbits d’interpretació, pedagogia,
musicologia, direcció d’orquestra i di-
recció de cor. 


Al llarg d’aquesta pràctica docent han
sorgit interrogants sobre la pedagogia
del cos en l’escena acadèmica que han
anat transformant la mateixa pràctica.
En aquest article voldria esbossar al-
gunes idees entorn de l’ensenyament vin-
culat al cos i al moviment, i deixar oberts
alguns interrogants que en el futur po-
dran ser objecte d’un desenvolupament
més aprofundit. 


Sobre quin cos tractem, en una clas-
se de formació corporal? El cos com a
objecte o el cos com a subjecte? Com
ens podem interrogar sobre aquest sub-
jecte de l’experiència corporal? Com cal
pensar la relació entre l’acte pedagògic
i el moviment? 


Les experiències de la vida modelen
el nostre cos, i la manera com aquestes
ens afecten transforma la nostra per-
cepció, la nostra comprensió d’allò que
és el cos, la nostra manera d’utilitzar-lo
i d’exposar-nos a les experiències. 


Avui dia en poques ocasions ens po-
dem permetre de valorar el nostre cos
de manera subjectiva, interna i pròpia. 


Ens hem acostumat a experimentar el
cos a partir d’un model imposat per les
marques de la nostra època: des del re-
gistre visual, des del mirall, o des de la
imatge externa. No valorem la informa-
ció que ens proporcionen les percepcions4
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REFLEXIONS SOBRE MANERES DE TREBALLAR EL COS


internes i les sensacions i, potser per
aquest fet, amb el pas del temps se’ns
han fet imperceptibles.


Hem delegat tot el coneixement del
nostre cos en l’exterior; ens hem acos-
tumat a creure que la imatge del mirall
som nosaltres mateixos i que el saber so-
bre el nostre cos no ens pertany.


F
ormes de cos i de subjecte. No
podem parlar de formació cor-
poral sense comprometre la con-
cepció de cos i de subjecte que


subjau en aquesta pràctica. 
El treball de classe s’orienta segons


quina sigui la idea de cos que adoptem.
En plantejar-nos preguntes sobre la idea
de cos i de subjecte, aconseguirem més
claredat i coherència en la pràctica que
desenvolupem a l’aula, i donarem visi-
bilitat al que funciona com a suport d’a-
questa pràctica docent. 


Pel que fa a la formació corporal, en
molts llocs continua funcionant la idea
cartesiana que cos i consciència es po-
den treballar com ens separats, que un
d’ells podria dominar l’altre i que, fins
i tot, seria bo que ho fes. En determi-
nades pràctiques, el cos ha esdevingut


un objecte que el subjecte-consciència-
raó intenta modelar per assolir un ideal
fonamentalment utilitari. Aquest supò-
sit es qüestiona des de diverses pers-
pectives filosòfiques. 


“La nostra època concep la cultura
com oposada a la natura. La civilitza-
ció industrial dominant ha volgut sub-
jugar les forces de la natura, sotmetre-
les a la raó tècnica. En aquesta ideolo-
gia té origen el moviment de domes-
ticació del cos per privar-lo de la seva
naturalesa animal i transformar-lo en
producte cultural, moviment que s’ex-
pressa en les regles dels usos socials.”
(Picard 1983:232) 


El subjecte es constitueix en relació
amb l’altre; ens reconeixem en la imat-
ge que l’altre ens torna, i aquesta ope-
ració esdevé més complexa i s’enriqueix
gràcies a les percepcions internes, que
ens ofereixen una realitat que no és la
de la imatge. 


Patricia Stokoe, creadora i pedago-
ga de l’expressió corporal, deia el 1987
en relació amb l’ensenyament i l’apre-
nentatge de l’expressió corporal: “En
copiar el model extern es tendeix a per-
dre el referent intern. Es veu el resultat
però no la causa del moviment.” (Sto-
koe 1990:63)


Entenc els processos del subjecte en
l’experiència corporal més enllà del dua-
lisme subjecte-objecte. 


En les assignatures de formació cor-
poral, proposo un treball de trobada amb
el cos propi, i amb la singular forma de
viure’l, que permeti una experiència en
la qual noves formes i nous cossos si-
guin possibles. 


“Forma com a «manera» –i no com
a sistema formal– que no pretén siste-
matitzar, sinó mantenir-se obert a una
constant interrogació de si mateix; a la
possibilitat de descobrir noves vessants,
nous usos, noves relacions amb altres
sabers.” (Tampini 2009:51)


Parlo des d’una perspectiva que no
suposa un cos-objecte domesticat i dis-
ciplinat per la raó, per una consciència-
subjecte. Comparteixo el plantejament
de Deleuze, segons el qual subjecte i ob-
jecte són inseparables en el cos, que si-
multàniament dóna i rep, afecta i és afec-
tat. 


Tal com exposa Farina en la seva te-


“Estic intentant confiar en la integritat del procés creatiu.


Hi ha dies en què no passa res, i dies en què tot passa. Això


és difícil, però del tot necessari, no per empènyer-nos, sinó


per acceptar que no hi ha una rima o un motiu per la for-


ma en què les coses flueixen i permeten que t’escoltis.”


(Mahler 2000:6)


en l’educació acadèmica dels músics


No podem parlar
de formació 


corporal sense 
comprometre-hi 
la concepció de
cos i de subjecte 
que subjau en 


aquesta pràctica.


La formació corporal
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si doctoral: “Per a l’estètica deleuziana,
subjecte i objecte són indissolubles en
la noció mateixa de cos que actua i pa-
teix, que afecta i és afectat, que crea mit-
jançant una acció i pateix alteracions
mitjançant una força. Un cos es forma
en processos constants de configuració
i desfiguració, de maneres de fer-se a
si mateix i al que li és exterior.” (Fari-
na 2005:83) 


Un cos es forma en una dinàmica
d’acció, desfiguració i reconfiguració.
En aquesta mateixa operació, en aquest
moviment, el subjecte que crea també
és el seu propi objecte de creació. En re-
sulta un procés de formació constant en
les maneres de fer-se a si mateix.


En l’ensenyament de la formació cor-
poral em proposo sortir del domini de
la imatge, de la còpia del model extern,
per tal d’entrar en el terreny de la sen-
sació; sensació entesa –seguint novament
a Deleuze– com allò que experimenta
un cos en la variació, en l’oscil·lació de
la percepció quan es troba amb una
força que l’afecta. Un moment de sus-
pensió del subjecte sobre allò que li està
passant i que fa possible un canvi. La
sensació permet l’obertura d’una zona
amb potencialitat. Una diferència en el
continuum que és la nostra manera d’en-
tendre’ns, de moure’ns i permetre’ns ser
moguts. Suposa entrar en contacte amb
aquelles zones en les quals no ens re-
sulta tan fàcil reconèixer el que hi pas-
sa. És una obertura que convida a re-
configurar el nostre “puzzle” corporal.


Deleuze diu sobre la sensació: “Té
una cara que mira cap al subjecte (el
sistema nerviós, el moviment vital, l’ins-
tint, el temperament) i una cara que mi-
ra cap a l’objecte (el fet, el lloc, l’esde-
veniment)[...] però no es pot dir que tin-
gui cares, alhora que esdevinc en la
sensació alguna cosa passa a través de
la sensació. El cos mateix és qui la dó-
na i qui la rep.” (Deleuze 2002:41) 


Es tracta de forces, friccions, pres-
sions, canvis de pes que alteren de for-


ma gairebé imperceptible el coneixement
sobre si mateix, i que obren zones amb
potencialitat; petits ajustaments, indicis
d’un procés de fluctuacions irreversi-
bles. 


Cada època crea maneres d’entendre
i codificar el cos i els seus moviments, i
marca el que som i el que hauríem de
ser. A la nostra època s’imposa amb
exigència un model de cos prim, esvelt
i eficaç, que desprestigia els signes de la
maduresa i del pas del temps i que mol-
tes vegades comporta autosubjugació,
pèrdua de sensibilitat i de les capacitats
d’autoregulació corporal. 


U
n cos ressona. Per tractar so-
bre la formació acadèmica de
músics, reprenc la perspecti-
va de Tampini quan parla de


la formació acadèmica del ballarí, atès
que la formació de músics i ballarins
històricament ha partit de supòsits si-
milars. 


“Els cossos són considerats bells en
tant que eficients, en el sentit d’extreu-
re’n el màxim de rendiment. El virtuo-
sisme és un criteri de bellesa fonamen-
tal en la història de la dansa acadèmi-
ca. Els requisits per a l’adquisició de
la tècnica són estrictes i inclouen: co-
mençar a una edat molt primerenca,


practicar moltes hores diàries, repetir sè-
ries de moviments cada cop més com-
plexos i totalment preestablerts, per
després usar-los en combinacions es-
pecífiques que indica el mestre o coreò-
graf de torn. Bàsicament, adquirir la tèc-
nica clàssica implica estar disposat a re-
petir i repetir els moviments fins a
aconseguir-ne l’automatisme i la per-
fecció formal. Només llavors, l’intèrpret
pot afegir-hi emoció o expressivitat.”
(Tampini 2009:50) 


La disciplina acadèmica crea mane-
res de fer i de pensar que produeixen un
tipus de cos determinat.


En la formació corporal per a músics,
l’exigència de màxim rendiment sovint
impedeix escoltar el que passa en aquest
cos-subjecte que s’aferra a un ideal amb
exigència, autosubjugació, rigidesa i, de
vegades, conseqüències nefastes, tant fí-
siques com emocionals. Valdria la pena
preguntar-se si aquest enfocament de l’e-
ducació corporal no respon als criteris
cartesians de comprensió del món. 


“La modernitat, fundada en una fe
cega en la raó, fa de la mirada classifi-
cadora el sentit sobirà. Estem davant
d’un règim del sensible en què el sub-
jecte no s’acaba de trobar en la situació
de no saber, sinó que, per contra, utilit-
za els sentits  de manera que responguin
als requeriments de la raó.” (Tampini
2009:64). 


Com ja he plantejat, la idea de cos que
subjau en tota formació corporal en con-
dicionarà l’orientació. Considero que és
des d’un cos sensible, atent, permeable
i disponible, que l’aprenentatge de la tèc-
nica pot transformar-se en una tasca po-
tenciadora i creativa. Des d’aquesta pers-
pectiva, les eines fonamentals del procés
són la presa de consciència i la sensibi-
litat, més encara per a aquells que apos-
ten per esdevenir artistes, intèrprets o
creadors en qualsevol disciplina artís-
tica. 


Dins de l’aprenentatge acadèmic mu-
sical, l’espai que es dedica a la vessant
corporal hauria de facilitar les condi-
cions perquè es doni el procés d’auto-
observació, autoregulació, escolta i sen-
sibilització per tal de fer visible el que
succeeix en aquesta trobada amb el ma-
teix cos. I des d’allà, hauria de perme-
tre l’exploració i el procés de desenvo-
lupament d’una consciència i disponi-
bilitat corporals més grans, sense forçar
l’experiència i coneixent els mecanismes
en joc. 


Aquest plantejament parteix d’una
mirada sobre tot allò sensible que obre
espai a la incertesa, a l’interrogant i al
no saber; una perspectiva que permet
a cos i consciència constituir-se mútua-
ment i en la qual subjecte i objecte ja no
es dibuixen com conceptes antagònics. 


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


Cada època crea
maneres 


d’entendre i 
codificar el cos i
els moviments, 
i marca el que
som i el que


hauríem de ser.
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S
obre com ressona un cos. Ger-
da Alexander, creadora de la tèc-
nica de treball conscient eutonia,
ha abordat el treball corporal ba-


sant-se en una òptica similar a la que
plantejo en aquestes línies. Així, parla
del desenvolupament de la sensibilitat a
través de l’autoobservació: “Per arribar
al desenvolupament d’aquesta sensibi-
litat cal una presència, gràcies a la qual
es desenvolupa l’aptitud de ser objecte
de la mateixa observació i simultània-
ment viure els canvis d’aquesta obser-
vació.” (Alexander 1989:24) 


Les diverses activitats que es propo-
sen dins la classe de formació corporal
conviden a despertar aquesta conscièn-
cia-presència, i condueixen a un des-
plegament corporal més satisfactori. 


Prendre consciència no significa con-
trolar i empènyer el nostre cos des de la
voluntat d’imposició. Requereix una
presència en forma de testimoni; un dei-
xar de fer per permetre que alguna co-
sa succeeixi. 


Així doncs, parlem d’una consciència
ben allunyada de la proposta cartesiana,
de voler autocontrolar els sentits per do-
mesticar el cos. Parlem d’una relació no
jeràrquica entre consciència i cos; d’u-
na consciència convidada a ser testimo-
ni, a observar sense jutjar, i un cos no
cosificat, que crea coneixement des de
l’experiència i construeix subjectivitat. 


“Semblava el centpeus que, tan bon
punt es posava a pensar en quin ordre
havia de moure les potes, ja no podia
caminar... Només quan agafa per sor-
presa el mateix arquer, el tir surt suau-
ment.” (Herrigel 1999:46) 


C
om a cloenda. Les experiències
a les quals ens veiem exposats
i la forma en què aquestes ens
afecten modelen el nostre par-


ticular procés de donar-nos forma i ens
ofereixen punts des dels quals ens po-
dem obrir a noves possibilitats. La for-
mació corporal ha de facilitar a l’artista
–o futur artista– aquesta potència d’o-
bertura i disponibilitat, en la qual la
consciència s’expandeixi en un cos que
no sigui dual. 


“La consciència pot aprendre de l’ex-
periència. Per a la nostra finalitat,
només cal assenyalar que la conscièn-
cia en rol de testimoni funciona com una
llum verda perquè aparegui la novetat,
ja que deixa de funcionar com a con-
troladora del moviment i dóna peu per-
què s’esdevingui l’imprevisible.” (Tam-
pini 2009:70)


Per això no s’ha d’imposar una forma
sensorial i motriu com a correcta o mo-
del que calgui incorporar, sinó que s’ha
d’estimular la intel·ligència física i emo-
cional en l’àmbit de les sensacions de
manera que s’encaminin cap al desen-
volupament d’una major disponibilitat
i consciència corporal pròpia.


Vika Kleiman és llicenciada en Psicologia, professora de Formació corporal i co-
municació de l’ESMUC, de ioga, de consciència corporal i ballarina improvsadora.


Així, no baso el treball a l’aula en la
incorporació d’una tècnica específica de
moviment, sinó en la creació d’un terri-
tori d’experimentació i coneixement “en”
el mateix cos, amb tot el que això com-
porta; un espai on els nostres habituals
punts de referència es puguin qüestio-
nar, i des d’allà puguem aprofundir en
el procés de sensibilització, potència i
disponibilitat. 


El fet de desestabilitzar la nostra per-
cepció permet que es generin noves pos-
sibilitats: no per adoptar una nova for-
ma que –intentant mantenir-se “correc-
ta” es torni rígida–, sinó per transitar per
aquest procés de transformació dinàmi-
ca en la formació d’un mateix.


Des d’aquesta perspectiva, la situació
d’ensenyament-aprenentage ha de faci-
litar espais que permetin aquests “frecs”
amb noves maneres de percebre tot ser-
vint de suport a l’experiència subjectiva
sensorial, motriu, emocional i cognitiva
de l’alumne: buscant el referent intern,
convidant a una autoobservació gene-
rosa i sensible, posant a l’abast de l’a-
lumne eines que en facilitin el seu co-
neixement i permetent a la consciència
ser testimoni d’aquest esdeveniment. 


Mitjançant un coneixement que no és


el dels llibres o el del mirall, i diferent
del d’un cos amb objectius utilitaris i di-
ferent del cos en la medicina.


Frecs, pressions, empentes, canvis de
pes, tocs, moments de tensió i de rela-
xació, es transformen en experiències
–com l’emissió de so amb la veu o un
instrument musical– que permeten una
àmplia gamma de sensacions i de pos-
sibilitats que esborren la claredat entre
subjecte i objecte, entre cos i conscièn-
cia, entre el que toca i el que és tocat. 


“El tacte és l’únic sentit que no té òr-
gan propi: els estímuls tàctils es perce-
ben a través de la pell, però també dels
músculs, les articulacions, els òrgans,
els vasos sanguinis, l’oïda interna, grà-
cies a les terminacions lliures i als me-
canoreceptors. El tacte exigeix la proxi-
mitat del contacte. Sempre que toquem,
alhora som tocats.” (Tampini 2009:65) 


És des d’aquest punt que l’alumne
emprèn el camí del coneixement, ja no
“del” seu propi cos, sinó “en” el seu pro-
pi cos, en l’entorn d’una aula que faci-
lita aquest aprenentatge. Això requereix
temps per a l’exploració, paciència i ca-
pacitat per suportar la incertesa des de
la responsabilitat subjectiva; tant de l’a-
lumne com del docent. 


A tall de conclusió, retorno a Patricia
Stokoe, que tant ha inspirat la meva
pràctica docent amb les seves senzilles
paraules i la seva dedicació a la tasca
d’ensenyament en cadascuna de les me-
ves trobades amb ella: 


“Aquest ésser humà cos és a la vega-
da la font que genera la imatge motiva-
dora i creadora i l’impuls a l’acció;
també és l’instrument mitjançant el qual
plasma la imatge que pren cos en el seu
cos, i és a més l’instrumentista, ja que
ell mateix es balla.” (Stokoe 1990:47)
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IGNASI TERRAZA


–Què és per a tu el jazz?
–És un llenguatge musical; com tot


llenguatge, té els seus dialectes i els seus
codis, i també, com qualsevol llengua,
serveix per dir alguna cosa. 


–I creus que és encara més que això?
És una manera de viure?


–Evidentment, el jazz està lligat a un
entorn social, unit a unes formes més
obertes, i aquesta llibertat, que està dins
de la música, també ha acompanyat l’en-
torn d’aquesta música. Jo crec que sí,
que traspua aquests elements de to-
lerància, de saber escoltar i també, al
mateix temps, de definir i fer sentir la
seva veu pròpia. També hi ha l’element
rítmic i de la dansa. Vol dir que està lli-
gat a l’alegria de viure i al mateix temps
de transformar la tristor en llum. Hi ha
elements que podries dir que formen
part d’una forma de viure.


–Creus que la música ens funciona
com a teràpia per evadir-nos de la rea-
litat o per crear-ne una de nova? 


–Sempre ha estat així. El blues és això.
El blues està en la base del jazz, però
al mateix temps ve de la transformació
d’una situació personal, dura, trista, en-
rabiada… És un cant individual de des-
esperació de la persona que està en una
situació molt difícil i la transforma en
música; però no en una música que re-
flecteixi tristor o com de malament està
el món, sinó que els valors que transmet
són tot el contrari. És una mica com l’al-
químia dels sentiments. És donar-li la
volta, transformar el plom en or.


–Com penses que ha de ser un bon
músic?


–Per una banda, hi ha el domini de
l’instrument, del llenguatge, de la part
tècnica. Això seria com el domini de la
llengua. Però a la vegada, quan trobes
un bon músic, passa com quan llegeixes
poesia, que allò que t’està dient no es
tan tècnic. Un poeta coneix bé la llen-
gua, però un bon poeta no ho és pel fet
de ser gramaticalment correcte, sinó per-
què juga amb el llenguatge i al final et
toca, i et toca ben endins. Aquesta és la
clau de tot bon músic: que al final et to-
qui. I això té a veure no tant amb el com
es diu, sinó amb el què es diu i des d’on
es diu.


–Com et vas introduir en el món del
jazz?


–Vaig estudiar música clàssica al con-
servatori. El meu començament en el
jazz va ser d’autodidacta i no va ser fins
quan ja estava pràcticament treballant
com a professional que vaig contactar
amb algun músic americà que venia per
aquí. Vaig fer algunes classes amb Larry
Porter, diversos seminaris al Taller…, i
vaig completar la meva formació a pos-
teriori. No vaig seguir uns estudis for-
mals de jazz en el seu dia; era l’aproxi-
mació al jazz de l’antiga escola, a través
dels discos.


–Amb quines dificultats relacionades
amb la ceguesa t’has trobat durant la
teva carrera musical?


–La ceguesa en la música et planteja
una situació: no tens problema per ac-
cedir-hi ni per interpretar-la. El proble-
ma és evidentment la lectura i l’escrip-
tura, que és la mateixa dificultat que te-
nim en altres matèries. Però en la música


s’agreuja, ja que quan estàs tocant no
pots llegir alhora i això t’obliga a me-
moritzar les obres prèviament per
després poder-les tocar. Hi ha molta fei-
na per poder treballar i mantenir un re-
pertori clàssic. En el cas del jazz hi ha
una barreja de música improvisada i de
música escrita. Quan toques una peça
coneguda, normalment la partitura que
cal memoritzar és curta. Quan treballes
amb un estàndard, hi ha mecanismes de
memòria que s’activen en el moment en
què entens com està feta aquella peça.
No és igual que memoritzar una peça de
música clàssica, nota per nota. Això ha
facilitat que al llarg de la història del jazz
hi hagi uns quants músics cecs. Ara bé,
hi ha rols dins del jazz que són més difí-
cils que altres. Per exemple, si has de to-
car en una big band –sobretot a la sec-
ció de vent, on has d’anar clavat fent
la veu que t’escriuen. Habitualment to-
co en una big band, però no m’he de po-
sar d’acord amb cap altre pianista.


–I pel que fa a les dificultats de mo-
bilitat, com t’ho fas a l’ESMUC?


–Dins de la ceguesa hi ha dues ves-
sants que són les més problemàtiques:
l’accés a la informació i la mobilitat.
Dins l’Escola l’entorn és amigable. El
que és nefast és el disseny de la plaça
que hi ha just enmig de L’Auditori. Nor-
malment en un edifici tan gran trobaries
un punt en què, seguint la paret, tro-
baries la porta. En canvi aquí està tot
elevat i és com si haguessis de trobar,
sense cap referència, un quiosc enmig
d’una plaça enorme. És pràcticament
impossible arribar d’un punt a un altre
assegurant el recorregut, abans o després
et desviaràs.


L’Ignasi Terraza (Barcelona, 1962) i
el piano es van conèixer quan ell te-
nia onze anys. Era l’instrument que
hi havia a casa de la seva àvia. Des
de llavors li ha seguit sent fidel i l’Ig-
nasi s’ha convertit en un dels músics
de jazz més rellevants i sol·licitats del
panorama local i internacional. Du-
rant tota la seva carrera musical, en
diferents formacions i en solitari, 
s’ha guanyat el reconeixement i l’ad-
miració tant del públic com de la crí-
tica i, des del 2003, és professor de
piano jazz a l’ESMUC.


per ARIADNA SÁEZ


CEDIDA PER IGNASI TERRAZA
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ESMUC


Per a més informació i detall de les activitats programades, 
consulteu la pàgina web de l’escola: www.esmuc.cat.


octubre-novembre 2010
Activitats
Diumenge 3 d’octubre, hora per determinar
Parc Central del Poblenou


Concert de la Big Band de l’ESMUC, sota la direcció 
de Tim Garland.
Inauguració del 42 Voll Damm Festival Internacional 
de Jazz de Barcelona.


Divendres 8 d’octubre, hora per determinar
La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92. Barcelona)


S’inicia el primer de dos concerts a La Pedrera a càrrec de
professors de piano de l’ESMUC, que interpretaran obres
de Schumann i Chopin. En aquest concert Pierre Réach 
interpretarà obres de Schumann.


Dilluns 25 d’octubre, a les 19 h
L’Auditori (Sala Pau Casals)


Concert inaugural del curs acadèmic 2010-2011.
Orquestra de graduats que estrenarà una obra de Feliu 
Gasull, composta especialment per a l’ocasió. Els solistes
seran Sílvia Pérez, Xavier Sabata i Assumpta Mateu.
Conjunt instrumental que estrenarà una obra de Mauricio
Sotelo.


Dijous 28 d’octubre, de 16 a 20 h
Aula A351


Presentació d’instruments de la luthier Anna Andreu i de 
l’arqueter Gerard Díaz.
Dins el programa d’activitats del Parc d’instruments de 
l’ESMUC “El darrer dijous de cada mes: mostra d'instruments”


Divendres 5 de novembre, a les 20 h
Auditori Mestre Blanc (Conservatori de Manresa)


Concert: “ESMUC, música contemporània amb 
instruments d’arrel”.
Mostra de projectes finals i de concerts de fi de carrera del
curs 2010-2011 d’estudiants del Departament de Música
Tradicional de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Dins del programa de la 13 Fira Mediterrània de Manresa.


Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre, hora per determinar
Aula de Cor


Classe magistral: “Notes des de la banqueta d’un pianista”,
a càrrec de Boris Berman.
Organitza: Departament de Música Clàssica i 
Contemporània.


E S M U C A G E N D A





