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L’evolució de la nostra música va completament lligada
a la progressió de l’harmonia en el transcurs dels úl-
tims segles. De vegades com una evolució natural, d’al-


tres fruit d’una experimentació, la història de la música occi-
dental s’ha vist dirigida per unes aportacions que han anat re-
novant l’univers sonor. Hi ha hagut personalitats indiscutibles
que han contribuït a una certa “revolució” en el món harmò-
nic, però també són importants aquells autors que s’han ser-
vit dels avenços dels altres per desenvolupar un llenguatge
propi, i que formen part del patrimoni artístic.


Quan les avantguardes de la primera meitat del segle XX ja
formen part de la història, la veritat és que l’adscripció a una
tendència compositiva massa determinada i dirigista em sem-
bla una forma força antiquada d’afrontar el fet compositiu.
Totes les escoles i les personalitats del segle XX han deixat
molts camins oberts. La feina del compositor actual crec que
ha de residir a trobar la millor expressió personal a partir de
tot el llegat harmònic, sense restriccions imposades des de fo-
ra o, en tot cas, imposades pel criteri adquirit pel mateix au-
tor. En l’actual cultura mundial de l’excés d’oferta en tot tipus
de productes (des dels prestatges dels supermercats, fins als
canals de televisió, passant per les grans cadenes de roba),
molts cops la gran dificultat del consumidor és triar allò que
més necessita, o allò que més li agrada. Pensant metafòrica-
ment, això és el que pot passar a molts joves creadors que co-
mencen a cercar el seu propi camí: amb tanta oferta, cal no
perdre’s en exigències innecessàries, s’ha de saber triar el “bon
producte”. 


A mi em passa una mica el contrari (i ara ja parlaré a nivell
personal, que és el que se m’ha demanat en aquest article). La
meva tasca compositiva sempre ha anat lligada a una neces-
sitat d’expressió personal, allunyada de discursos especulatius
o d’obsessions transcendentalistes o ambicions filosòfiques.
Personalment, només he intentat “parlar” a través del piano
com a intèrpret, o a través dels sons com a compositor. Aques-
ta necessitat d’expressió ha determinat que emprés els recur-
sos que m’han semblat més adients en cada cas, en cada obra,
en cada fragment... Continuant amb el símil anterior, és com
si cada cop que volgués cuinar alguna cosa em limités a anar
al prestatge de la mateixa marca, o que hagués de fer sempre
una paella amb els mateixos ingredients. És per això que l’ús
que faig de l’harmonia va en funció de l’expressió que en aquell
moment tinc necessitat d’emprar, des de la més tonal a la mo-
dal, passant per la “jazzy” o la dodecafònica. 


Cerco les notes que s’estimen.” Sigui o no sigui certa,
aquesta expressió atribuïda al petit Mozart és una imat-
ge preclara del sentit dels intervals que ha de tenir tot


compositor; és a dir, de la jerarquia que s’estableix entre ells,
de la seva categorització.


Partint de la base que l’interval de 5a justa està en l’ori-
gen de tots els altres intervals, aquells que constitueixen el sis-
tema d’afinació atribuït a Pitàgores (sistema del qual deriva
l’organització global del Sistema de Quintes), reconeixerem
que tots els intervals procedeixen exponencialment de la re-
lació matemàtica més elemental, sigui (3/2)n...; és a dir, que
qualsevol interval entre els dotze sons de l’escala cromàtica,
és fill directe de la 5a pura. Per què creieu si no que anome-
nem “perfectes” els acords majors i menors? “Just” o “per-
fecte” són conceptes absoluts només aplicables, en sentit es-
tricte, a la idea de Déu... (i, segons que estem veient, al de la
5a justa!). No és rar, doncs, que a l’edat mitjana s’atribuís a
aquest interval un caràcter diví. No així a la 5a quan era dis-
minuïda o, el seu equivalent invers, la 4a augmentada, inter-
val de tres tons, o tríton, que prengué en aquella època fosca
i esotèrica la denominació de Diabolus in musica. (Vegeu el
conte que, amb aquest mateix títol, aparegué a la RMC, núm.
265, el novembre de 2006). Només un semitò és capaç d’en-
gendrar un terrible abisme entre el cel i el infern!


S’ha volgut donar a entendre que l’harmonia és “la cièn-
cia dels acords”, atribuint-li sobretot un valor vertical o de si-
multaneïtat, quan en realitat és l’articulació del sentit de to-
nalitat. Cal veure, però, que el més significatiu en el concep-
te mateix d’harmonia acaba sent el sentit d’enllaç, de connexió,
de linealitat. Per això valoro, considerant les teories derivades
de H. Schenker, la importància de l’horitzontalitat de l’har-
monia, aquella que es desplega al llarg d’una obra i incideix
plenament en la seva coherència orgànica i adequació estèti-
ca. No s’entén també per harmonia la relació de les parts amb
el tot? Considero que aquesta matèria s’hauria d’aprofundir
moltíssim més, ja des del grau mitjà, amb cursos d’anàlisi mu-
sical de vuit mesos i no de quatre, com s’està fent ara. Enca-
ra que no tinguem prou espai per parlar de metodologies, dei-
xeu-me finalment que us aconselli un llibre excel·lent, Har-
mony and voice leading d’E. Aldwell i C. Schachter que,
malgrat haver-lo volgut traduir, l’Editorial Harcourt Brace Jo-
vanovich mai no ha donat el permís per fer-ho, cosa que sí 
s’ha aconseguit d’El Contrapunto en la composición, del ma-
teix Schachter i F. Salzer, evidentment d’una altra editorial.


Parlem d’harmonia?


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


L’harmonia figura entre aquests conceptes transversals de la cultura occidental abraçats per sec-
tors molt diferents de la societat –la ciència, les arts, l’espiritualitat, la política. Des dels pitagò-
rics que encunyaren l’??????? com a “unió d’oposats”, el terme ha provocat les reflexions de pen-
sadors tan diferents com Vitruvi, Da Vinci, Dürer, Kepler, Leibniz, Hegel o Baudelaire. Ara bé,
l’única esfera –valgui el vulgarisme!– on l’harmonia encara gaudeix d’una posició central és la
música. Però fins i tot aquí se n’havien de tornar a negociar els continguts per tal d’assegurar-
ne la fertilitat dins el procés compositiu davant les amenaces del fin de siècle. Parlem, doncs,
d’harmonia!


Professor dels departaments de Teoria, 
Composició i Direcció, i Música Clàssica 
i Contemporània de l’ESMUC


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


Albert
Guinovart


Carles
Guinovart
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De Girona a Bombai


A
questa primavera, el Departament de Musicolo-
gia de l’ESMUC ha organitzat diverses activitats
d’interès. El 31 de març es va presentar el llibre
La inauguració del Teatre Municipal de Girona


l’any 1860: òpera, espectacle, ciutat, dels professors Anna
Costal, Joan Gay i Joaquim Rabaseda. No és una investiga-
ció arxivística que es limiti a consignar el llegat heretat de
les institucions del passat; no és “musicologia forense”. Ben
al contrari, el llibre reconstrueix l’impacte del teatre en 
l’imaginari dels gironins i la seva contribució a l’articulació
del teixit social. Amb una narrativa brillant i entretinguda,
més pròpia de la novel·la que no pas de l’escriptura acadè-
mica, al llibre ressonen els ecos de les àries d’òpera que es
van convertir en el centre de la programació del teatre; dels
tenors estel·lars que italianitzaven els seus noms per atreu-
re el públic, i d’un curiós sistema econòmic que sostenia les
companyies operístiques. El teatre hi apareix com un motor
que contribueix a construir la ciutat no només des d’una
perspectiva arquitectònica, sinó també cultural i simbòlica. 


Però la musicologia a l’ESMUC també s’interessa per l’ac-
tivitat interpretativa de diverses tradicions musicals. Així,
el 24 de març, el mestre Subroto Roy Chowdhury va ser con-
vidat conjuntament amb el Museu de la Música per impar-
tir una classe magistral de sitar, que va servir per introduir
els estudiants tant en aspectes organològics de l’instrument
com en el complex sistema modal hindustaní, així com en
els delicats matisos interpretatius d’aquesta complexa i re-
finada música. 


La pràctica, però, també és una prioritat. La primera set-
mana d’abril, i també en col·laboració amb el Museu de la
Música, els estudiants de totes les titulacions van poder prac-
ticar amb un gamelan del tipus Gong Kebyar: un conjunt
de gongs i metal·lòfons originari de Bali que es concep com
un instrument unitari, en el qual cada músic actua com una
tecla o corda, i que assoleix la seva complexitat gràcies a
la interacció dels motius simples de cadascun; un excel·lent
exemple de música comunitària.


Rubén López Cano


Subroto Roy 
Chowdhury 


(Calcuta, 1956) 
va impartir una 
classe magistral 


de sitar 
als estudiants 
de l’ESMUC. 


L’activitat es va 
oferir en 


col·laboració amb 
el Museu 


de la Música


PORTADA DEL LLIBRE LA INAUGURACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
L’ANY 1860: ÒPERA, ESPECTACLE, CIUTAT, DELS PROFESSORS DE L’ESMUC 


ANNA COSTAL, JOAN GAY I JOAQUIM RABASEDA







E
n aquest article us presentem
una formació instrumental força
inèdita al nostre país, l’Or-
questra de Portàtils. Aviat farà


uns tres anys que des del Departament
de Sonologia de l’Escola Superior de
Música de Catalunya vam veure la ne-
cessitat de crear una formació instru-
mental específica per als estudiants de
sonologia, que servís per aprofundir en
els aspectes més creatius de l’especiali-
tat, per conèixer els reptes que plante-
ja la creació i la interpretació amb ordi-
nador, i per poder-nos aproximar a l’à-
rea de coneixement de la Computer
Music des d’una vessant més engresca-
dora i col·lectiva. Per això es va crear un
conjunt instrumental específic a imatge
i semblança dels que ja existien de les
altres especialitats de l’Escola, com l’Or-
questra Simfònica, l’Ensemble de Mú-
sica Antiga, la Big Band o la Cobla. 
Es va crear l’Orquestra de Portàtils de
l’ESMUC.


Tocar amb ordinadors? Que els or-
dinadors tenen aplicacions musicals 
que poden anar molt més enllà de l’en-
registrament i la producció musicals és
inqüestionable. De fet, una de les pri-
meres aplicacions musicals de les pri-
meres computadores va ser la generació
de nous timbres i noves estructures mu-
sicals. A partir dels anys vuitanta, quan
la seva potència i disponibilitat van ser
suficients, se’n va començar a genera-
litzar l’ús en estudis domèstics i profes-
sionals. D’altra banda, l’ús d’ordinadors
per fer música en grup es remunta als
anys setanta, gràcies a l’aparició dels pri-
mers ordinadors personals.


Centrant-nos en les orquestres de
portàtils, un dels precedents històrics
més rellevants és, sens dubte, la cali-
forniana Lliga de Compositors de Mú-
sica Automàtica, creada el 1978 per John
Bischoff, Tim Perkis i Jim Horton. La se-
va “banda de músics” consistia en una
xarxa interactiva d’ordinadors se-
miautònoms, capaços de generar so i co-
municar-se entre si. Les actuacions eren
improvisades, sense partitura, ni pla pre-
vi, ni jerarquia de cap mena. 


Tot i les limitacions tec-
nològiques de l’època, a la
Lliga ja s’evidencien molts
dels problemes i les poten-
cialitats d’aquesta nova for-
ma de fer música. Quins
rols assumeixen els intèr-
prets/compositors? Quin ni-
vell de protagonisme, auto-4
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per JOSEP M. COMAJUNCOSAS
i ENRIC GUAUS


nomia i fins i tot “intel·ligència” volem
atorgar als ordinadors? Quin paper té
la mateixa estructura i interacció dels
sistemes en el resultat final? També te-
nen plena vigència algunes de les críti-
ques que rebien. Una de les quals, bé la
podríem fer a un jove instrumentista
aclaparadorament virtuós: “Els aparells
de la Lliga encara no han après a va-
lorar els silencis, i mostren un dels prin-
cipals defectes dels ordinadors: mai no
respiren.” I és que les possibilitats de ve-
locitat, control, complexitat i precisió
que ofereix l’ordinador i que poden anar
més enllà de les capacitats humanes, com
el virtuosisme excessiu, poden acabar
fatigant!


Del 1986 al 1997, el Hub (John Bis-
choff, Tim Perkis, Chris Brown, Scot
Gresham-Lancaster, Mark Trayle i Phil
Stone) continua les experiències pio-
neres de la Lliga i, amb el canvi de
mil·lenni, els portàtils ja són dispositius
amb notables capacitats de processa-
ment de so en temps real i connectivitat
extensa de fàbrica. És el moment de l’a-
parició de programari i interfícies pen-
sades per al món dels discjòqueis i vi-
deojòqueis, i el nou fenomen de la lap-
top music, la vigència de la qual podreu
observar en esdeveniments de masses
com el Festival Sónar.


Petites i grans orquestres... de portà-
tils. Seguint el camí obert per la Lliga i
el Hub, ara és el moment en què apa-
reixen les primeres orquestres de portà-
tils, com la Laptop Orchestra1 de Phi-
lippe Chatelain, la primera agrupació


L’Orquestra de Portàtils de l’ESMUC


amb aquest nom. Creada l’any 2002,
aquesta orquestra ha ofert un seguit d’o-
bres mixtes amb instrumentistes tradi-
cionals i una xarxa oberta de portàtils
que processa en viu, d’una manera im-
provisada, els sons que captura d’algun
intèrpret acústic.


D
e llavors ençà, ha anat proli-
ferant aquest tipus d’agrupa-
cions. Actualment hi ha un
bon nombre d’orquestres de


portàtils en actiu, especialment arreu
d’Europa i als Estats Units, moltes vin-
culades d’alguna forma amb institucions
educatives. S’ha creat una associació in-
ternacional per a aquest tipus de con-
junts, la IALO2, i s’està començant a 
recopilar una base de dades3 de net-
worked music. L’any 2010 es va convo-
car un concurs de composició per a
aquest format instrumental4 i, fins i tot,
s’han fet trobades d’orquestres de por-
tàtils.


Les dimensions d’aquests grups solen
ser modestes, habitualment d’uns 6
membres o poc més. La Princeton Lap-
top Orchestra5 (PLOrk), creada l’any
2006 per Dan Trueman i Perry Cook, i
dos anys més tard l’Stanford Laptop Or-
chestra6 (SLOrk), fundada per Ge Wang
a l’Stanford Center for Computer Re-
search and Acoustics (CCRMA), supo-
sen un nou paradigma en aquest tipus
de formacions, amb dimensions entre
15 i 25 membres, la qual cosa ja equi-
valdria a una petita orquestra, sense pre-
cedents fins aleshores. 


La majoria d’obres d’a-
questes orquestres experi-
menten amb el concepte
d’obra oberta, amb amplis
espais per a la indetermina-
ció i la improvisació. El punt
precís d’equilibri entre vir-
tuosisme o automatisme, la
coordinació a través d’una


Des de la presentació pública el juny 
del 2008, s’ha volgut que l’Orquestra 


fos un espai obert a sonòlegs, 
compositors i intèrprets, tant professors


com estudiants.


ACTUACIÓ DEL HUB AL MILLS COLLEGE, EL JUNY DE 1989
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direcció gestual, per xat, o sincronitzant-
se per xarxa, i l’ús d’entorns col·labora-
tius i fins i tot jocs que exploten les 
possibilitats de la xarxa són algunes de
les qüestions que s’exploren en llur 
repertori.


Una tendència força compartida en
les agrupacions més grans és la de con-
siderar cada músic i portàtil com a uni-
tat autònoma, amb el seu propi sistema
de so (per exemple, els altaveus semi-
circulars usats per la PLOrk), i una dis-
tribució a l’escenari a l’estil d’una or-
questra.


L’
Orquestra de Portàtils de
l’ESMUC. Des de la nostra
presentació pública el juny del
2008, hem volgut que l’Or-


questra fos un espai obert a sonòlegs,
compositors i intèrprets, tant professors
com estudiants, però també a enginyers
i programadors, alguns dels quals pro-
venen del programa de Màster en so i
computació musical (SMC) ideat en
col·laboració amb el Grup de Tecnolo-
gia Musical de la Universitat Pompeu
Fabra. És un repte i una oportunitat per
a tots: per als primers, quant a l’apre-
nentatge tecnològic; per als segons, per
la pràctica musical en grup.


Arrencar una orquestra d’aquestes ca-
racterístiques suposa haver d’assumir
uns reptes que no es plantegen en agru-
pacions més consolidades: no hi ha re-
pertori a mida, cal fabricar els “instru-
ments” propis, cal aprendre a tocar-los
i cal compondre-hi obres. Però, per so-
bre de tot, cal repensar què s’entén per
orquestra i quin paper pertoca als intèr-
prets i als ordinadors.


El portàtil com a instrument. Una 
pregunta que la gent ens fa sovint en
conèixer la nostra orquestra
és: “Els portàtils són per a
vosaltres el que els violins o
els violoncels són per als mú-
sics d’una orquestra clàssi-
ca?” Doncs depèn de l’ús
que en fem en cada obra. Si


prenem com a exemple un cas prou tri-
vial, consistent a utilitzar els ordinadors
com a instruments musicals autònoms
en què el músic “toca” directament o per
mitjà d’interfícies més ergonòmiques
(instal·lació encarregada per CaixaFo-
rum Una orquestra de portàtils, de Jo-
sep M. Comajuncosas i Josep Guallar),
es plantegen qüestions interessants: un
mateix instrument pot tenir múltiples
identitats sonores, no forçosament “ins-
trumentals”; un intèrpret pot executar
el so d’un instrument amb un gest pro-
pi d’un altre (bufar per fer sonar un
violí), o la possibilitat de tocar seqüèn-
cies melòdiques complexes (textures, 
patrons rítmics) en lloc de notes indi-
viduals.


És evident que l’ordinador portàtil,
malgrat la seva polivalència, i també a
causa d’aquesta, presenta tot un seguit
d’inconvenients per ser utilitzat amb èxit
com a instrument musical. D’entrada,
presenta una limitació en les interfícies
d’entrada i sortida que ofereix de fàbri-
ca (teclat, ratolí) gens comparables a la
subtilesa de control que podem tenir
amb un instrument acústic tradicional.
També està limitat per la potència mà-
xima que poden dissipar dels seus alta-
veus, que fan quasi del tot necessari
recórrer a amplificació externa. Final-
ment, els codis de comunicació entre els
intèrprets i l’audiència són el proble-
ma més greu que s’ha detectat. El pú-
blic, en veure una eina originàriament
pensada per al treball d’oficina, percep
la interpretació con un engany, com si
el músic sols reproduís un enregistra-
ment; no identifica l’origen del so en l’ac-
ció de l’intèrpret, i l’instrument esdevé
el que Kim Cascone anomena la “caixa
fantasma”. Hi manquen els habituals


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


codis “teatrals”, com la gestualitat i l’es-
pectacle, que l’oient espera en una in-
terpretació en directe.


Totes les orquestres de portàtils han
d’encarar aquesta problemàtica d’algu-
na forma: afegint components de ges-
tualitat amb interfícies, com fan a Virgí-
nia;7 afegint projeccions i altres com-
ponents escenogràfics, com a Tòquio8 o
Berlín;9 emulant la posada en escena de
les orquestres simfòniques, com fan a
Stanford, Princeton o Seattle;10 o, en-
cara, emfatitzant el caràcter acusmàtic
de la interpretació amb portàtils, amb
casos extrems com l’orquestra de portà-
tils “acústica” de Graz, la Powerbooks
Unplugged.11 A l’Orquestra de Portàtils
de l’ESMUC mirem d’explorar les no-
ves possibilitats que ens obre aquest nou
format més que no pas perseguir una
identificació amb els rituals escènics de
les orquestres tradicionals, però aquest
és un camp obert que encara estem ex-
plorant.


E
l nostre repertori. De bon prin-
cipi ens ha interessat aprofitar
les potencialitats dels ordina-
dors en directe per recrear obres


de tipus obert que s’adapten amb na-
turalitat al nou entorn i que es poden es-
tendre amb nous recursos multimèdia
i noves formes de control. 


Així, les nostres primeres obres les
plantejàvem com a homenatges a clàs-
sics de la música processual i minima-
lista de la New York School. Per exem-
ple, en la nostra presentació en públic
vam oferir Reich on Reich, una versió
de Pendulum Music d’Steve Reich, en
què dos micròfons pendulen sobre sen-
gles altaveus al terra i produeixen aco-
blaments periòdics que són processats


pels ordinadors, tot modificant
la realimentació i recreant el
patró melòdic de l’obra Electric
Guitar Phase, del mateix com-
positor.


Una altra tècnica que lliga
molt bé amb la composició mi-


“Els portàtils són per a vosaltres 
el que els violins o els violoncels 


són per als músics d’una 
orquestra clàssica?” 


LA PRINCETON LAPTOP ORCHESTRA EXECUCIÓ DE L’ORQUESTRA DE PORTÀTILS DE L’ESMUC
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nimalista i que de fet utilitzen diverses
orquestres de portàtils és el live-coding,
o programació en directe. Una aplicació
habitual del live-coding és la generació
i variació de patrons melòdics repetitius
tot modificant línies de codi al vol, du-
rant l’actuació. Al Trio per a marimba,
violí i theremin (ofert al concert Phonos
de juny del 2010) vam voler combinar
el live-coding amb la interpretació amb
instruments robotitzats, utilitzant la ma-
rimba i el violí mecànics d’en Joan Vallbé
i el theremin amb braç robòtic d’en
Quim Llimona. Cal dir que ja hi ha ha-
gut experiències similars que combinen
orquestres de portàtils amb robots, com
The Machine Orchestra, un projecte del
Departament de Música de l’Institut Ca-
lifornià de les Arts (CalArts). Aquesta
inversió de rols, que posa en primer ter-
me les màquines com a intèrpret ins-
trument, i en segon terme els humans,
que les programen i assumeixen un rol
de “titellaires musicals”, obre les portes,
si bé tímidament, a allò que P. Torpey i
Tod Machover del grup de recerca de
l’Òpera del Futur han convingut d’ano-
menar “actuacions descorporitzades”.


A
més de l’obra de Reich ante-
riorment esmentada, una al-
tra obra de tipus processual
que vam voler homenatjar va


ser l’irònic Poema per a 100 metrònoms
de G. Ligeti. En la nostra versió, pre-
sentada a la Sound and Music Compu-
ting Conference de Porto de l’any 2009,
quatre intèrprets controlaven amb wi-
motes (uns comandaments sense fils per
a videojocs) fins a quatre-cents metrò-
noms virtuals, d’acord amb les instruc-
cions del director. En aquest cas, vam
convertir una obra processual “au-
tomàtica” en un instrument audiovisual,
sobre el qual els intèrprets tenien con-
trol de diversos paràmetres visuals, com
el zoom i alguns efectes d’il·luminació,
i sonors, com la freqüència, tempo i sin-
cronització dels metrònoms.


Finalment, i encara inspirats en la idea
de l’“obra procés”, una configuració de
l’orquestra que ens ha donat bons re-
sultats i que hem anat madurant aquests
darrers dos anys és la que emprem en
US19337, “la Roda”. Es basa en el joc
del telèfon com a metàfora de la poca
consistència de la comunicació inter-
personal. En el joc, una frase es xiuxiueja
a cau d’orella, per torns, d’un jugador
al proper; això provoca resultats sor-
prenents, i sovint divertits, causats per
l’acumulació d’errades i la reinterpreta-
ció subjectiva del missatge. En la nostra
obra, els ordinadors s’enllacen en un bu-
cle tancat, de manera que la sortida d’àu-
dio d’un està connectada a l’entrada
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d’àudio del següent, i el director injecta
sons que cadascú va processant lliure-
ment mentre circulen pel bucle.


Aquest tipus d’enfocament permet
una improvisació lliure, per torns, ba-
sada en la transformació acumulativa
del so, en què tothom és igualment res-
ponsable del resultat final, i reclama per
tant una actitud de col·laboració molt
estreta entre tots els músics. Els resul-
tats són sempre força impredictibles i
diferents en cada execució, tot variant
enormement segons els sons de partida,
el tipus d’efectes i l’ordre amb què es
processa aquest so i la quantitat de trans-
formacions acumulades que rep.


Un camí obert. Com a agrupació ins-
trumental volem, per un costat, integrar-
nos encara més en la vida acadèmica de
l’Escola, tot preparant obres mixtes i ani-
mant els compositors a escriure per a
nosaltres, però també obrir-nos i donar
a conèixer l’Orquestra fora de l’entorn


acadèmic.
També volem ampliar el nostre re-


pertori seguint la línia actual, amb obres
comissionades, i reinterpretant clàssics
de l’electroacústica.


Finalment, la mateixa existència de
l’orquestra implica una tasca contínua
en recerca interpretativa, en la qual es
barregen objectius diversos, com la ma-
ximització de la comunicació i la inte-
racció entre els músics, o fer les nostres
obres més intel·ligibles per al públic,
amb recursos com la utilització de l’es-
pai, la gestualitat i els recursos visuals.
Un primer resultat d’aquesta recerca és
la publicació d’un article al proper
congrés NIME201112 (New Interfaces
for Musical Expression) que se celebrarà
a Oslo el proper mes de juny.


Esperem que la idea de l’Orquestra
de Portàtils us engresqui i us convidem
a participar-hi com a oients o, és clar,
com a intèrprets! 


NOTES
1. http://www.laptoporchestra.net/ 
2. http://www.ialo.org/doku.php
3. http://locusonus.org/w/?page=NMSAT
4. http://www.montana.edu/wwwmusic/musictech/musictecheme.html 
5. http://plork.cs.princeton.edu/ 
6. http://slork.stanford.edu/
7. http://l2ork.music.vt.edu/main/ 
8. http://www.laptoporchestra.net/ 
9. http://www.laptoporchester.de/home.html 
10. http://www.laptoporchestra.com/about.html 
11. http://pbup.goto10.org/ 
12. http://www.nime2011.org/
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ESMUC


ENSEMBLE MÉRIDIEN


–Teniu dos projectes grans a les mans
per als propers dies i mesos. Com us or-
ganitzareu?


–Ja tenim un gran planning. Des de
fa més d’un mes, cada setmana tenim
programat com a mínim un assaig. Tot
i això, els membres de l’ensemble estem
vivint a llocs diferents i llavors hem d’a-
profitar la disponibilitat de cadascú quan
ens trobem a Barcelona. Treballem per
seccions: comencem amb el petit nucli
de violins i violoncel i després anem afe-
gint-hi parts del continu. Però abans dels
concerts ja tenim programats uns quants
assajos junts, eh?


–És una mica complicat...
–Sí, quadrar les dates és força com-


plicat, però hem aconseguit complir l’a-
genda tal com la teníem prevista, de mo-
ment. L’altra fórmula seria quedar uns
quants dies abans del concert i fer un in-
tensiu, però tampoc no ho veiem viable.
Preferim anar-nos trobant amb temps.


–Què s’hi podrà trobar, a Antiqva,
per part vostra?


–És una barreja de dos programes que
ja teníem, i que hem titulat “Entre l’a-
mor sacre i el profà”. La majoria del re-
pertori està format per música alema-
nya, i en destaquen algunes cantates de
Händel. Els concerts que farem seran
a l’aire lliure, d’uns quaranta minuts;
pensem que hauria de ser una cosa molt
amena.


–I això d’Ambronay de què va?
–Des del Festival d’Ambronay, cada


any es munten les Acadèmies de músi-
ca antiga, que consisteixen a triar un pro-
grama i fer una selecció d’intèrprets per
tot Europa. Però fa dos anys han enge-
gat les Résidences Jeunes Ensembles,
que consisteixen en la selecció de tres
grups com a residents de l’edició següent
del Festival, sempre que hi hagi algun


membre de la formació que ja hagi par-
ticipat en alguna de les Acadèmies.


–Què vol dir, això?
–Doncs que el Centre Culturel de Re-


encontre d’Ambronay, l’organitzador del
festival i d’aquestes residències, posa les
condicions per tal que es pugui anar a
assajar allà durant una setmana, ofereix
allotjament i manutenció però també for-
mació per als membres residents. Fi-
nalment, es participa en el festival en un
concert. 


–Quan serà tot plegat?
–El concert serà al setembre en el


marc del Festival d’Ambronay, però la
residència serà pel mes de maig. Ah!
Però aquesta estada coincidirà amb la
roda de premsa de presentació del fes-
tival, en la qual podrem tocar. Serà una
bona oportunitat també per donar-nos
a conèixer.


–Aconseguir una de les tres residèn-
cies entre 60 candidatures de tot Eu-
ropa és un bon assoliment, no?


–Va ser una sorpresa. Era difícil que
ens agafessin, sobretot perquè no som
francesos. 


–Què diríeu que va cridar l’atenció
del jurat?


–Potser el programa, per la seva co-
herència... Però també la professionali-
tat del material que vam enviar-hi. L’es-
tiu passat vam fer una inversió per tenir
un bon enregistrament. Com que la ma-
joria de seleccions de festivals i cicles
parteix de la base d’enregistraments,
crèiem necessari tenir material en con-
dicions. Encara que toquis molt bé, si
no tens una bona gravació és difícil que
t’agafin.


–És curiós...
–Sí, però també hi havia el material


escrit. El dossier que vam enviar era com-
plet: les relacions entre les diverses obres,
el perquè de la selecció del repertori, les
fonts consultades... Tot un context histò-
ric en relació. Suposem que buscaven


grups joves, però no només que toques-
sin bé, sinó que tinguessin un projecte
amb cara i ulls. Va ser una aposta des del
principi que segurament ha funcionat
tant a Antiqva com a Ambronay.


–Però aquest tipus de treball darre-
re l’escenari i dels assajos no sol entrar
en els estudis d’interpretació.


–No, no se sol ensenyar..., però cal
anar parant atenció a allò que es fa i te-
nir presents les experiències personals
de cadascú. Tots hem tocat amb altres
grups i hem pogut anar veient tot allò
que funciona i allò que no. Ens hem anat
fixant en la durada del repertori, en la
manera com combinem música només
instrumental amb la veu, en buscar un
equilibri, etc. I després de tenir l’enre-
gistrament, vam anar buscant altres pe-
ces que hi lliguessin.


–Per tant, més enllà de tocar bé, pot-
ser és interessant aconseguir una bona
imatge?


–No només això. Darrere la redacció
del dossier també hi ha qüestions musi-
cològiques. Cap de nosaltres és mu-
sicòleg, però som intèrprets interessats
a ser coherents amb el programa i, per
tant, volem traslladar un treball de cai-
re més musicòlogic a la vessant inter-
pretativa. Segurament és el que s’acos-
ta més al que hauria de ser un progra-
ma de concert de música antiga.


–Per cert, Méridien a què fa referència?
–Mmmm... És una paraula amb molts


significats, però la veritat, ens va agra-
dar com sonava la paraula.


–Doncs com us definiríeu?
–Buf! No ho sabem..., però tenim 


clar que l’ensemble és un espai on 
podem fer allò que realment volem... 
No estem sota la batuta de cap direc-
tor i les decisions són compartides; ens
sentim a gust tocant junts, ens definim
molt amb aquest repertori barroc... És
com un compromís de cada un amb 
la música.


Laia Frigolé (soprano), Elisabeth Bataller i
Maria Gomis (violins), Marta Vila (violon-
cel), Vega Montero (contrabaix), Juan de la
Rubia (orgue i clave) i Josep Maria Martí
(tiorba): tots ells formen l’Ensemble Méri-
dien, un grup sorgit ara fa quatre anys dels
passadissos de l’ESMUC. La formació ha
començat l’any d’una manera intensa: ha
estat seleccionada per formar part de l’Anti-
qva 2011, un cicle de concerts de música an-
tiga itinerant per diferents ciutats espanyoles organitzat per «la Caixa» i que es va posar en
marxa aquest mes d’abril. Però a la llista de projectes, també s’hi afegeix una residència al
Festival d’Ambronay 2011, a França.


P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


per ÍNGRID PUJOL
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ESMUC


E S M U C A G E N D A


Activitats maig 2011


Dijous 5, a les 15 h.


Conferència: “La composició d’òpera per a infants: 
la recerca de la claredat”, a càrrec d’Andrea Basevi. 
Adreçada a estudiants de l’ESMUC.
Organitza: Departament de Teoria, Composició i Direcció.


Dimarts 10, a les 20.30 h.
L’Auditori. Sala 2 Oriol Martorell


Joves compositors de l’ESMUC & BCN 216.
Francesc Prat, direcció musical.
Concert gratuït. Estrena de les obres dels estudiants de 
Composició de l’Escola Superior de Música de Catalunya.


Dimecres 18.
Palau Robert de Barcelona


Concert del Cor de Jazz de l’ESMUC.
Director: Eduardo Tancredi.
Organitza: Departament de Jazz i Música Moderna.


Dimarts 24, a les 20.30 h.
L’Auditori. Sala 2 Oriol 
Martorell.
Dijous 29, a les 20.45 h. 
Valls. Teatre Principal


Concert: obres cambrístiques 
de Robert Gerhard.
Conjunt Instrumental 
de l’ESMUC.
Director: Xavier Puig.


Divendres 27, a les 20.30 h.
Teatre L’Atlàntida de Vic


Concert de la Camerata ESMUC-Quartet Casals.
Programa: Quartet en Do major, K. 157 de Mozart; 
Danses romaneses de Bartók; Quartet núm. 7
de Xostakóvitx. Organitza: Departament de Música 
Clàssica i Contemporània.


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


La titulació en musicologia de l’ESMUC ofereix con-
tinguts, orientacions, instal·lacions i un professorat
d’alt nivell, únics al nostre entorn. Els estudiants s’i-


nicien en la investigació musical contemporània en àmbits
com la història crítica, els estudis culturals, l’antropologia
recent, els suports digitals per a la transmissió de coneixe-
ment sobre la música i els discursos teòrics més avançats en
ciències socials i humanitats. També participen en reunions
acadèmiques, congressos i associacions, sense descuidar la


seva estreta relació amb la pràctica musical, ja que tenen
accés a l’estudi de l’instrument i a conjunts de cambra amb
professors de primer nivell, així com també a pràctiques amb
músiques del món. Destaquem la línia de musicologia in-
terpretativa: una recerca feta des de la interpretació, amb la
praxi de la interpretació. 


Oberta la inscripció a les proves d’accés.
Per a més informació sobre la titulació, consulteu el web


de l’ESMUC o adreceu-vos a: silvia.martinez@esmuc.cat


Proves d’accés 
a la titulació de musicologia


ROBERT GERHARD
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ESMUC


És difícil estar en contra dels avantatges que ens pot ofe-
rir la tècnica en la nostra vida diària. Temps, esforços
inútils i altres inconvenients han estat eliminats per la


informàtica. Això ha fet que la vida ens sigui més fàcil i pro-
fitosa. De fet, recordo que fa uns quants anys ningú no posa-
va inconvenients al concepte de progrés. Tot el que es podia
entendre com a progrés era benvingut, sense cap crítica. Ha-
via de ser el millor per a tots. No obstant això, el temps pre-
sent ens demostra el contrari. Aquest progrés ens ha portat
a viure en unes ciutats on l’ambient és irrespirable, els animals
es moren als seus hàbitats i els paisatges estan irremissible-
ment malmesos. El planeta no ho ha pogut suportar. Per tant,
hem d’assumir que el maniqueisme que diu que “això és bo
o això és dolent”, no és cert.  


En l’ensenyament està passant el mateix. Tal com encapça-
lava aquest article, ningú amb dos dits de front pot estar en
contra d’utilitzar les noves tecnologies, però tampoc no s’hi
pot estar d’acord sense fissures. La pregunta ha de ser una al-
tra: ara l’alumnat està més ben preparat a causa simplement
de la tecnologia? Sincerament he de dir que no; fins i tot diria
que anem pitjor. Jo, ja fa un temps, observo que Internet no
ens fa saber més. Una major comoditat i una tremenda acces-
sibilitat a tot ens ha fet més indolents i acomodaticis. El més
important no és el continent sinó el contingut. I aquest, per
molt que el disfressem amb tota mena d’andròmines tecnolò-
giques, no és millor. L’ús de determinades tecnologies a les au-
les ha fet més entenedora i còmoda la docència, però altres as-
pectes han quedat clarament perjudicats; per exemple, els con-
tinguts massa extensos –i per tant ineficaços– i, en alguns casos,
un professorat poc preparat que ha vist de quina manera pot
maquillar les seves mancances amb la tecnologia.


En tot això hi ha un aspecte que encara em preocupa més.
És evident que tothom ha de fer el que cregui més convenient,
però el que no es pot admetre és que s’estigmatitzi qui no veu
les coses de la mateixa manera. Ara, tot el que sona a “abans”
està mal vist. Els uniformismes mai no m’han agradat. En
essència són contraproduents, i aquest ho és especialment.
Significa que abans tot es feia malament pel simple fet d’estar
“antiquat”. Un greu error. Si fos així, totes les obres del bar-
roc, ¿no les hauríem de considerar com ho fem perquè tenen
més de dos segles? Deixem que els professors actuïn com cre-
guin més convenient i fixem-nos en el que diuen i com ho
diuen, i no amb quina tecnologia pensen basar-se.


L’alarma del mòbil sona a les 6.30 h i em recorda l’a-
genda del dia. Començo al CaixaForum amb un ta-
ller de música i matemàtiques per a alumnes d’ESO.


A les 8 h pujo al cotxe i connecto l’iPod. He de triar algunes
peces per a l’anàlisi auditiva...; aprofitaré el viatge.


L’aula està ben equipada: canó, taula de mescles, 4 caixes,
11 ordinadors, xarxa, piano, contrabaix reciclat... El taller trac-
ta de tres punts de trobada; el tercer, la proporció àuria, es po-
sa en pràctica en la composició de deu peces als ordinadors;
s’acaba amb l’audició de totes les peces i amb els comentaris
adients. A la tarda, exàmens al Conservatori; tindrem poc
temps, així que l’anàlisi auditiva la faran a casa; obriré una
tasca al Moodle i, durant un període d’uns dies, podran fer-la
quan vulguin. Avui, però, hauran de fer el dictat polifònic,
amb el seu reproductor o amb la versió Scorch o MP3 des
de l’aula d’informàtica. Ah! i també penjaré el vídeo del con-
cert de Nadal en el Dropbox i en el Moodle.


Enguany, com cada any, des de les aules d’harmonia, com-
posició i improvisació hem creat una peça adient amb el tema
proposat, la natura. Han estat 12 alumnes de diverses classes,
horaris, assignatures i poblacions; una experiència interessant
de composició col·lectiva. Vam fer algunes “pluges d’idees”
amb el suport d’audicions amb l’Spotify i la Naxos Music Li-
brary, i documentades en alguns casos en la immensa “Oxford
Music Online”. La comunicació: correu electrònic, Face-
book i pels passadissos. La peça va acabar sent un quòdlibet
d’El cant dels ocells i El rossinyol sobre un obstinat d’Orff i
improvisacions amb un final clarament latin.


En pocs dies, una de les alumnes va dominar suficientment
el Sibelius com per transcriure i donar un bon final a la peça.
Ho vam exportar en format gràfic, PDF i àudio i ho vam 
distribuir a la llista. Vam fer un únic assaig tots plegats que
vam enregistrar amb un Zoom, edició amb Wavelab i penjat
al Moodle. El concert va anar molt bé.


La combinació d’ús de maquinari, programari i accés a
Internet ens ofereix una aula de música “expandida”. L’ús de
plataformes com Moodle ens permet fer una pedagogia dife-
renciada, personalitzant els exercicis i cercant les rutes més
apropiades per a cada alumne, així com potenciar la comu-
nicació i el debat i apropar l’experiència creativa i la desco-
berta de nous llenguatges i relacions a aquells que no són mú-
sics. “Fins a quin punt...?” Potser diria: “Mentre siguin útils,
transparents i ajudin a la creativitat.”


Les noves tecnologies a l’aula 
de música: fins a quin punt?


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


La manera de treballar, de comunicar-nos i d’aprendre, durant els últims vint anys ha


experimentat uns canvis enormes. Les noves tecnologies ara fan possible l’intercanvi de


coneixement, obviant distàncies i terminis que abans eren insalvables; aporten recursos


molt valuosos per a la docència, però també generen un excés d’informació que pot fer


naufragar els estudiants en aquest mar de bytes. Qui en determina l’ús i la necessitat? El


professor? O bé són un peatge obligat si volem anar d’acord amb els temps?


Compositor i professor de l’ESMUC
Professor de l’ESMUC 
i del Conservatori de Granollers


Lluís 
Vergés


Josep
Guallar







3


ESMUC


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


Eduard Blanxart


D’
una forma una mica sob-
tada, just a la tornada de
les festivitats nadalen-
ques, l’ESMUC va comp-


tar amb la visita d’una persona de mà-
xim interès per a tots aquells amants de
la música, de la història, del món wag-
nerià i, en general, de les bones xerrades.
Eduard Blanxart, dissenyador i músic,
nascut a Terrassa el 1915, visitava l’Es-
cola per presentar la biografia que va edi-
tar l’any 2008 sobre la figura del direc-
tor d’orquestra català, i wagnerià decla-
rat, Antoni Ribera, tot i que la pre-
sentació era l’excusa per gaudir del seu
bagatge vital.


Els assistents a la conferència i xerra-
da van poder gaudir d’un oasi de temps
de veritable història, amb l’explicació de
fets interessants i multitud d’anècdotes
que va explicar Eduard Blanxart sobre
la seva vinculació amb Ribera. El seu
amor per la música i la seva gran memò-
ria van captivar l’interès de tots els as-
sistents.


Blanxart, amb 96 anys, és un pou de
saviesa que gaudeix parlant i conversant
de la música com si no hagués passat el
temps, però tenint clara la perspectiva
temporal. Conserva una memòria que
ens agradaria tenir a molts i té una for-
talesa corporal, un discurs i un enginy
divertit ple de vitalitat, que trenca els
clixés de la seva edat. Si algú esperava
trobar-se amb un discurs pla i insípid, el
va sorprendre amb tot el contrari, i el
temps de la xerrada es va evaporar sen-
se pietat.


Professionalment, Blanxart té una àm-
plia obra de disseny centrat en l’art re-
ligiós, orfebreria, mobiliari, interiorisme
i jardins, però des que era un infant
també va poder cultivar una de les seves
vocacions, la música. És pianista, com-
positor i durant molt de temps va orga-
nitzar audicions periòdiques a casa seva,
adreçades als seus amics i als amants de
l’art i la música, que van crear càtedra.


El protagonista de la xerrada va ex-
plicar que el mestre Ribera tenia un pa-
rentiu llunyà amb el seu pare. Això i “el
seu entusiasme per Wagner va fer que el
lligam amb ell es mantingués tot al llarg
de la seva vida”. Antoni Ribera (Barce-
lona, 1873-Madrid, 1956) va ser el wag-
nerià més representatiu del país. Va ser
“el màxim difusor de la seva obra a Es-
panya, aprofundint, traduint i divulgant
les composicions del músic alemany, i


va ser l’únic que va conviure i intimar
amb els seus inicials protagonistes”, fins
i tot amb la família Wagner. Ribera ha
estat també l’únic director del país que
ha dirigit íntegre el corpus wagnerià a di-
ferents espais emblemàtics de l’òpera eu-
ropea i, per descomptat, al Gran Teatre
del Liceu.


Durant tota la xerrada, Blanxart va
dialogar amb el nombrós públic present,
responent a diferents preguntes sobre el
mestre i, especialment, sobre els diver-
sos moments històrics de la seva vida,
com ara el III Congrés de la Societat In-
ternacional de Musicologia que va tenir
lloc a Barcelona el 1936. També va par-


EL DISSENYADOR I MÚSIC EDUARD BLANXART VA PRESENTAR A L'ESMUC 
EL SEU LLIBRE SOBRE EL DIRECTOR D'ORQUESTRA ANTONI RIBERA


EL DIRECTOR DE L'ESCOLA, JOSEP BORRÀS, I EL MUSICÒLEG FRANCESC CORTÈS 
VAN ACOMPANYAR EDUARD BLANXART EN LA SEVA XERRADA


lar sobre les diferències existents a 
l’hora d’interpretar o dirigir Wagner en-
tre avui i aquella època, o de les males
relacions que Ribera mantenia amb mú-
sics coetanis a conseqüència del fort
caràcter del director.


Blanxart va destacar que no hi ha cap
testimoni sonor del mestre i va animar
els investigadors a continuar la seva tas-
ca de recerca sobre la figura del músic.
Segons el que va recordar, bona part de
la documentació i el material del direc-
tor es troba als arxius de Ràdio Nacio-
nal d’Espanya, segurament un pou de
sorpreses per als qui s’animin a explo-
rar-lo. A. A.


presenta la biografia del mestre Antoni Ribera







F
a alguns anys, els estudis realit-
zats per M. Ester-Sala sobre la
vida de Carles Baguer,1 compo-
sitor i organista de la catedral de


Barcelona, van obrir la possibilitat d’in-
teressar-se per la investigació de qui va
ser el seu oncle i mestre, el també orga-
nista de la catedral Francesc Mariner.
En la majoria d’obres de Baguer queda
palès un estil proper al que podríem ano-
menar classicisme, el qual, si bé no va
tenir tant de temps com en altres indrets
per poder configurar-se amb calma, sí
que va arribar a uns nivells de qualitat
interessants en alguns punts de la Penín-
sula. Es podria dir que Baguer va ser un
dels compositors més prolífics del seu
temps per la gran varietat de formes i ti-
pologies diferents que va arribar a con-
rear, entre les quals destaquen simfonies,
oratoris, concerts, misses, sonates per a
teclat i fins i tot una òpera. Arran d’a-
quest primer acostament de M. Ester-
Sala, altres investigadors com Josep M.
Vilar o Ramon Sobrino han aprofundit
després en la producció de Baguer, que
representa un dels més grans exponents
de l’estètica clàssica al nostre territori.


Havent comprovat la rellevància que
va anar adquirint aquest compositor i
organista, ens ha semblat interessant
proposar un acostament a la figura del
mestre que podria haver inspirat aques-
ta tendència tan oberta a les noves in-
fluències característica de Baguer, de ma-
nera que vam iniciar un projecte de re-
cerca amb l’objectiu de reunir en un
primer catàleg l’obra de Mariner que es
conserva en diferents arxius de música
repartits per Catalunya.2 Tot i que, com
veurem més endavant, Mariner no va
practicar la diversificació formal amb
gaire entusiasme; per començar, en les
còpies de les seves obres que hem reu-
nit només trobem peces per a teclat.


Pel que fa al seguiment que ha tingut
aquest organista en el transcurs de la
història, podem dir que fins als estudis
d’Ester-Sala sobre Baguer,
ha estat un personatge que
més aviat ha passat inad-
vertit. El baró de Maldà en
el seu Calaix de sastre es-
menta força vegades Carles
Baguer, conegut llavors com
Carlets, però gairebé no hi
ha referències del seu oncle.
Des de llavors, el seu nom4
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per LUIS PALAO GARCÍA


no apareix en els registres fins als tre-
balls d’Higini Anglès, en els quals es re-
cull un íncipit d’una de les obres per al
registre ple de l’orgue, a banda del qual
el mateix Anglès puntualitza: “no co-
neixem aquest autor”.3 Més recentment,
a principi dels anys vuitanta, Pavia i
Simó també esmenta Mariner en els seus
estudis sobre l’orgue, però dins d’un
marc més ampli. Poc temps després, Es-
ter-Sala realitza el seu treball sobre Ba-
guer, i és a partir d’aleshores quan co-
mença a aparèixer un més gran interès
per la figura de l’organista. L’investiga-
dor que més ha aprofundit entorn de
Mariner fins ara ha estat M. Voortman,
que, al final dels noranta, va arribar a
treure una edició d’algunes de les toca-
tes de l’organista en col·laboració amb
l’Editorial Tritó.


Un orgue en males condicions. Abans
d’entrar directament a analitzar els as-
pectes biogràfics i el conjunt de la pro-
ducció de Mariner, i atès que es tracta
d’un organista, hem de dedicar unes lí-
nies a l’instrument amb el qual va haver
de treballar, ja que les mateixes possi-
bilitats i limitacions de l’orgue podrien
haver influït en la sonoritat i el tipus de
peces que s’han catalogat. En relació


Francesc Mariner (1720-1789)
amb això, és una llàstima no conèixer
del cert amb què es va trobar Mariner
quan va acceptar el càrrec d’organista,
però sí sabem que després dels continus
bombardejos durant l’últim setge a la
ciutat de Barcelona l’any 1714, l’orgue
de la catedral va quedar molt malmès.
Els estudis de Pavia i Simó sobre la histò-
ria de l’orgue ens ajuden a fer-nos una
idea de les reparacions i ampliacions que
va anar rebent l’instrument en la seva
extensa trajectòria vital.4 En general, no
seria desencertat afirmar que Mariner
mai no va arribar a gaudir d’un instru-
ment en condicions, encara que acon-
seguís la seva plaça definitiva més de
vint anys després de l’esmentat bom-
bardeig. Molt després, en les resolucions
capitulars de l’any 1773 encara trobem
una petició seva per reparar l’orgue més
gran, que suggereix, o millor dit expli-
cita, que l’instrument estava en unes con-
dicions lamentables: “Tambe ha decla-
rat [...] M.n Mariné q.e son molts y
molts los registres q[u]e faltan, y que no
se pot tocar casi res, y q.e tota esta obra
junta sen anira de cost â unas 370 ll
poch mes ô menos [...]”.5


F
inalment aquesta petició va ser
tinguda en compte per l’Admi-
nistració de la catedral i es va
contractar el mestre orguener


Antoni Boscà per als treballs de repara-
ció. Pel que es dedueix d’un altre dels
registres capitulars datat gairebé un any
després d’aquest últim, Mariner no de-
via quedar gaire satisfet amb el resultat
de les reparacions i hauria arribat a dis-
cutir amb l’orguener per aquest motiu:
“... y ocorrent entre M.n Mariné orga-
niste de VS., y lo organe, molta opo[si-
ci]o y desunió, y lances prou pesats, y
sent a carreg del organé, en virtut de la
contrata lo dexarlo be, ha assistit a est
encàrreg y seguritat totas las tardes p.r
espais de notables dias”.6 Veient aquests
registres, sembla quedar clar que l’or-
ganista no va disposar d’un instrument
en condicions fins a molts anys després
d’haver estat admès en el càrrec. Això


repercutirà en part, com
dèiem, en la seva producció
musical, que no destaca per
l’ús d’una àmplia gamma de
colors tímbrics; en canvi, sí
que trobarem en diverses de
les seves peces anteriors a la
reparació de l’orgue la re-
ferència al registre de cla-
rins, la qual cosa suggereix


El gran nombre de còpies i duplicats 
que s’han trobat fan pensar que 


Mariner va tenir bastants alumnes, 
i que probablement van ser ells els 


que van distribuir les còpies per 
bona part de Catalunya.


Apunts sobre l’organista


DETALL DE LA FAÇANA DE 
LA CATEDRAL DE BARCELONA







5


ESMUC


que almenys aquesta part de l’instrument
responia de forma adequada.


Aspectes biogràfics. En aquest treball
hem pres com a punt de partida els do-
cuments que recull l’arxiu de la catedral
de Barcelona, entre els quals caldria des-
tacar els trobats en el Llibre de baptis-
mes, en els Albarans dels escolans i, so-
bretot, en les Resolucions capitulars i el
Llibre de la sivella. Tots aquests regis-
tres són bastant asèptics, però ens aju-
den a fer-nos una idea de la trajectòria
professional de Francesc Mariner. 


M
ariner és batejat a la cate-
dral de Barcelona el 14 de
gener de 1720 i, per tant,
pot ser que naixés un o dos


dies abans, al barri de Jesús, que llavors
es trobava fora de les muralles, en els
camps confrontants. Deu anys més tard
consta el seu nom en les receptes del
metge dels escolans de grana de la ca-
tedral, fet que indica que va començar
a rebre la formació musical allà. El seu
mestre va ser el també organista Joan
Saló (?-1747), del qual s’ha trobat fins
ara molt poca informació; sabem que va
exercir d’organista a Santa Maria del
Mar fins al 1706 i a la catedral des del
1709. Sembla que Mariner, als 22 anys,
va fer unes oposicions per pujar a l’or-
gue de l’Església de Santa Maria del Pi,
però en estar Joan Saló ja gran i malalt,
el capítol de la catedral va decidir no-
menar-lo interí per substituir el seu mes-
tre. Cinc anys després, en morir Joan
Saló, se li concedeix al nostre organista
el càrrec principal. Només un any més
tard, amb motiu de ser ordenat sacer-
dot, i buscant probablement una certa
estabilitat, demana ser perpetuat en el
càrrec. Trobem un altre registre de no-
taria referent a la mateixa sol·licitud en
què Mariner, amb 28 anys, amplia les
seves raons per a aquesta perpetuació,
argumentant entre altres coses que ha
de tenir cura de la seva mare. Una dè-
cada més tard és cridat com a examina-
dor d’oposicions a la catedral de Giro-
na, i el 1765, amb 45 anys, se li ofereix
la plaça d’organista secundari a la cate-
dral de Toledo amb un sou de mil du-
cats, una suma no gens menyspreable.
No sabem si, per lleialtat a la catedral o
per por de perdre la comoditat que li
proporcionava treballar a la ciutat on
sempre havia viscut, acaba rebutjant l’o-
ferta. Tres anys més tard demana que se
li retornin les funcions de capella, de les
quals havia estat privat junt amb altres
músics, probablement a cau-
sa de dificultats econòmi-
ques, i només quatre dies
després d’aquesta petició, el
1768, és autoritzat per ba-
tejar el seu nebot Carles Ba-
guer. Poc després, l’any
1772, se li demana que vi-
siti Montserrat per provar


l’orgue. Durant els dos anys següents té
lloc el contratemps relacionat amb la re-
paració de l’orgue que abans hem es-
mentat, i el 1777 viatja a Granollers per
exercir novament com a jurat en opo-
sicions. Amb gairebé 60 anys, el 1779,
Mariner sol·licita per primera vegada la
jubilació, i proposa a Benet Juncà com
a substitut, però li serà denegada. El
1780 demana unes retribucions per la
venda de la seva casa del carrer de Ra-
melleres, i sis anys després de la prime-
ra petició de jubilació torna a demanar-
la; aquest cop, fent èmfasi en el seu de-
teriorat estat de salut i proposant ja a
Baguer per als relleus. A partir d’aquí,
determinat segurament per les dures
condicions econòmiques del moment, i
amb els aldarulls anomenats “Rebom-
boris del pa” com a rerefons, els regis-
tres que trobem es redueixen a peticions
d’almoina (fins en cinc ocasions en els
seus últims dos anys), que van ser con-
cedides en la seva majoria. Finalment,
trobem la seva partida de defunció el 10
de desembre de 1789, per la qual sabem
que va ser enterrat a la mateixa catedral.
Pocs anys abans, Mariner s’assegurava
que el capítol li concedís la futura al seu
nebot, Baguer.


Sobre les obres classificades. Per a l’e-
laboració del catàleg s’han consultat 46
manuscrits repartits en set arxius dife-
rents de la geografia catalana.7 Moltes


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


de les obres d’aquests manuscrits eren
còpies o estaven duplicades, com queda
reflectit en el treball. El corpus musical
que hem reunit de Mariner és de 45 pe-
ces de caràcter no litúrgic i 24 col·lec-
cions de versos per a orgue, majorità-
riament pensats per acompanyar les
parts de l’ordinari de la missa en què
l’orgue podia intervenir donant l’entra-
da o acompanyant els càntics (Kyrie,
Gloria, Sanctus i Agnus Dei). Com
apunta Voortman en la revisió musi-
cològica que acompanya la seva edició
de les Tocates,8 és curiós trobar còpies
de tantes col·leccions de versos, ja que
habitualment són peces improvisades
a partir d’un material motívic relativa-
ment senzill. El gran nombre de còpies
i duplicats que s’han trobat suggereixen
que Mariner va tenir bastants alumnes,
i que probablement van ser aquests els
que van distribuir les còpies per bona
part de Catalunya.


P
el que fa a la repercussió que po-
gués tenir com a organista en el
seu entorn i la seva època, ens
hem de remetre a la quantitat de


còpies de les seves obres que s’han tro-
bat i als llocs on han aparegut. Aquí to-
pem amb una dificultat afegida, i és que,
en molts casos, no consten els noms dels
organistes als quals pertanyien aquests
manuscrits o que els van fer copiar. En


qualsevol cas, sí que s’han
localitzat alguns noms relle-
vants que caldria esmentar.


Començant pels seus pro-
pis alumnes, a l’arxiu musi-
cal de Montserrat es van tro-
bar tres manuscrits que sem-
blen pertànyer (almenys en
la seva major part; alguns


Segons els registres, Mariner no va 
disposar d’un orgue en condicions 


fins a molts anys després d’haver estat
admès en el càrrec. Això repercutirà 
en part en la seva producció musical.


MANUSCRIT 2050/1 DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT CENTRAL DE BARCELONA
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podrien haver estat reutilitzats poste-
riorment per escriure en les últimes pà-
gines) a deixebles de l’organista, enca-
ra que no hi aparegui el nom dels pro-
pietaris. Sabem que Benet Juncà
(?-1821), a qui situem com a organista
de Santa Maria del Mar l’any 1796, va
ser alumne seu, però no hem pogut ve-
rificar si algun dels manuscrits trobats
li pertany.


P
el que fa a altres organistes que
haguessin copiat obres de Mari-
ner, a Montserrat només hi ha
tres manuscrits que permeten


desxifrar aquesta informació. D’una ban-
da, un tal Pere Farrer, possiblement
alumne de l’organista de l’església dels
Sants Just i Pastor anomenat Francesc
Vilar (?-1770), va copiar fins a nou to-
cates i dos adagios del nostre organis-
ta al voltant de 1786. Josep Regordo-
sa, organista a Sant Esteve d’Olot (anys
1784-86) i més endavant a l’església de
Santa Maria d’Igualada (1788) copia
una sonata de Mariner. També, en un
compendi de peces populars pensat com
a repertori per al Nadal, Joan Güell re-
cull quatre pastorel·les i una joguina de
l’organista. A l’arxiu diocesà de Girona
es conserven algunes partitures provi-
nents del Santuari dels Arcs (en el fons
de la parròquia de Santa Pau). La ma-
joria de les còpies estan realitzades per
Joseph LaMarca, que recull de Mariner
algunes col·leccions de versos per als ofi-
cis i tres tocates. A la Biblioteca de Ca-
talunya es conserva còpia d’una de les
col·leccions de versos de salmòdia rea-
litzada el 1808, segons que sembla, per
Buenaventura Bruguera i Codina, mes-
tre de capella. A la Biblioteca de la Uni-
versitat de Barcelona s’ha trobat un ma-
nuscrit col·lectiu que recull dos passos
del nostre organista, copiats per un tal
fra Joaquim, carmelita descalç perta-
nyent al convent de Sant Josep de la ma-
teixa ciutat. Finalment, a l’arxiu parro-
quial de Santa Maria de la Geltrú, a Vi-
lanova, trobem algunes de les fonts més
interessants que van ser utilitzades en el
catàleg. Són còpies d’obres de Mariner
realitzades per Emanuel Febré i Jofré,
mestre de capella. Els registres consul-
tats van resultar molt interessants pel
fet que en un dels manuscrits conser-
vats, al costat d’obres de Joan Tomàs,
Closells, Vila i del mateix Febrer, es van
trobar còpies de nou tocates de Mariner,
algunes amb els seus respectius adagios.
A més de la considerable quantitat d’o-
bres copiades, el que fa d’aquest ma-
nuscrit en concret una font rellevant és
la data que apareix junt a les còpies,
1747, la més primerenca (almenys que
consti registrada) que hem pogut in-
cloure en el catàleg.


Fins aquí ens podem fer una petita
idea de la repercussió que va tenir el pas
de Mariner per la catedral de Barcelo- Luis Palao García és graduat en musicologia per l’ESMUC.
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na. El nucli de les còpies que hem tro-
bat es conserva a Montserrat, la qual co-
sa és bastant lògica, atesa la gran im-
portància que té el monestir, però les
fonts disperses per la geografia catala-
na resulten especialment aclaridores i
interessants, perquè ens ajuden a fer-nos
una idea general de la difusió de la seva
obra.


S
obre les característiques generals
de l’obra, Mariner no destaca per
la seva complexitat; la majoria
de col·leccions de versos per a


misses són bastant senzilles i curtes, co-
sa habitual també, ja que la seva funció
era embellir la litúrgia respectant els seus
ritmes. Per contra, els versos reunits en
col·leccions de salmòdia per als vuit tons
són més extensos i complexos a nivell
contrapuntístic, a la vegada que també
són més atrevits en el pla estètic, fet que
podria indicar que també foren utilitzats


amb una funció didàctica. En molts d’a-
quests versos s’intueix un aire pràctica-
ment clàssic, mentre que els enfocats a
la missa són més tradicionals. Quant a
l’obra no litúrgica, hem agrupat algunes
de les tipologies trobades, ja que reu-
neixen unes característiques estètiques
i formals semblants; és el cas de tocates,
sonates i obertura, que majoritàriament
(només set obres vénen acompanyades
d’un adagio) presenten una estructura
bipartida en un sol moviment, amb una
textura polifònica simplificada, i on do-
mina la progressió cadencial IV-VI amb
freqüents repeticions de frases. Són
obres senzilles, fàcils d’escoltar i allu-
nyades de l’artificiositat, d’acord amb
les noves tendències estètiques i amb la
influència italiana de l’època. També
hem trobat tientos, de caràcter més so-
lemne, obres pensades per al registre ple
de l’orgue, passos o motius desenvolu-
pats mitjançant contrapunt, i joguines,
obres molt senzilles de caràcter festiu
que, com les pastorel·les, podrien haver
estat compostes per a les celebracions
de Nadal. En general, encara que la pro-
ducció de Mariner no resulti enlluer-
nadora, sí que representa amb fidelitat
una època de canvis estilístics, presents
no només en les obres enfocades a l’e-
xercici i al delit, com les tocates o so-
nates, sinó també en les orientades a la
litúrgia, especialment en els versos re-
collits en les col·leccions per a tots els
tons. En una aposta clara per les noves
formes, la seva obra reflecteix molt bé
un moment en què, a costa de la gradual
desaparició (o transformació) del tien-
to, en el repertori organístic de la Penín-
sula es va imposant a poc a poc la toca-
ta, i així es configura gradualment el que
després vindria a ser la típica forma so-
nata. Creiem que caldria entendre la pro-
ducció de l’organista des d’aquesta pers-
pectiva, més enllà de la recerca de com-
plexitats harmòniques, virtuosístiques o
tècniques en les seves obres.


CARRER DE LES RAMELLERES ON, SEGONS ELS
REGISTRES, L’ORGANISTA TENIA UNA CASA
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–Anem a pams. El 2008 et titulaves
a l’ESMUC amb un projecte sobre quar-
tets de Mozart i ocupant dos faristols.
Com anava la cosa?


–Va ser un projecte final doble, amb
la flauta i la viola. Tocava dos quartets
amb el paper de flauta i després dos més
amb la viola. Tenia molt clar que volia
tocar amb els dos instruments; crec que
aporten molt, entre l’un i l’altre. Amb el
projecte ja ho vaig mostrar, i encara ho
faig, i és que a les partitures de flauta,
hi poso anotacions d’arcs i a les de vio-
la hi poso respiracions. La gent potser
es deu pensar que estic malament del
cap..., però a mi em funciona.


–D’on va venir aquesta dualitat ins-
trumental?


–Pel fet que siguin tan diferents, crec
que a la vegada es complementen. Pot-
ser si agafes el violí i la flauta sembla
més lògic perquè tots dos solen ser so-
listes, són aguts... Però crec que amb
la viola agafes un altre tipus d’expe-
riència. Tocar dos instruments és molt
cansat però a la vegada t’ajuda i t’acaba
aportant molt.


–Però després te’n vas al Conserva-
toire National de Région de París i afe-
geixes un altre instrument, el flautí. 


–Amb tantes poques hores que té un
dia, tot no pot ser. I per tant, la viola
l’he deixada una mica per centrar-me en
la flauta i el flautí. Ja em sap greu, ja, ha-
ver-la aparcat; només la toco en mo-
ments concrets. Però mira, ara feia un
any i mig que no la tocava i em van avi-
sar des de The World Orchestra per par-
ticipar-hi com a violista. 


–I què vas fer?
–Em van trucar un mes abans de la


gira d’hivern que es feia per Espanya.
Vaig ser clara dient que feia temps que
no la tocava, però van insistir i em vaig
haver de posar les piles.


–Aquest any, però, hi ha hagut mo-
viments i una nova feina. El mes de
maig obtens la plaça de flauta i flautí a


l’Orchestra dell’Academia de La Sca-
la. Com s’aconsegueix, això?


–Quan vaig veure que hi havia pro-
ves, creia que ho tenia molt difícil..., im-
possible. Vaig pensar que hi aniria amb
totes les forces i que almenys em servi-
ria com a experiència per a una altra ve-
gada. No vaig anar-hi amb el planteja-
ment de treure la plaça. Potser per això
vaig tocar força tranquil·la i va anar bé...
Tot i això, no m’ho esperava.


–En aquell moment, però, vivies a
París des de feia tres anys. Què tal el
canvi de ciutat i de país?


–Va ser el pitjor trasllat de la meva vi-
da. Si ja costa canviar de casa en una
mateixa ciutat, imagina’t un canvi de país
i amb un marge d’una setmana i mitja!
Però també he de dir que alhora l’a-
daptació va ser fàcil, pel caràcter obert
d’Itàlia i la meva il·lusió d’haver-ho acon-
seguit.


–Així doncs, comptes amb experièn-
cies musicals i orquestrals a París i Milà.
Com descriuries aquests focus musicals? 


–Mmmm... Itàlia està una mica ma-
lament, com aquí a Espanya. Ha arribat
el punt en què es fusionen orquestres.
Però La Scala, en tractar-se d’una enti-
tat privada, potser no ha quedat tan afec-
tada per la crisi. Ara, això sí, les places
en orquestres d’allà no són per sempre,
sinó que s’han de renovar al cap de tres
anys. I el problema de París potser és
que sempre ha tingut un cercle molt tan-
cat de relacions. Per als estrangers sem-
pre és més complicat. 


–T’atreveixes a comparar-les amb
Barcelona?


–Crec que són tres ciutats musicals
molt diferents. Barcelona destaca per la
gran varietat; en canvi, a Itàlia et trobes
la centralitat del repertori operístic. Si
t’agrada, com és el meu cas, fantàstic.
Si no, és difícil trobar concerts simfò-
nics. I a París... s’inverteixen molts di-
ners en música. Hi ha concerts cada dia,
la tira de teatres... i vint conservatoris!
També és allà on he trobat la possibili-
tat de fer el grau superior amb un ins-
trument que es sol considerar secunda-


ri, com és el piccolo. 
–Però ara continuem amb el currí-


culum d’aquest any. L’octubre passat
obries el cicle del Primer Palau orga-
nitzat pel Palau de la Música. Com va
anar?


–No vaig treure cap premi, però el sol
fet de poder tocar a la Sala de Concerts
del Palau ja va ser un premi. Va ser la
primera vegada que tocava com a solis-
ta amb una orquestra al darrere i va ser
impactant... I a sobre, a casa! Però tant
la directora com l’orquestra van ser molt
amables i m’ho van posar molt fàcil. 


–Però el fet de tocar com a solista deu
comportar responsabilitat... i potser nervis.


–Home, i tant! Respons per tu, però
també per tota l’orquestra i el director.
Però a la vegada, vaig trobar que era un
d’aquells moments que compensen tot
allò que has estudiat. Recordo de peti-
ta, i no tan petita, que escoltava algun
concert i hi tocava a sobre. Llavors pen-
sava: “Imagina’t que un dia ho has de
fer de debò i toques davant d’una or-
questra...” Després, quan ho fas de
debò, te’n queda un molt bon record.


–Ja per acabar, ser solista seria un
objectiu professional?


–Crec que em decanto més per l’or-
questra, orquestra d’òpera.


Per què òpera?
M’encanta! El cant sempre m’ha apas-


sionat, potser per la seva proximitat amb
la flauta: la respiració, la columna d’ai-
re... Crec que són aspectes que com-
parteixen. Després de passar per l’Or-
questra de l’Acadèmia del Liceu, em vaig
plantejar quin tipus d’orquestra m’a-
gradava i vaig veure que era aquest. I
ara, a La Scala, crec sóc en un bon lloc
per conèixer-lo a fons.


L’últim any d’Elisabet Franch (Barcelona, 1983) ha estat
ple de canvis i moviments. Acabant els estudis de flautí
a París, és acceptada a l’Orchestra dell’Accademia dal Te-
atro alla Scala de Milà. Entremig, queda finalista del Con-
curs Primer Palau com a solista amb flauta travessera i
abans d’acabar l’any se’n va de gira amb la viola per Es-
panya amb The World Orchestra of Jeunesses Musica-
les. Una versatilitat que li ha permès obrir moltes portes,
sempre amb constància.


per ÍNGRID PUJOL
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ESMUC


Activitats


febrer 2011


Diumenge 20, a les 20 h.
Sala 2 (Oriol Martorell) de l’Auditori de Barcelona


Dins el 6è Festival Internacional de Percussió de Catalunya 


Conjunt de percussió de l’ESMUC


Lorenzo Ferrándiz, direcció musical. 
Ramon Torramilans, direcció artística


El programa inclou: 
Ionisation (1931) d’Edgard Varèse per a tretze percussionistes. 
Estrena de Joan Saura per a un percussionista i electrònica en
viu (títol per determinar, 2010). Intèrprets: Mario Garcia, per-
cussió; Joan Saura, electrònica. 
Shadja (2009) de Raquel García Tomás per a marimba i vibràfon
(estrena). Intèrprets: Ferran Carceller, vibràfon; Cayetano García,
marimba.
Scratching for marimba and ensemble (2010) de Luis Codera 
Puzo (estrena), interpretada pel grup l’ensemble CrossingLines*:
Ophèlie Derieux (flauta), Tere Gómez (saxo), Mireia Vendrell 
(piano), Víctor de la Rosa (clarinet), Cassiel Antón (trombó), 
Feliu Ribera (percussió), Luis Codera Puzo (director artístic).
Tambuco (1964) de Carlos Chávez per a sis percussionistes.
Rítmicas 5 i 6 (1930) d’Amadeo Roldán per a grup de percussió.


*L’ensemble CrossingLines és una formació sorgida a l’ESMUC,
dedicada íntegrament a la música d’avantguarda, amb un reper-
tori basat en la música de cambra d’autors de la segona meitat
del segle XX i en música viva de compositors en actiu al segle XXI.
Aquest conjunt d’obres, minuciosament seleccionat, vol ser cohe-
rent amb la línia musical intensa, sense cap concessió a la passivi-
tat o a la indiferència, per la qual aposta el grup. La inusual agru-
pació d’instrumentistes (flauta, clarinet, saxo, trombó, piano i per-
cussió) dóna lloc a sonoritats diferents, sempre atractives.


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


E S M U C A G E N D A


CONCERT DE PERCUSSIONS A LA SALA ORIOL MARTORELL 
DE L’AUDITORI EL DIA 28 DE FEBRER DE 2010
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Abans de plantejar-nos si hi ha d’haver un doctorat en
interpretació, ens hauríem de preguntar si el nostre sis-
tema educatiu ho permet. Ara ens trobem, per una ban-


da, que les úniques institucions que poden oferir aquests es-
tudis –les universitats– no tenen professorat especialitzat en
interpretació. I, en canvi, les institucions amb professorat
especialitzat en interpretació –les escoles o conservatoris su-
periors de música– no poden oferir aquest títol perquè només
el poden donar les universitats. 


Si una escola superior de música volgués oferir un màster
en interpretació, es trobaria amb un altre escull, ja que un mí-
nim del 80% del professorat que imparteix aquests estudis ha
de ser doctor. Però com que no existeix aquesta titulació, és
difícil assolir aquest mínim. Ara bé, per accedir al nou pla
de doctorats (Pla Bolonya) es necessita un màster. Aleshores?


No ens desmoralitzem! Què passaria si escoles superiors de
música i universitats unissin esforços i agrupessin els especia-
listes i els doctors per impartir una mateixa titulació? El De-
partament de Música Antiga de l’ESMUC ho ha fet en el Màs-
ter en musicologia, educació musical i interpretació de la mú-
sica antiga. Per què no es pot fer també en els altres àmbits?


Crec que la relació entre investigació i interpretació és molt
important. Per exemple, un intèrpret de jazz busca contínua-
ment noves sonoritats i recursos, recopila experiències que
després es traduiran en nous colors a l’hora d’improvisar, beu
de fonts documentals enregistrades i ha d’extreure la infor-
mació d’enregistraments anteriors, igual com fan els investi-
gadors d’altres branques amb els documents escrits. 


Un doctorat d’aquestes característiques, que s’emmarcaria
majoritàriament en els terrenys de la docència i la investiga-
ció, generaria les mateixes pors que els doctorats existents,
però. Molta gent potser optaria per fer només un màster o
postgrau amb menys càrrega lectiva i més orientat a un mer-
cat laboral que va canviant contínuament. 


Així doncs, si aconseguim uns estudis propers a unes reali-
tats socials també properes i entenem la tesi doctoral com
un treball creatiu d’investigació, que pugui ser equivalent a la
preparació i la investigació prèvies a un concert o a l’enre-
gistrament d’un disc, que aporti nous coneixements a la co-
munitat científica i contribueixi a millorar la interpretació,
potser es puguin fer arribar uns estudis de tercer cicle a molts
més intèrprets. Que siguin benvinguts els futurs estudis de
doctorat en interpretació!


La meva experiència és que, ni durant la llicenciatura
en història i ciències de la música, ni en el doctorat en
història, teoria i crítica de les arts, es va tractar directa-


ment de temes d’interpretació musical. Com que ho sabia, per-
què així constava al pla d’estudis, no vaig veure incompletes
les meves expectatives. No obstant això, vaig aprendre moltes
coses que em permeten fer una tesi sobre alguns aspectes de
la interpretació de la música per a flauta i, el més important,
aplicar aquests coneixements a les classes de repertori instru-
mental específic de la flauta.


Les opinions que he sentit de molts col·legues que fan doc-
torats en musicologia no són sobre el contingut dels cursos de
doctorat, sinó que reivindiquen que la gravació d’un CD o un
concert puguin substituir la tesi tradicional. Per a mi, no és
important com es presenti el resultat final de la investigació
–gravació, concert, tesi de 800 pàgines o recull d’articles–,
sinó que el contingut tingui molta qualitat, aporti noves ide-
es, deixi oberts nous interessos o investigacions i, fonamental,
que el títol de doctor tingui un sentit veritable de formació i
no només d’ornament al currículum de qui l’aconsegueix. 


Per tant, de què estem parlant realment? ¿De la necessitat
de planificar uns estudis de doctorat en interpretació musical,
o de la possibilitat que dins els estudis de doctorat en musi-
cologia hi hagi més opcions en el format de presentació de les
investigacions? En el primer cas, ¿se seguiran criteris uni-
versitaris europeus o es volen fer aquests estudis en l’àmbit
del conservatori, com s’esdevé als Estats Units? En el segon
cas, què aportarien els nous formats a la formació del docto-
rand i a la comunitat educativa? 


Crec que totes les opcions podrien ser correctes i interes-
sants, però alhora penso que cap no tindria més validesa que
les altres sense un bon estudi previ que ens permeti parlar amb
rigor, transparència i alçada de mires sobre temes com: ob-
jectius, contingut, metodologia, perfil del professorat i de l’es-
tudiant, inversió mitjana de temps i de diners, o utilitat a ni-
vell professional i laboral. 


Els estudis de doctorat són tan llargs i cansats que fins i tot
els estudiants que fan programes amb gran reconeixement so-
cial i demanda laboral, com medicina o química, acaben aban-
donant. Per això és tan important que l’oferta pugui respon-
dre a unes expectatives personals i socials reals. Si el doctorat
es converteix en el nou objectiu de la titulitis que envolta aquest
país, estem perduts.


Hi ha d’haver un doctorat 
en interpretació musical?


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


De manera involuntària, l’estructura en departaments que tenim a l’ESMUC reflecteix també
una divisió entre els músics “que toquen” i els “altres”, que escriuen, o investiguen... i que ma-
joritàriament associem amb els treballs acadèmics i les tesis doctorals. Aquesta dicotomia es ba-
sa en prejudicis que, veritablement, no responen a la realitat. Plantejar un doctorat en inter-
pretació suposa un repte quant a la forma que hauria de tenir, però també quant al concepte.
Dos professors de diferents àmbits reflexionen sobre aquesta possibilitat.


Professor de violí jazz i modern i 
professor de combo de l’ESMUC


Professora de percepció auditiva i de 
repertori instrumental específic de la 
flauta de l’ESMUC


Oriol
Saña


Sofía
Martínez
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S O S T I N G U T E S M U C


Els Grans Conjunts 
de l’ESMUC


E
ls dos concerts de l’Orquestra
Simfònica de l’ESMUC, dirigi-
da per Lutz Koehler, a l’Audi-
tori de Barcelona i al Teatre


l’Atlàntida de Vic, van tancar el primer
cicle de concerts dels Grans Conjunts
del curs 2010-11. El cicle, que es va fer
del 24 al 28 de gener ha comptat amb
un important èxit de convocatòria i més
de 2.500 persones han assistit als qua-
tre concerts organitzats per l’Escola a
Barcelona, Terrassa i Vic.


Des de la Direcció de l’ESMUC s’ha
valorat molt positivament aquest primer
Cicle de Grans Conjunts per l’intens tre-
ball de preparació individual i col·lec-
tiva, pels resultats musicals de les di-
verses actuacions i, especialment, per la
bona resposta del públic, que ha donat
suport a la feina dels estudiants. A més
a més, el fet d’haver pogut realitzar els


concerts a Vic i Terrassa, tot estenent
l’àmbit d’actuació del centre, fa assolir
l’objectiu de dur la música de l’Escola
per tot el territori.


Bones expectatives. Els concerts de
l’Orquestra Simfònica han estat els més
nombrosos. El programa escollit, la Sim-
fonia núm. 8, “Inacabada” de Franz
Schubert i la Simfonia núm. 1, “Tità”
de Gustav Mahler, més la batuta de Lutz
Koehler, que també és professor de di-
recció de l’Escola, van fer vibrar l’au-
diència. Tant a Barcelona com a Vic, els
estudiants van mostrar un tarannà to-
talment professional del més alt nivell
que va ser reconegut amb el llarg aplau-
diment del públic. A Vic, l’únic concert
al qual s’havia d’accedir amb entrada de
pagament, els presents també van haver
de desafiar la intensa pluja i les in-
clemències del temps, una qüestió que


es va obviar amb la satisfacció general
al final del concert.


La Cobla, amb la direcció de Marcel
Sabaté, i amb un concert dedicat a la fi-
gura del violinista, director i composi-
tor Rafael Ferrer, també va acomplir les
expectatives previstes. D’altra banda, el
Conjunt de Saxos de l’ESMUC, dirigit
pel saxofonista Karlheinz Miklin, va pro-
tagonitzar un dels concert més visto-
sos dels estudiants de l’Escola. En un es-
pai tan emblemàtic com és la Nova Jazz
Cava de Terrassa, la nombrosa forma-
ció de saxos i acompanyants van seduir
estudiants, professors i públic present.
Amb diversió i empenta, els membres
del Conjunt de Saxos van gaudir de la
seva actuació i van saber transmetre la
sensació. 


Antonio Álvarez


sedueixen més de 2.500 persones







L
a música del grup d’Arnold
Schönberg (1874-1951), ano-
menats dodecafònics, és un cas
curiós. Avui, com al seu temps,


manté la mala fama de ser una cosa 
indigerible. Es compara amb la pintura
abstracta d’un Vassili Kandinsky (1866-
1944). O amb la poesia onírica, irracio-
nal de Salvatore Quasimodo (1901-
1968), anomenada “hermètica”. Incom-
prensible. I això, no només entre el públic
melòman, que tendeix a esquivar-ne els
concerts, sinó també per part d’una ma-
joria de músics. 


Si aquests són els fets, val la pena fer
una mirada a aquesta música, aviat cen-
tenària, i mirar d’esbrinar les causes d’un
desajustament tan notable. Sobretot per-
què, dels anys vuitanta ençà, s’observa
una música nova molt més capaç de re-
trobar la comunicació amb nosaltres, els
seus contemporanis. La música del segle
XXI sembla renunciar a l’avantguarda per
l’avantguarda, i resulta innovadora a
força de recuperar vincles de tota mena:
sobretot a través de la Paraula, o sigui de
textos. 


Ara, on queda l’obra de Schönberg,
de Berg i de Webern, per esmentar només
els tres principals? Al capdavall, ¿hau-
rem de donar la raó als nazis, que la tit-
llaren de “música degenerada”? Per for-
mar part del patrimoni, al costat dels clàs-
sics, caldria que ens hi poguéssim acostar
amb familiaritat. Però hi ha alguna co-
sa en aquesta música que més aviat ens
en fa allunyar: a vegades és una densitat
inusual, com en les Variacions per a or-
questra, op. 31 de Schönberg, o el Con-
cert de cambra de Berg (1923-25). Al-
tres vegades és un despullament astora-
dor, com en la Simfonia op. 21 de We-
bern, o en les seves lacòniques Variacions
per a piano op. 27, que podrien semblar
inconnexes a l’oient desprevingut i que,
de fet, ho són tot menys una
improvisació. 


Davant d’aquesta dificultat
real, que fa de l’Escola de Vie-
na un cas rar en la història de
la música occidental, hi ha qui
opta per anar a l’altre extrem i
defensar-ne la vigència a peu
i a cavall, oblidant que la
distància que les obres mante-4


ESMUC


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


per JOAN GRIMALT


nen amb l’oient és part essencial del seu
programa estètic. Aquest article vol con-
tribuir a millorar la qualitat i la quanti-
tat de les audicions de la música de l’Es-
cola de Viena, recordant alguns detalls
històrics que ajuden a entendre com ha
arribat a ser el que és: valorant-ne la di-
ficultat, en comptes de mirar de dissi-
mular-la.


Música missatge. El primer que cal
per escoltar la música del grup de Schön-
berg és inscriure-la en la seva tradició,
que és la germànica. La consciència de
ser una tradició pròpia, digna d’anar al
costat de les altres, es forma al voltant
de la figura de Johann Wolfgang von Goe-
the (1749-1832) i, en música, al voltant
del mite i de l’obra de Ludwig van Beet-
hoven (1770-1827). Aquesta presa de
consciència, aspectes polítics a part, fa
que compositors com Gustav Mahler
(1860-1911), a la Viena de tombant del
segle XX, se sentissin part d’una línia
contínua que partia grosso modo de Se-
bastian Bach i que tenia, en la figura de
Beethoven, un far al qual tendir. Per a
Schönberg, Berg i Webern, Mahler era
una altra figura exemplar. 


Vist des de fora, aquesta visió germa-
nocèntrica crida l’atenció per algunes


Això es pot escoltar?


constants musicals. Sobretot dues: 
l’atenció als vincles motívics-temàtics,
que fan de les obres microcosmos orde-
nats segons les seves pròpies lleis, i la
proximitat a la llengua. El primer tret
fa de la música un organisme autònom,
capaç de tenir un sentit “en” i “per” si
mateix. El segon el converteix en un ar-
tefacte significatiu, capaç d’interpel·lar
l’oient, en analogia al funcionament de
les llengües naturals –i les altres arts. 


Que els compositors de l’Escola de
Viena es veien com a hereus directes 
d’aquesta tradició, ho tenim documen-
tat explícitament, ells que refusaven les
etiquetes de revolucionaris, i també implí-
citament: tant en la manera d’escriure
com de fer interpretar la seva música.
Deixant a part el gran nombre de músi-
ca vocal que compongueren (cançons,
cantates, òperes, melodrames), moltes
de les seves obres instrumentals també
es basen en textos, “traduïts” al llenguatge
sonor. Anton Webern, per exemple, ho
fa en l’Idil·li per a gran orquestra Im
Sommerwind (Al vent de l’estiu), seguint
el poema del mateix nom de Bruno Wi-
lle. També la major part de l’obra de
Schönberg es pot qualificar de “música
de programa”, malgrat el descrèdit que


aquest gènere patia des d’an-
tic. Començant per les obres
en què ell mateix el va fer pú-
blic, com ara el sextet La nit
transfigurada, o el poema sim-
fònic Pelleas und Melisande;
seguint amb els dos primers
quartets per a corda, que te-
nen caràcter autobiogràfic, i
acabant amb les obres escrites


La música del segle XXI sembla 
renunciar a l’avantguarda per 


l’avantguarda, i resulta innovadora 
a força de recuperar vincles de tota 


mena: sobretot a través de la Paraula, 
o sigui de textos.


L’Escola de Viena


AIXÍ COMENCEN LES TRES PECES PER A PIANO, OP. 11 DE SCHÖNBERG: NO ESTAN EN CAP TO!?


«L’única persona que pot ajudar el pobre Schönberg és un psi-


quiatre… En comptes d’embrutar paper pautat, més valdria que


agafés la pala de treure neu.»


Richard Strauss, 1914.
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als EUA, per exemple el Concerto per a
piano, op. 42, un al·legat polític en de-
fensa del poble jueu. 


Berg fa una cosa semblant en la Sui-
te lírica per a quartet de corda, en què
una construcció formal molt sofisticada
amaga la narració quasi dramatúrgica
d’un afer extramatrimonial amb una se-
nyora, casada com ell mateix. No cal dir
que aquestes coses, aquí com arreu, 
s’acaben sabent: un musicòleg anglès en
va desxifrar el sentit ocult, el 1976. Abans
de trobar-se l’exemplar que Berg havia
enviat càndidament a la dedicatària, però,
el seu deixeble més conspicu, Theodor
W. Adorno, ja qualificava la Suite lírica
d’“òpera latent”.


I aquí hi ha una de les claus per es-
coltar aquesta música: en la “vocalitat
oculta” dels seus gestos instrumentals.
Peter Stadlen ens informa sobre el tre-
ball amb Webern, a l’hora d’interpretar
les seves Variacions per a piano, op. 27
(1936): “Quan cantava i vociferava, mo-
vent els braços i picant de peus, i mirant
d’expressar el que ell anomenava el sig-
nificat de la música, jo m’adonava amb
astorament que per a ell aquelles quatre
notes eren com cascades sonores. Es re-
feria constantment a la melodia, que ha-
via d’enraonar, deia, com una frase par-
lada. [...] Cap vegada ni una no parlava
Webern de l’aspecte dodecafònic de les
seves Variacions. Fins quan jo l’hi vaig
demanar, va refusar iniciar-m’hi. Deia
que per a mi era important saber com es
tocava la peça, i no com estava feta.” 


En això, l’Escola de Viena és conti-
nuadora de l’eloqüència dels clàssics vie-
nesos. La musicologia actual ja reconeix
sense embuts que, al costat dels elements
constructius, que rebien tota l’atenció
dels analistes quan la meva generació
anava al Conservatori, aquells composi-
tors feien ús d’una pila de to-
poi i d’altres procediments que
convertien les seves obres en
missatges per als seus con-
temporanis. 


Massa sovint, tant en la mú-
sica instrumental dels clàssics


com en la d’aquests innovadors que es
veien a si mateixos com a tradicionalis-
tes, es passa per alt aquest element co-
municatiu, que fa de la música, des de
sempre, una analogia de la paraula. 


M
úsica secreta. Hi ha, però,
tot un altre costat de la mú-
sica dodecafònica que
també convé tenir present,


i que va en un sentit contrari al punt an-
terior. És la virtut de la dificultat, una co-
sa que avui, en ple auge hiperracionalis-
ta, costa d’exposar, ja no dic defensar.
Que aquesta música aparentment crípti-
ca resulti que vol comunicar, passi. Però
que alhora pretengui conscientment fer-
se difícil? Com s’explica?


Potser s’explica per la història de la
música clàssica. El qui se’n considera el
fundador, Josef Haydn (1732-1809),
també va trobar, sense buscar-la, una sín-
tesi plena de futur. La modernitat fi-
losòfica, la Il·lustració del seu temps, sem-
blava demanar als músics un espai vir-
tual on celebrar una espiritualitat nova.
Una espiritualitat laica, diríem: que
guardés una distància tal amb la religió
que li permetés ser-ne autònoma, però
sense perdre’n ni la profunditat huma-
na, ni una certa sacralitat. La solució mu-
sical a aquest problema és la música clàs-
sica: per una banda es comunica amb el
seu públic, amb referències als gèneres
que ells coneixien, i per l’altra s’assegu-
ra el prestigi i el caràcter d’obra d’art fent
ús de procediments propis de la música
sacra, i fent-se complexa, un punt inac-
cessible. 


El contrapunt imitatiu propi del mo-
tet i la missa havien assolit fins llavors el
punt més alt possible de la qualitat: una
qualitat feta de dificultat, tant per al com-
positor com per a l’intèrpret i l’oient.


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


El mot sacer, en llatí, ja porta en si ma-
teix la llavor d’una altra paraula: a més
de “sagrat”, dóna “secret”. L’Església
catòlica sembla defensar, al Concili de
Trento (1545-63), una actitud no gaire
racional respecte de la religió. Luter hau-
ria volgut reformar l’Església seguint les
pistes de la modernitat filosòfica, a la
llum de la raó i de les idees. Davant
d’això, la Contrareforma tridentina es re-
ferma en una experiència de la fe, més
que en la seva comprensió, i en trans-
cendir les capacitats humanes que el Re-
naixement estava exalçant. En altres pa-
raules, reivindica el Misteri. 


La traducció musical d’aquesta posi-
ció, el mateix Concili ja l’explicita: el cant
gregorià i la polifonia clàssica, al cap-
davant de la qual la de Giovanni Pierluigi
da Palestrina, un compositor vivent!, són
i han de ser la música preferent de
l’Església catòlica. És a dir, una música
que, per la seva mateixa complexitat, no
convida a la participació, sinó a l’admi-
ració sense límits. La polifonia sacra es
fa símbol de la divinitat, manifestant les
màximes potències humanes en els com-
positors, perquè escriure cànons i ricer-
cari era i encara és una tasca de les més
exigents. Pel que fa als oients, la polifo-
nia imitativa representa el “més enllà” de
les potències humanes, perquè per na-
turalesa som incapaços de seguir tantes
veus que sonen alhora, però de manera
independent. Es tracta, doncs, d’una mú-
sica que no cerca la comunicació, sinó la
seva transcendència. 


Quan els compositors del darrer terç
del segle XVIII van veure’s amb cor de
cristal·litzar una música moderna, in-
dependent de les grans institucions polí-
tiques i religioses, no van voler renunciar
a alguns d’aquests procediments. La raó
principal podria ser que les tècniques


contrapuntístiques, en virtut
del gran prestigi amb què s’as-
sociaven, permetien a la músi-
ca moderna l’equiparació amb
la literatura o l’escultura, tot
assolint l’estatus d’obra d’art.
Per altra banda, l’ús estilitzat


La major part de l’obra de Schönberg 
es pot qualificar de “música de 


programa”, malgrat el descrèdit 
que aquest gènere patia, des d’antic.


ALBAN BERG: EN QUÈ DEVIA ESTAR PENSANT? ANTON VON WEBERN ES VA TREURE EL “VON” DEL NOM PER RAONS IDEOLÒGIQUES
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E S M U C A R T I C L E


dels gèneres que els seus contemporanis
coneixien, i especialment la música 
teatral, els permetia arribar a aquest equi-
libri que avui qualifiquem de clàssic en-
tre comunicar i amagar, entre plaure i
exigir. 


En resum: la música clàssica de la qual
l’Escola de Viena es vol hereva va trobar
la possibilitat real d’una música autòno-
ma, conscient del seu valor artístic, a
força de manllevar el bo i millor dels gè-
neres existents al seu temps. De l’òpera
popular, per exemple, la sensació de 
familiaritat immediata que donen, lla-
vors com ara, les seves melodies. De 
la música litúrgica, els procediments 
que permeten equiparar la música a les
altres arts.


T
ornem a la Viena de fa cent
anys. El model de l’Escola de
Viena, vist així, només modifi-
ca les proporcions d’aquests dos


ingredients bàsics. L’idealisme filosòfic,
primer hegelià, després schopenhauerià,
havia d’empènyer aquells compositors
cap a una dificultat cada vegada més
gran. Fer-se autònoms del plaer o de la
facilitat, per a ells, era un progrés. També
s’ha de tenir el talent i la formació per
poder fer això. Però als seus ulls, saber
plaure com ho feia Richard Strauss, el
compositor del règim per excel·lència,
era una servitud, un obstacle per als seus
objectius artístics. Aquestes idees radi-
cals porten Schönberg i Berg a la para-
doxa següent: quan la primera òpera de
Berg, Wozzeck, es va estrenar a Berlín
(Erich Kleiber, 1925), el mestre enveja-
va al deixeble el seu èxit, i Berg en can-
vi envejava a Schönberg els seus repetits
fracassos, dient: “Si agrada, és que no
ho estic fent bé!”


A la pràctica, escoltar aquesta música
pot arribar a ser un intens plaer, tot i que
un de ben diferent del que normalment
associem a escoltar música. Per a mi, les
dues claus d’una audició d’aquestes obres
són els dos punts esmentats abans. D’u-
na banda, podem esperar-hi l’expressi-
vitat associada a la paraula, el cant i la
dansa, només que tenyits d’expressio-
nisme. De l’altra, hem de confiar en 
l’honestedat i la qualitat del producte, i
inclinar-nos (en sentit figurat) davant
la seva complexitat, encara que suposi
un obstacle per fer-la comunicable.
Aquest segon aspecte pertany als plaers
intel·lectuals, una cosa tan fora de la mo-
da actual que ja atrau molts joves, i no
tan joves, cansats de tantes facilitats en-
ganyoses o deixatades. Naturalment que
no cal entendre-ho tot, aquí tampoc, per
gaudir-ne. I no té res a veure amb comp-
tar sèries de dotze notes: ja hem vist en
el cas de Webern, i Schönberg feia el ma-
teix, que aquests compositors no hi do-
naven cap valor, al procediment dode-
cafònic en si. Són aspectes privats del
compositor, no destinats a nosaltres Joan Grimalt és professor del Departament de Teoria i Composició de l’ESMUC.
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–WEBERN, Anton. Über musikalische Formen. A cura de Niel Boynton. Mainz: Schott, 2002.


oients, com podrien ser-ho els utensilis
per a un artesà. Si no es respecten aquests
límits, el risc és de perdre precisament
aquesta aurèola de misteri que té la difi-
cultat extrema, i que és un dels factors
més atractius de la música de l’Escola de
Viena.1


Com a conclusió he escollit uns quants
exemples concrets, que podrien servir a
qui tingui curiositat per entrar en con-
tacte amb aquest món. De Schönberg, es
pot escoltar la Suite per a piano op. 25
(1921-23) partint dels patrons de la dan-
sa barroca: observant com esquiva tota
referència tonal a favor del gest adust,
una mica provocatiu, del jove experi-
mentador autodidacte. Una sola audició,
en totes aquestes obres, sempre és in-
suficient. Només la familiaritat va reve-
lant les seves riqueses. La seva Segona


Simfonia de cambra (1906/1939) pre-
senta una superfície més amable a l’oient.
Revisada profundament des de l’exili ca-
lifornià, és testimoni d’un domini esba-
laïdor dels recursos tradicionals, ja ben
d’hora, i de com hi torna, humilment, al
capdavall del seu periple estètic. 


La música d’Alban Berg es considera
la més assequible de la d’aquesta tríada
de dodecafònics il·lustres, a causa d’una
relació ambigua amb la tradició. La to-
nalitat només hi és del tot absent en po-
ques ocasions, i els gèneres, els gestos,
també segueixen molt de prop la gene-
ració postromàntica que Berg coneixia a
fons. Potser una bona introducció al seu
llenguatge sigui l’òpera Wozzeck, abans
esmentada, que combina amb mà de
mestre algunes formes clàssiques amb la
dramatúrgia moderna. Cada escena hi
està muntada dins d’un doble guió: el te-
atral, i el musical, segons un pla que re-
passa la suite barroca, el preludi i fuga,
la passacaglia (variacions sobre un baix
constant), i altres tipus de variacions in-
ventades per a l’ocasió. En segon lloc, el
Concerto per a violí de l’any 1935, la se-
va obra més coneguda. Dedicat “a la
memòria d’un àngel”, o sigui de Manon
Gropius, filla de l’arquitecte Gropius i
Alma Mahler-Werfel, i escrit molt de
pressa, és una síntesi molt bella de tota
la història de la música fins a aquells dies.


Finalment, de l’obra de Webern es pot
escoltar de seguida el Quartet de corda
op. 28 (1936-38). Considerat una obra
madura en l’estil lacònic, comprimit, però
sempre expressiu del seu autor, els seus
breus motius desvetllen ressonàncies no
gens convencionals. La peça sobreïx de
sospirs, crits i murmuris que poden in-
terpel·lar l’oient sensible i decidit.


Nota.
1. Tot i la relació que hi ha entre la figura de Schönberg i el Doktor Faustus de Thomas Mann,
a mi m’agrada més vincular aquests compositors amb l’esplèndida novel·la de Hermann Hes-
se El joc de les granisses (Das Glasperlenspiel).


ARNOLD SCHÖNBERG A LOS ANGELES,
POCS ANYS ABANS DE MORIR
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DERIVA ERRANT


–Primer de tot, d’on surt el nom del
grup? Diria que ni aneu a la deriva ni
errats, segons les crítiques...


–Bé..., aquest nom surt de la primera
obra que vam tocar junts, com a duet:
Deriva errant d’Ivan Joanals. Ens hi
sentíem una mica identificats. És un nom
que ens agrada perquè és així com...
“acontemporani”..., com dues coses que
volen dir el mateix. El mateix autor des-
criu l’obra com un conjunt de fulles de
tardor que van i vénen, que el vent em-
peny sense un camí decidit, per anar tro-
bant nous espais i provar coses noves.


–I el grup és així?
–Sí..., una mica. Anem provant.
–Però teniu bastant clars alguns 


objectius...
–Sabem el que volem. La gràcia és


que els dos ens dediquem a la música
tradicional, toquem molt al carrer, i
volíem fer una cosa més “cambrística”...
Ho hem intentat reflectir amb el CD i
en els concerts, una posada en escena i
una estètica més clàssica, per entendre’ns
i, potser, no tan folklòrica.


–Realment que pretén Deriva Errant?
–Més que tot, volem apropar, a través


de la gralla i la percussió, nous llen-
guatges, com la música contemporània,
al públic de la música tradicional, però
també a persones de fora d’aquest àm-
bit. Tot i això, tant als directes com al
CD, intentem transmetre l’obra que to-
quem, no només interpretant, sinó ex-
plicant allò que el compositor vol i ha
pensat per ella. D’aquesta manera creiem
que el públic té una referència d’allò que
escoltarà. 


–Té bona acceptació de moment, no?
–Bé..., cada cop s’experimenta més


des del món de la música tradicional.
Sabem que els nostres instruments en
aquest duet no són al seu “hàbitat na-
tural”, però cada vegada apareixen més


coses amb gralla i piano, amb percus-
sió... Segurament, el públic va veient
el que poden fer aquests instruments i
ja no es veu tan estrany fora del context
estrictament tradicional. A poc a poc
potser es va normalitzant i agrada veu-
re aquests instruments en unes altres cir-
cumstàncies.


–Us sabríeu emmarcar o, més ben dit,
definir dins el panorama musical actual?


–Potser una mica es podria dir que se-
guim la tendència que porten els instru-
ments de vent i de percussió dins la mú-
sica tradicional. Sabem que aquesta és
la nostra casa, però a poc a poc anem
provant altres àmbits, experimentant amb
els instruments per veure on arriben.


–Però ara, fent una mica d’història,
què va passar després d’aquelles pro-
ves d’accés a l’ESMUC?


–Allà vam tocar la peça contemporà-
nia d’Ivan Joanals, però només el primer
moviment. Vam tenir ganes d’acabar to-
ta l’obra i engegar el projecte afegint-hi
més instruments de percussió. Després
teníem la idea d’anar-ho enregistrant.
Ens faltava repertori i ens vam propo-
sar demanar-ne a diferents compositors,
pensant sempre a enregistrar-ho. I per
acabar, un dels nostres projectes finals
de carrera va ser la interpretació d’a-
questes peces. 


–A part de la música tradicional, ca-
dascun de vosaltres té relació amb al-
tres àmbits de la música, com l’antiga
o la clàssica. Tot us ha acabat aportant
alguna cosa?


–S’intenta combinar, però també cal
dir que una de les nostres bases també
és la docència. A partir d’aquí, apareix
una altra part motivacional per realitzar
nous projectes i així poder enriquir-se
més com a músic. I quan es vol experi-
mentar, va bé conèixer altres maneres
de tocar, d’interpretar, nous estils i nous
llenguatges... 


–En fi, que aquesta complementació
ha acabat donant lloc a un primer disc.


D’on va sortir tot el material? 
–Per muntar el repertori, vam reco-


pilar aquelles peces que ja estaven es-
crites per a la nostra formació, com De-
riva errant, Bodhran solo de Glen Velez
o Dues peces per a gralla i percussió
d’Oleguer Beltran. Però també en vam
demanar de noves. Vam encarregar la
resta d’obres que integren el CD a dife-
rents compositors que ja coneixien la
gralla.


–Els mesos posteriors a la presentació
de Vilafranca deuen haver estat agitats.


–Després del concert del Dia del Gra-
ller, en van anar sortint d’altres en al-
guns festivals, fires o festes majors de
Catalunya, com l’Arrela’t d’Esplugues
de Llobregat o la Fira Mediterrània de
Manresa. Però realment hem tingut la
feina feixuga de la promoció del disc, de
les trucades, de la venda del treball, fent
contactes...


–Tot aquest procés fora de l’escena-
ri l’aneu fent vosaltres?


–Sí, ja ho vam fer per enregistrar el
disc... Però bé, fem el que podem. Al fi-
nal acaben sent molts assajos i reunions.
Sent dos potser és més fàcil posar-se d’a-
cord; però sobretot amb ganes sempre
van més bé les coses. I ara toca promo-
cionar sense deixar de pensar en un 
futur. 


–Què voleu dir?
–Estem pensant en nous compositors


per fer encàrrecs i també ens plantegem
un nou enregistrament. De fet, ja tenim
algunes obres noves que interpretem en
concerts però que no estan enregistra-
des. Però, és clar, entre que demanes la
peça, es compon i l’assagem, passa un
temps. I bé, de tant en tant va sortint al-
gun concert. L’altre dia ens van trucar
del País Basc... A veure què passa!


Unes proves d’accés als estudis de l’ESMUC van ser el punt
de partida per a Jordi Mestres (gralla) i Pere Olivé (percus-
sió) per iniciar un viatge a través d’un duet musical força
particular. Dos joves músics es trobaven davant d’un tribu-
nal presentant una obra per a gralla i percussió, la conjun-
ció de la qual els va encantar i van decidir aprofundir les
possibilitats que podien oferir aquests dos instruments junts.
Això era la primavera del 2007 i tres anys més tard, el 23 d’a-
bril passat, estrenaven el seu primer disc (Deriva errant, vo-


lum 1) en el marc del 17è Dia del Graller de Vilafranca del
Penedès. A partir d’aquí han estat mesos de gestions, pro-
mocions i concerts sense deixar de banda les ganes per bus-
car nous objectius.


per ÍNGRID PUJOL
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Activitats
març 2011


El Màster en musicologia, educació musical i interpretació
de la música antiga pertany al programa oficial del Postgrau
d’art i musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-


na i té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats i la for-
mació en investigació musicològica i d’educació musical.


El màster desenvolupa també una especialització interpretativa
centrada estratègicament en el sector de la música antiga, en què
les dues institucions col·laboradores (UAB i ESMUC) destaquen
per la seva excel·lència i rellevància en el panorama europeu ac-
tual. El coordinador del màster és el musicòleg i professor Jaume
Ayats.


El Màster en tecnologies del so i de la música s’organitza
conjuntament amb el Departament de Tecnologies de la In-
formació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fa-


bra. L’objectiu d’aquest màster és formar els investigadors i pro-
fessionals que han de forjar les tecnologies del so i de la música en
la nova societat de la informació. Combinant pràctica i teoria en
diferents matèries, el programa ofereix el bagatge científic i tec-
nològic necessari per començar una carrera professional. Més es-
pecíficament, aquest programa capacita els estudiants en les tec-
nologies més avançades per a l’anàlisi, síntesi, transformació i pro-
ducció de so i música, i també en les tecnologies i els processos que
donen suport a la creació sonora i musical.


El Màster en tecnologies del so i de la música s’imparteix en
anglès i té una durada d’un any acadèmic.


Més informació a: www.esmuc.cat/masters_universitaris


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


E S M U C A G E N D A


EL MÀSTER EN MUSICOLOGIA, EDUCACIÓ MUSICAL I 
INTERPRETACIÓ DE LA MÚSICA ANTIGA DESENVOLUPA 


PROPOSTES D’ALT NIVELL 
INTERNACIONAL EN EL CAMP INTERPRETATIU
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Màsters 
universitaris
L’ESMUC ha obert el període de preinscripció
a dos màsters que organitza l’Escola en col·la-
boració amb la Universitat Autònoma de Bar-
celona i la Universitat Pompeu Fabra.
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La formació que rep un intèrpret se sol ajustar a un procés
de tipus artesanal: el mestre transmet al seu alumne
un ofici, avalat per l’autoritat que li ofereix l’experièn-


cia i el coneixement de la realitat professional. És una con-
cepció que ja gaudia d’una trajectòria sòlida quan, a partir del
segle XIX, els conservatoris van incorporar nous criteris d’es-
pecialització i racionalització, i que ha arribat pràcticament
intacta fins a nosaltres, tot i les múltiples transformacions d’u-
na realitat musical que segueix sent objecte, avui més que mai,
de canvis molt profunds.


De fet, només una petita part dels joves músics actuals
podran desenvolupar una carrera semblant a la dels seus mes-
tres. I això és especialment cert en el cas de la música clàssi-
ca, que durant l’últim segle ha abandonat moltes de les pràc-
tiques que en el passat n’havien marcat l’ascens: l’espectacu-
laritat dels elements visuals, la improvisació, la flexibilitat
de l’intèrpret davant la partitura, la recerca de repertoris poc
convencionals, la fusió del “clàssic” amb el “popular”, la co-
municació amb el públic en totes les seves formes. 


Avui dia, però, aquestes mateixes pràctiques tornen a pren-
dre protagonisme i esdevenen el punt de partida de les reali-
tats concertístiques més dinàmiques del món actual, tant si es
tracta de lectures alternatives del repertori del passat o de no-
ves formes de presentar aquest repertori a l’oient.


La interacció amb altres músiques, el coneixement de sis-
temes musicals no occidentals, el contacte amb les arts visuals
i les noves tecnologies, l’estudi de la posada en escena (no
només en l’òpera, sinó en la mateixa música instrumental), un
estudi sense prejudicis de la història i la teoria de la interpre-
tació musical: totes aquestes són temàtiques que entren de ple
en el camp d’estudi de la musicologia moderna i que, alhora,
enllacen d’una manera especialment clara amb les inquietuds
del públic actual. Aquí rau la importància del camí emprès per
l’ESMUC en aquests darrers 10 anys, i que l’ha convertit en
una referència europea, precisament gràcies als trets que més
l’allunyaven d’un conservatori tradicional: la convivència de
cultures musicals diferents i el pes de la musicologia en la for-
mació dels intèrprets; una visió de futur que avui es reflecteix
en l’èxit professional d’aquells músics que millor han sabut
aprofitar aquesta extraordinària aventura educativa.


Fa un parell de cursos, un estudiant del nostre centre, ne-
guitejat pel futur professional, em va preguntar sobre
quin àmbit de la música s’havia de preparar per afron-


tar-lo. La meva resposta va ser una mica enigmàtica: “En pri-
mer lloc, has de lluitar per allò que t’apassiona –estareu d’a-
cord amb mi que això és d’una evidència incontestable: sense
passió, ni l’art ni la vida no tenen cap sentit!– i en segon lloc
has d’apostar per allò que encara no existeix.”


Com podeu imaginar, el jove va quedar una mica sorprès:
“Com puc preparar-me per a una cosa que no existeix?” Efec-
tivament, el consell semblava una mica metafísic, però us as-
seguro que el que li vaig respondre estava absolutament basat
en la meva pròpia i pragmàtica experiència. M’explico: a mi
de jove m’apassionava el corno di bassetto, un clarinet en Fa
absolutament desconegut per a la majoria de músics d’aquell
moment. Aquesta raresa instrumental em va obrir moltes por-
tes a orquestres i em va introduir en el món de la música an-
tiga quan, al nostre país, les interpretacions amb criteris histò-
rics eren a les beceroles. Paral·lelament, a la Fundació «la Cai-
xa» vaig desenvolupar projectes educatius relacionats amb
músiques del món i vaig endinsar-me també amb passió 
en el disseny de concerts familiars, en una època en què a
casa nostra pràcticament no existien activitats en aquests dos
àmbits. 


Interpretació amb instruments històrics, músiques del món,
concerts familiars i educatius... Avui dia aquestes vessants de
la nostra professió són ben vives al nostre panorama musical,
però fa gairebé trenta anys res d’això no era gaire present; si
més no, d’una manera àmplia i normalitzada. I heus aquí que
jo vaig tenir la immensa sort d’apassionar-me per allò que en-
cara no “existia”!


L’estudiant, llavors, va comprendre perfectament el sentit
de la resposta, però lògicament, la seva propera pregunta no
va trigar: “I què vindrà en el futur musical?” La meva res-
posta aquest cop va ser clara i entenedora: “Això no ho po-
dem saber del cert.” Ara bé, sí que hi ha una cosa que ens hi
pot apropar i que ens pot situar al lloc adequat perquè aquest
futur no passi per davant nostre sense avisar-nos. Aquesta co-
sa és la nostra actitud. Una actitud encertada en el camp de la
formació per al futur professional és la que ens fa estar oberts
i atents al que la societat demana, la que fomenta les iniciati-
ves imaginatives, la que ens empeny a formar-nos d’una ma-
nera àmplia, la que desenvolupa la nostra versatilitat al mà-
xim, la que ens ajuda a ser polivalents... I si bé és veritat que
no sabem el que la societat demanarà als músics del futur, del
que sí estic absolutament convençut és que totes aquestes ac-
tituds faran que estiguem ben preparats per adequar-nos-hi
amb relativa facilitat o, el que encara és molt millor, faran que
la nostra aportació potser sigui determinant precisament en
alguns d’aquests possibles canvis que hauran de venir.


i els nous àmbits d’actuació


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


En la divisió entre compositor i intèrpret, aquest últim acostumava exercir una funció limitada,


comparable a la d’actor o traductor. Els canvis recents alliberen l’intèrpret dels límits estrets i, 


alhora, l’obliguen a ser cada cop més conscient de les possibilitats que li ofereix el seu ofici.


Pianista i professor del Departament 
de Musicologia de l’ESMUC


Professor d’Improvisació del Departament
de Clàssica i Contemporània de l’ESMUC


Luca
Chiantore


Albert
Gumí


La professió d’intèrpret
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S O S T I N G U T E S M U C


EL PENSAMENT DE L’INTÈRPRET


El Departament de Música Clàssica
i Contemporània va organitzar una
humil activitat anomenada El pen-


sament de l’intèrpret. L’objectiu era dur
a terme una reflexió sobre els aspectes
que configuren un estat de pensament
òptim per a la interpretació musical.


Dic “humil”, perquè les persones que
hi van participar ho van fer desinteres-
sadament, però també va ser de gran alça-
da per la rellevància dels continguts. So-
vint la gratuïtat té un valor afegit: el que
es dóna és realment autèntic, sense com-
pliments ni protocols. En les estranyes
circumstàncies econòmiques que vivim,
podem compartir idees i propostes amb
persones properes o conegudes, per in-
tentar recollir el millor que ens puguin
aportar i obrir-nos a un intercanvi fona-
mentat en l’amistat entre músics i en l’a-
mor i el respecte que tots sentim per la
música. Des d’aquesta circumstància i
amb aquest esperit d’agraïment, vam te-
nir el goig de parlar i reflexionar sobre la
música, en clau interpretativa i fent-la so-
nar. Van ser tres sessions d’un gran in-
terès. En la primera i segona, els dies 26
i 27 d’abril, el professor Carles Julià ens
va glossar la seva visió sobre diversos
conceptes: la imatge estètica, el meca-
nisme com una eina de la naturalesa, la
tècnica i l’oïda, la intuïció i la racionali-
tat, la metodologia del treball i de l’es-


tudi, el desig i la voluntat, parlar el llen-
guatge del compositor, analitzar la mú-
sica i no només la partitura..., tot ple-
gat fonamentat en citacions d’artistes i
pensadors com Nadia Boulanger, Elisa-
beth Leonskaja, Henri Bergson o Nico-
las Chamfort, del qual va fer una refle-
xió sobre el seu escrit: “El que millor se
sap, és el que s’endevina; en segon lloc,
el que s’aprèn mitjançant l’experiència
en els homes i en les coses; en tercer lloc,
el què s’aprèn, no en els llibres, sinó a
través seu, per les reflexions que susci-
ten; i finalment, el que s’aprèn en els lli-
bres i dels mestres.” La segona sessió va
ser en forma de classes, en les quals
aquesta aproximació es va fer d’una ma-
nera pràctica amb la interpretació al pia-
no dels estudiants de l’ESMUC Marc Cas-
tellà, Albert del Viso, Laura Pastor, An-
drea Mir i Rubén López. 


La tercera sessió, el dia 28 d’abril, va
anar a càrrec del pianista Arcadi Volo-
dos, exemple d’intèrpret que assumeix
amb la màxima exigència la seva condi-
ció d’artista d’elit. Ho va fer en forma de
classe magistral del primer moviment de
la Sonata op. 110 de Beethoven, inter-
pretada per Ivan Fernández, Córdoba
d’Albéniz interpretada per Lluís Grané,
la Sonata núm. 7 d’Skriabin interpreta-
da per Marija Ivanovik i les primeres pà-
gines de la Sonata de Liszt interpretada


per Albert Tàrrega. El mestre Volodos va
fer visible, amb comentaris i exemples
sonors, els continguts del pensament de
l’intèrpret. Més enllà de les habilitats na-
turals i de les assumides per l’aprenen-
tatge i l’experiència, es va mostrar com
a paradigma de l’intèrpret, tot despullant-
se davant la bellesa del material artístic
i oferint-se, amb generositat, a la media-
ció d’uns continguts sobrenaturals, des-
coneguts, però sensibles a ser desxifrats
i comunicats a benefici de tots. L’interès
de la lliçó magistral de Volodos, el po-
dem trobar en els comentaris sobre la co-
herència formal o rítmica en Beethoven,
o la recerca de l’expressió sonora del goig
amorós, dolç i agre, fruit de la venda de
l’ànima al diable, la qual podem desco-
brir en la Sonata de Liszt. Però la re-
llevància de la seva gran lliçó rau a en-
senyar-nos, amb una claredat diàfana, el
camí que cal seguir per tal de desenvo-
lupar una altra manera de pensar, en què
esdevé necessària una actitud d’interio-
ritat, dins la qual podrem donar fluïdesa
a la nostra intuïció. En definitiva, cercar
el camí que ens permeti exterioritzar no
només una anàlisi, sinó també una sín-
tesi. La síntesi del que pensem amb el
que sentim. Això és el que ens va frapar
i admirar d’aquesta meravellosa trobada
col·lectiva amb Arcadi Volodos. 


Adolf Pla


Diferents actes institucionals organitzats pel Parlament
de Catalunya durant els mesos d’abril i maig van comp-
tar amb la participació d’estudiants de l’ESMUC.


Aquestes actuacions musicals han servit per aprofundir la re-
lació de col·laboració existent entre les dues institucions, i a
la vegada constitueixen uns excel·lents exemples de pràcti-
ques professionals per als estudiants participants. Marta Ro-
ma, violoncel·lista; el Septet Dewart, grup instrumental de
cambra format per Marta Carceller, Andrea Alcalà, Nicolás
Jesús Cobo, Pere Nolasc Plana, Esther Pinyol, Pau Rodríguez
i Alba Bru; i, per últim, el violinista Carles Civera, van ser els
protagonistes d’aquests acompanyaments musicals.


El primer acte que va comptar amb la presència de 
l’ESMUC va ser, el passat 14 d’abril, una ofrena floral i ho-
menatge als republicans perseguits pel franquisme. Durant
el minut de silenci, Marta Roma va ser l’encarregada d’in-
terpretar El cant dels ocells de Pau Casals, davant l’escultu-
ra La pietat, al pati de la biblioteca del Parlament. La presi-
denta del Parlament, Núria de Gispert, va presidir l’acte.


L’endemà, el Parlament va encetar la celebració de la dia-
da de Sant Jordi, amb la tradicional lectura que organitza con-
juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
enguany dedicada al centenari de la primera edició de La ben
plantada d’Eugeni d’Ors. La presidenta i el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, van obrir la lectura, en què van par-
ticipar uns trenta lectors, entre diputats i representants di-
versos de la societat civil.


L’acte va ser dinamitzat pel Septet Dewart, que va inter-
pretar obres de Maurice Ravel i Joan Lamote de Grignon, co-
etanis d’Eugeni d’Ors. Al llarg de l’acte, la formació va fer di-
ferents aparicions molt ben acollides pel nombrós públic pre-
sent a la sala.


Per últim, el passat 6 de maig, el violinista Carles Civera
va participar en un altre acte d’homenatge als voluntaris ca-
talans morts en defensa de la llibertat, amb motiu del 66è ani-
versari del final de la Segona Guerra Mundial. Civera va in-
terpretar un petit fragment de la Sarabanda de Johann Se-
bastian Bach.


Estudiants de l’ESMUC col·laboren amb el Parlament 
de Catalunya en diferents actes institucionals


Arcadi Volodos
Una altra manera de pensar







E
l sistema simètric és un nou disseny per a acordió bi-
sonor1 de tres fileres de botons, amb una estructu-
ra d’11, 12 i 11 botons, que podem trobar en dis-
senys de caixa d’acordió diatònic de tres fileres, amb


una mà esquerra de 18 baixos, amb variants de 24 i 30 bai-
xos. Aquest és també el cas que m’ocupa des de fa una bo-
na pila d’anys i és l’objecte de l’estudi que vaig presentar en
el projecte final de carrera a l’ESMUC després de cursar-hi
l’especialitat d’interpretació d’acordió diatònic amb la pro-
fessora Cati Plana.2


El sistema té com a característica principal el fet que la se-
va ordenació és simètrica, i per tant, basa la seva lògica d’or-
denació en principis propers als que usa el sistema de teclat
de l’acordió cromàtic de botons. A banda d’això, incorpora
la bisonoritat en el teclat de la mà dreta, fet que el diferencia
del sistema cromàtic i l’assimila al funcionament habitual de
l’acordió diatònic.


Abans de presentar-vos el sistema simètric, però, farem
una mica d’introducció als sistemes antecessors i a la realitat
europea sobre l’actualitat evolutiva del nostre estimat i co-
negut instrument anomenat acordió diatònic.


L’acordió de botons és un instrument que ha estat present
en les músiques tradicionals i també en les contemporànies
anteriors al segle XX. Per descriure’l i classificar-lo, ens po-
dem basar en criteris com: 


–Els tipus de teclat, és a dir, el nombre de fileres que el
componen.


–Els tipus de llengüeta que es fan servir i, per tant, les di-
verses tipologies tímbriques.


–La mida i el pes de l’instrument.
–El fet que sigui o no bisonor.
–Les variants de l’instrument en funció de la regió ge-


ogràfica.
–Les variants en relació amb les tècniques que es fan ser-


vir per a la pràctica de l’acordió, com per exemple tocar la
melodia només en una sola filera de botons (i per tant, obrir
i tancar la manxa constantment per poder fer-la sonar), o
bé usar més d’una filera de botons per fer sonar una melodia
només en un sentit de la manxa.


–Una idea que valdrà la pena desenvolupar de seguida:
l’àmplia varietat en l’ordenació de les notes als teclats de l’a-
cordió; parlem dels sistemes d’acordió, una idea molt present
en l’actualitat de l’acordió diatònic, que el farà evolucionar,
sens dubte, cap a una altra realitat sonora.


La composició comuna del sistema estàndard d’acordió
diatònic es basa, com bé indica el nom, en les escales ma-
jors diatòniques de 2 o 3 tonalitats principals: serà de 2 to-
nalitats principals en cas que l’instrument tingui 2 fileres de
botons, o bé de tres tonalitats principals en cas que l’instru-
ment tingui 3 fileres de botons. 


Aquesta qüestió el diferencia clarament dels sistemes d’a-
cordió cromàtic de botons, que tenen al seu teclat totes les
notes de l’escala cromàtica ordenades d’una manera que no
es pot establir la relació entre filera i tonalitat principal, com
en el cas del diatònic. 


A Europa hi ha corrents investigadors en el món de l’a-
cordió diatònic que cerquen noves possibilitats en l’ordena-
ció de les notes al teclat, per tal d’aconseguir sonoritats har-
monicomelòdiques més properes a les que ha estat capaç d’ob-
tenir l’acordió cromàtic. La diversitat de sistemes d’acordió4


ESMUC


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


per MARC DEL PINO


El sistema simètric
diatònic ha crescut significativament durant els últims quin-
ze anys. 


Alguns instrumentistes d’acordió diatònic cerquem per
compte propi una nova disposició que s’adapti a les nostres
necessitats interpretatives. Busquem un instrument que ens
permeti modular altres mons harmònics que sobrepassin les
possibilitats del petit acordió diatònic de dues fileres, o que
ens permeti realitzar escales i acords diferents dels que està-
vem acostumats a fer.


L’
acordió diatònic és, i ha estat, un instrument molt
popular dins l’àmbit de la música tradicional. Dels
últims vint anys ençà ho és cada vegada més grà-
cies sobretot a Artur Blasco, màxim organitzador


de la trobada d’acordionistes d’Arsèguel, que ha realitzat una
tasca excepcional per difondre la música tradicional i l’a-
cordió diatònic al nostre país, i ha ajudat a recuperar una an-
tiga tradició d’acordionistes del Pirineu, que s’anà perdent
durant la segona meitat del segle XX.


La seva versatilitat el fa atractiu i present en tota mena
de formacions, des de la trikititxa3 i la pandereta, fins a tota
mena de grups de folk i d’altres estils més moderns. La seva
presència destaca en moltes músiques tradicionals del món,
com ara la irlandesa, on brilla per la sonoritat i les especta-
culars tècniques acordionístiques; la del País Basc, rica en vir-
tuosisme acordionístic, i el ballenato colombià, mostra d’a-
cordió melodicorítmic molt elaborada. 


L’acordió diatònic és un instrument d’inxa lliure que, mit-
jançant la pressió de l’aire mogut amb la manxa, fa sonar
les llengüetes escollides a través dels botons dels teclats de
les dues mans. En el cas del diatònic, de 2 fileres i 8 baixos,
l’organització de les notes al teclat de la mà dreta es carac-
teritza per la relació de quarta ascendent que hi ha entre la
tonalitat major que és la pròpia de la filera de botons de fo-
ra4 i la tonalitat major que és pròpia de la filera de botons de
dintre.5 Aquest és el que podem anomenar sistema estàndard.
Així, el funcionament d’una filera de botons consisteix en el
següent: tancar per fer una nota, i obrir  el mateix botó per
trobar la nota immediatament ascendent més propera, amb
l’excepció de l’interval (La-Si), en què ens veurem obligats a
fer l’acte d’obrir la manxa en ambdues notes per poder-les fer
sonar. Aquesta interrupció de la coherència simètrica en l’o-
brir i el tancar farà evolucionar l’instrument més endavant
cap a sistemes que troben lògiques d’ordenació de les notes
que no són vàlides per a tots els tons; per això el coneixem
com a acordió “diatònic”.


En el gràfic veurem una filera diatònica a una octava:


També cal recordar que, en el cas que es vulgui fer ús de
cromatismes o notes que no són de les escales diatòniques
implicades en l’instrument, el teclat incorpora 4 notes, dues
per a cada filera, habitualment anomenades alteracions, que


Una opció de teclat cromàtic per a l’acordió diatònic
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estan situades al botó número 1. La lògica d’ús d’aquestes
notes és, pràcticament en tots els casos, segons la perspecti-
va d’un tractament de notes accidentals, de manera que es
van a buscar quan se’n necessita la presència, però sempre
amb aquesta perspectiva de nota “estrangera”.6


Aquesta característica de l’acordió diatònic probablement
fou una de les raons per les quals aparegueren en escena al-
tres sistemes de teclat de nova creació que permetessin tan-
car amb un ventall de notes superior a les sis notes que es po-
den obtenir amb l’acordió diatònic en el sentit tancant de la
manxa (sense comptar les alteracions): 3 per la filera de Do
major i tres més per la filera de Sol major, en el cas del sis-
tema estàndard que fem servir a Catalunya.


Aquesta idea, juntament amb la poca capacitat de combi-
natòria que permeten les alteracions del teclat amb la resta
de notes (tenint en compte que no es poden combinar les no-
tes d’un sentit de la manxa amb les notes de l’altre sentit), fo-
ren de ben segur els dos grans factors que motivaren el nai-
xement del Sistema Milleret-Pignol.


E
l Sistema Milleret-Pignol. Entre els anys 1993 i 1998,
Norbert Pignol i Stéphane Milleret7 van proposar un
sistema propi, modificant algunes de les caracterís-
tiques pròpies i exclusives del sistema estàndard. Al-


gunes d’aquestes modificacions plantejaren ja en aquell mo-
ment canvis significatius en les possibilitats harmòniques del
nou instrument. A causa de l’ordenació de les notes al te-
clat de la mà dreta i també al fet que el teclat propi d’aquest
instrument no garanteix tota l’escala cromàtica en el sentit
tancat de la manxa, aquest comença a tocar-se d’una mane-
ra determinada quan s’interpreta repertori en altres tonali-
tats que no són les pròpies de l’instrument: amb intervals
llargs de melodia en el sentit obrint de la manxa, que sí que
garanteix tota l’escala cromàtica, i fent melodies o pràctiques
d’improvisació, sobretot en contextos cromàtics o fora dels
tons corrents d’un diatònic en Sol-Do. A més, en la praxi me-
lodioniana, en què s’interpreta la melodia talment com es
fa amb un melodió,8 amb un estira-i-arronsa constant de la
manxa, es perd la lògica de la tonalitat mare major (tot i que,
com a possibilitat resultant d’aquesta pràctica, apareix l’es-
cala menor melòdica i harmònica). 


Així, per la nova disposició de notes en la fila de Do ma-
jor9 i també pel fet que en alguns casos (pel fet que aparei-
xen notes noves al teclat) és més fàcil tocar amb la tècnica de
creuar, sorgeixen nous recursos acordionístics que apropen
l’acordió diatònic a sonoritats a les quals no estàvem acos-
tumats.


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


Veiem, doncs, que el sistema Milleret-
Pignol ja no tracta les alteracions com a
“accidentals” de manera tan clara com ho
fa el sistema estàndard. Al contrari, la ter-
cera filera garanteix l’ús de les alteracions
a diverses octaves i també permet que es
combinin amb quasi tota la resta de notes,
fent acords quatríades propis de moltes to-
nalitats de l’esfera cromàtica en tots dos
sentits de la manxa. Aquest és, doncs, un
nou sistema que, encara que no permet un
tractament cromàtic del teclat en tots dos
sentits de la manxa, sí que ha integrat les
alteracions en la mesura que ho ha permès
l’espai, i ha obert noves sonoritats en el
món de la música tradicional actual. Com
a conseqüència de modificar el sistema
estàndard, aquest i molts altres sistemes
aportaran nous recursos, com el joc creuat
amb l’ús d’alteracions a tota la tessitura de
l’instrument, que faran que apareguin no-
ves formes de tocar una melodia i, en con-
trapartida, en desapareguin unes altres. És
inevitable i és lògic que així sigui: els can-


vis porten canvis.
Respecte dels sistemes d’acordió, cal dir que no es tracta


pas de fer una escala graduada de millors i pitjors sistemes.
Un sistema és “bo” o “dolent” en funció de les capacitats per
satisfer l’intèrpret. Així, aquell teclat que és “bo” per a un
intèrpret, potser no ho sigui per a un altre que cerca sonori-
tats diferents. Ara bé, també cal tenir en compte que hi ha
sistemes més polièdrics que d’altres, en el sentit que s’adap-
ten millor als canvis de tonalitat, i tenen més capacitat per
utilitzar harmonies complexes o interpretar estils diversos.


Sistemes per a acordió diatònic. Cada cop hi ha més sis-
temes per a acordió diatònic de creació pròpia. El fet que el
mateix músic pugui encarregar un joc nou de llengüetes i can-
viar la disposició del mateix instrument, o el fet que les fà-
briques d’acordions acceptin encàrrecs amb disposicions per-
sonalitzades, ha fet que el sistema estàndard hagi perdut el
monopoli, si bé encara és el més freqüent. Com em va dir
Stéphane Milleret, a qui he tingut el plaer de tenir com a mes-
tre en algunes ocasions, “a França hi ha zones en què hi ha
tants sistemes d’acordió com acordionistes”. Diguem que és
un pas habitual: quan un acordionista diatònic ha après a do-
minar l’instrument i a entendre la teoria musical, es pot plan-
tejar canviar de sistema, evolucionar.


Entre tots aquests sistemes, en destaco alguns que, sense
ser majoritaris, a Catalunya han obtingut un modest nombre
de simpatitzants. 


Un és el cas del sistema Pere Pau Jiménez, que consta de
tres fileres de botons, tot i que no modifica les dues fileres
pròpies del sistema estàndard. Podríem dir que aquest siste-
ma és un sistema estàndard que incorpora una filera d’alte-
racions. Manté intactes tots els recursos útils del sistema estàn-
dard i, gràcies a aquesta tercera filera, permet l’ús de les al-
teracions a tota la tessitura de l’instrument, la qual cosa pot
ser molt útil en alguns repertoris. Ara bé, atès que no s’ha re-
alitzat cap canvi a la filera de Do major ni a la de Sol major,
no hi ha prou espai per ordenar mínimament les alteracions
respecte de les notes de les altres fileres. (Recordem que les
dues fileres del sistema estàndard només garanteixen sis no-
tes en el sentit tancant, la qual cosa fa molt difícil ordenar les
altres sis que falten de l’escala cromàtica només en una sola
filera). Aquest fet pot provocar problemes de digitació quan
s’interpreten melodies en tonalitats que no són les pròpies del
sistema estàndard. Es pot considerar, doncs, que aquest sis-
tema usa les alteracions com a notes accidentals d’un teclat
central afinat en Sol-Do.


També cal destacar el sistema català. Dissenyat per Fran-
cesc Marimon, a qui molts considerem el pare de la meto-
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dologia de l’acordió diatònic català, aquest sistema ha captat
un nombre important d’adeptes a Catalunya els últims anys,
i es caracteritza per ser un sistema estàndard amb les altera-
cions octavades, amb un funcionament proper al que utilitza
la trikititxa.


Entre els sistemes amb alguna variació respecte del siste-
ma estàndard, però sempre partint d’aquesta base, trobem
també el sistema semisimètric, un sistema propi i autodis-
senyat, que és a mig camí entre el sistema estàndard i el sis-
tema simètric, el qual em permeto la llicència d’anomenar,
sense ampliar-ne els continguts, per tal que en quedi constàn-
cia de l’existència.


E
l sistema simètric. Quan parlem de sistema simètric
ens estem referint pròpiament a l’ordenació de les
notes del teclat de la mà dreta. Tot i això, també convé
anomenar els sistemes simètrics de mà esquerra que


es poden acoblar d’una manera coherent en aquest sistema
central de mà dreta. Aquests són el sistema simètric de 18
baixos, el sistema simètric 43, i el sistema simètric 43T. (Per
a més informació consulteu el web <www.9escenarifolk.com>).


El sistema simètric neix de compartir idees amb Daniel Vio-
lant10 sobre la possibilitat d’estructurar el teclat d’una ma-
nera simètrica, i partint de la base que el model simètric de
tres fileres unisonor11 ja existeix com una variant en l’orde-
nació de les notes al teclat de l’acordió cromàtic de botons.
Fou ell mateix qui va formular la idea d’un sistema en què,
tancant totes les notes del teclat simètric, aquestes pugessin
mig to, és a dir, que l’interval entre les dues notes de cada
botó fos de segona menor ascendent en el procés d’obrir i ac-
te seguit tancar la manxa. Així doncs, el sistema simètric és
un sistema bisonor.


Aquest sistema no el vam dur mai a la pràctica fins que
jo mateix, després d’adequar-lo a l’espai d’un acordió de tres
fileres i de crear-ne un disseny per al teclat de la mà esquerra
que s’adeqüés a la realitat que plantejava el nou sistema simè-
tric, vaig encarregar un instrument amb aquest sistema l’any
2002. El sistema simètric parteix d’una base totalment dife-
rent en l’ordenació de les notes al teclat. Respecte d’això cal
dir que el fet mateix de parlar de simetria en aquesta orde-
nació permet certament una fluïdesa molt més clara en el camí
de la intuïció, sobretot quan parlem de modulacions a tona-
litats llunyanes a la tonalitat de Do major.


La composició del sistema consta de tres fileres de bo-
tons “en rombe”12 que s’estructuren cadascuna en una rela-
ció de terceres menors consecutives. Per tant, les notes estan
posades les unes en relació amb les altres a una distància pro-
porcional.


BIBLIOGRAFIA
–GREENE, Ted. Modern chord progressions. Vol. 1. Miami: Belwin Mills Pu-
blishing Corp. ISBN 0 -916902-00-5.
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que. Vol. 3. Grenoble: Productions MusTraDem, 2002. ISBN 2 -9509470-
3-4.
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5-0.
–AEBERSOLD, Jamey. The II-V-I progression. New Albany: Jamey Aeber-
sold Jazz, cop. 1974.
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NOTES
1. Bisonor: és la característica que fa referència al fet que quan tanca fa
una nota, i, en el mateix botó, quan obre en fa una altra diferent.
2. Cati Plana és acordionista professional i professora d’acordió diatònic a
centres com l’ESMUC i l’AMPT.
3. Trikititxa és l’acordió diatònic propi del País Basc.
4. Filera de fora és aquella filera de botons que és a la part exterior del te-
clat; és la que queda més a la vora de la mà.
5. Filera de dintre és aquella filera de botons que queda a la banda interior
del teclat, més propera a la reixeta de la caixa de ressonància de l’instrument.
6. Nota estrangera en el sentit que no és una nota pròpia de cap de les to-
nalitats en les quals està afinat l’acordió diatònic.
7. Norbert Pignol i Stéphane Milleret són acordionistes professionals i pe-
dagogs de l’acordió diatònic amb una extensa carrera investigadora en el món
de l’acordió diatònic de tres fileres. En podeu trobar tota la informació al
web <http://www.mustradem.com/>.
8. Melodió, acordió diatònic d’una sola filera de botons amb el qual, per
interpretar la melodia, cal obrir i tancar la manxa constantment per als pas-
satges de grau conjunt.
9. La filera de Do major és la filera de dintre en els sistemes Milleret-Pig-
nol en Sol-Do.
10. Daniel Violant fou el meu professor d’acordió diatònic durant l’etapa
més important que he tingut mai de creixement musical, i també un bon amic.
La seva tasca de professor d’acordió i d’intèrpret en nombrosos grups de mú-
sica tradicional el van fer ser estimat i molt popular entre els acordionistes
catalans en la dècada de 1995-2005. 
11. Unisonor vol dir que el funcionament de l’acordió implica que soni la ma-
teixa nota tant si obrim com si tanquem la manxa mentre premem el ma-
teix botó.
12. “En rombe” és una expressió que descriu un teclat de 3 fileres, la filera
central de les quals és un botó més llarga per tots dos costats, de manera que
es crea un figura geomètrica que recorda el rombe.
13. Tonalitat mare, en el sentit que la filera de botons té les notes ordenades
jeràrquicament en funció de la tonalitat en què està constituïda la filera.


Per què defenso aquest sistema? L’acordió, tal com jo
el visc, és un instrument amb unes grandíssimes capacitats
per crear climes sonors emocionants. És un instrument que
“respira” les notes, i que les diu amb tot el matís que és pro-
pi al flux d’aire dels instruments de vent. És polifònic, de ma-
nera que a part de cantar melodies de tota mena, les pot har-


monitzar, i a més, pot esdevenir un instrument ritmico-
harmònic eficaç i versàtil en la seva vessant d’instrument d’a-
companyament. 


L’acordió viu en la música tradicional, però també en mol-
tes altres músiques que l’incorporen, en alguns casos des de
fa molts anys (com ara el gipsy swing, el jazz, la música dels
Balcans, la trikititxa, l’acordió celta i l’irlandès en particular,
el choriño, el musette, el toc bretó, el del Quebec, l’acordió
ballenato o la fusió amb gèneres com el flamenc). 


Mereixen, doncs, una atenció especial els dissenys de no-
va composició, ja que fan possibles noves solucions perquè
l’instrument s’adapti més i millor a tantíssimes músiques pos-
sibles. Això fa que actualment l’acordió diatònic de 3 fileres
estigui en evolució, com també ho estan les músiques en les
quals està implicat –en la música tradicional és habitual que
s’apliquin tècniques harmòniques provinents de gèneres com
el jazz, o disposicions de veus pròpies de les tècniques d’ar-
ranjaments de la música moderna, per exemple).


La meva és, doncs, una voluntat creativa. Vull donar als
acordionistes la possibilitat de tastar les sonoritats noves i
emocionants que permet aquest disseny. El sol fet de parlar
de simetria ens facilita el camí de la intuïció, sobretot quan
es tracta de modular a tons llunyans. La característica prin-
cipal de la simetria és precisament el fet que, tot i perdent
una tonalitat mare13 en cada una de les fileres de botons del
teclat dret, ens dóna la possibilitat de trobar 4 tons “mare”
que es digitaran de la mateixa manera i que tindran, cadas-
cun d’ells, una lògica no gaire diferent de la del funcionament
d’obrir i tancar de l’acordió de 2 fileres.
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producció elevat, i és difícil trobar aques-
ta voluntat d’interrelació.


–Com a professor de l’ESMUC des
del començament, quin balanç fa d’a-
quests 10 anys?


–Tota escola o institució té un perío-
de de creixement. L’ESMUC encara és
jove, però som en un procés de madu-
ració. S’ha fet molta feina i les noves
promocions de músics surten més ben
preparades cada curs. Com a professor,
estic orgullós de sumar esforços a aques-
ta experiència per fer que l’Escola si-
gui cada vegada millor. En l’àmbit na-
cional i internacional cada vegada som
més coneguts i guanyem prestigi dia re-
re dia.


–A més de l’ensenyament, en quins
projectes treballa actualment?


–Estic treballant en la composició d’u-
na obra, encàrrec del grup Barcelona
216, que s’estrenarà el 19 d’octubre en
el cicle que aquest grup té a L’Auditori.
També estic escrivint la música per a l’o-
bra de teatre El comte Arnau de Joan
Maragall, que s’estrenarà per l’octubre
al Teatre Nacional. Al mateix temps con-
tinuo fent concerts del meu darrer tre-
ball, Mompiana, que és una relectura de
la música de Frederic Mompou, i con-
certs amb el meu trio, amb Masa Ka-
maguchi al contrabaix i David Xirgu a
la bateria. També a la tardor faré un pro-
jecte amb la Carme Canela i la Cobla
Sant Jordi, amb els quals ja he col·labo-
rat anteriorment.


–Una pregunta que potser hauria 
d’haver fet a l’inici: per què el piano?


–Va ser una decisió paterna. Va con-
siderar que el piano era l’instrument més
adequat per a mi. Vaig començar a 
estudiar als vuit anys al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona. Em
va agradar i vaig continuar. Ara és la me-
va realitat. Sóc un pianista de forma-
ció clàssica, però des de jove em vaig 
interessar pel jazz i per això ara ja no
faig distincions, penso en un piano que
fa música. 


–Com s’ha generat aquesta col·labo-
ració per al concert dels 10 anys de 
l’ESMUC?


–Vaig suggerir al director de l’Esco-
la, en Pep Borràs, que estaria bé que el
Departament de Jazz i Música Moderna
col·laborés d’una manera activa en el
concert commemoratiu dels 10 anys de
l’Escola. Ens vàrem trobar i li vaig pro-
posar de fer tres peces de la suite Iberia
d’Isaac Albéniz que jo havia orquestrat
per encàrrec de l’Orquesta Nacional de
España, i que s’havien estrenat el 2003
amb Chano Domínguez i jo mateix, so-
ta la direcció de Josep Pons. Al Pep li va
agradar la proposta, va creure que seria
interessant per als estudiants i per al pú-
blic. 


–Quin interès té aquesta obra, espe-
cialment per als músics?


–És una obra que implica els músics
del Departament de Música Clàssica i
Contemporània, però també els de Jazz
i els de Flamenc; és una proposta molt
transversal, com ho és l’Escola. Les pe-
ces que interpretaran els estudiants són
Rondeña, El Puerto i El Albaicín. He fet
una relectura d’aquestes peces, instru-
mentant-les per a orquestra, adaptant-
les als diversos ritmes flamencs i obrint
parts per a la improvisació, que, en
aquest cas, recau en els dos pianos. 


–Per als músics de clàssica i con-
temporània, i per a tots els participants,
és un repertori d’interès...


–És una música d’altíssima qualitat,
tot un referent en la música espanyola.
La música d’Albéniz s’adapta perfecta-
ment a la rítmica flamenca més genuï-
na. Els estudiants de clàssica i contem-
porània es poden endinsar en uns ritmes
i un fraseig que no tenen gaires ocasions
de practicar, i per als estudiants de jazz
i flamenc, tocar amb orquestra simfò-
nica és com un regal, una experiència
única en la seva etapa formativa.


–Els grans conjunts, o un concert d’a-
questes característiques, demana una
implicació més gran dels músics?


–La implicació del músic en qualse-
vol projecte és vital per aconseguir una
interpretació adequada. Òbviament, el
fet de ser una celebració i de comptar
amb una formació d’unes característi-
ques tan especials, fa que la implicació
de tots els estudiants sigui molt gran. 


–És un repte que cal superar amb es-
forç i plaer?


–El concert s’ha de preparar de la mi-
llor manera possible, sigui o no una
efemèride. Sempre hem de tenir el ma-
teix respecte per qualsevol actuació. Per
a un professor, estimular els estudiants,
traspassar-los coneixements, preparar-
los per a la vida professional, és una tas-
ca molt gratificant. En aquest projecte
en concret, el repte és afrontar les par-
ticularitats rítmiques. 


–Hi ha un cert plaer en veure com neix
un sentiment conjunt, una cosa nova...


–Participar en la comprensió de l’o-
bra, en la seva maduració, fins a arribar
al dia del concert, és un procés mera-
vellós per als participants i el director.
A més, la gent jove té molta energia i ga-
nes d’aprendre, i això engresca.


–El resultat final de les darreres ac-
tuacions dels grans conjunts és molt
professional.


–Hi ha un plus d’energia i entusias-
me que compensa la falta d’experiència.
Dia rere dia, el nivell dels estudiants va
creixent i són capaços d’afrontar qual-
sevol tipus de repertori.


–Gaudir d’una orquestra simfònica i
una big band a la vegada no és una pro-
posta gaire habitual. Té un  atractiu afegit.


–Per a una commemoració com
aquesta és una bona aposta. Malaura-
dament, no és una formació que es tro-
bi gaire sovint al món professional. Són
propostes que no es poden veure a Bar-
celona i que en canvi a altres llocs d’Eu-
ropa tenen més visibilitat. Són produc-
cions cares, que necessiten un esforç de


Des dels vuit anys, el piano ha estat un company de viat-


ge d’aquest músic i professor que ha dedicat la major


part de la vida a la música. El 1977 va formar el grup


Catalònia, després vingueren Onix, Ictus i l’Orquestra


de Cambra Teatre Lliure. Com a professor de l’ESMUC,


gaudeix veient l’energia i l’entusiasme dels joves que


volen extreure del seu instrument alguna cosa més que


el so. El proper 17 de juny, en el programa del concert


dels 10 anys de l’ESMUC, Lluís Vidal dirigirà l’Orquestra


Simfònica i la Big Band de l’Escola, interpretant tres pe-


ces de la suite Iberia d’Isaac Albéniz. Serà un moment


per gaudir i no oblidar.


P A R L E M - N E  A  F O N S E S M U C


per ANTONIO ÁLVAREZ
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Activitats juny 2011
Dijous 2, a les 18 h.
Aula 346


Presentació del nou disc d’Exaudi Nos, amb el director 
del grup, Joan Grimalt, i Columna Música.
Organitza: Departament de Música Antiga.


Dimecres 15, a les 19 h.
L’Auditori. Sala 2 Oriol Martorell


Concert de la Cobla de l’ESMUC.
Cicle Grans Conjunts.
Director: Manel Valdivieso.


Dimecres 15, a les 16 h.
Aula per determinar


Classe magistral amb el compositor Steve Reich.
Adreçada als estudiants de l’ESMUC.
Organitza: Departament de Teoria, Composició i Direcció.


Divendres 17, a les 21 h.
L’Auditori. Sala 1 Pau Casals


Concert commemoratiu dels 10 anys de l’ESMUC: 
l’Orquestra Simfònica i la Big Band interpreten obres de 
Lluís Vidal, Eladio Reinon, Joan Sanmartí i Tim Garland.
Cicle Grans Conjunts.
Direcció: Lluís Vidal, Eladio Reinón i Tim Garland.
Entrada gratuïta.


Dimarts 28, a les 21.30 h.
Sala El Molino de Barcelona


Concert del Gran Conjunt de Flamenc.
Cicle Poco Ruido y Mucho Duende.
Presentat per Mayte Martín.
Entrada: 5 euros amb consumició.


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


El teatre El Molino ha obert les portes als estudiants de
flamenc amb la participació de l’ESMUC. En un nova
sèrie anomenada Savia nueva, dins del ja conegut cicle


de flamenc Poco Ruido y Mucho Duende, els estudiants de
l’Escola han actuat apadrinats per la cantaora Mayte Martín
i amb el suport de tot l’equip d’El Molino.


La sèrie Savia nueva pretén ser un espai on els estudiants
de flamenc trobin una plataforma per exhibir el seu treball,
de manera professionalitzadora i en un marc adient.


Gràcies a la proposta de la mateixa Mayte, els dies 29 de
març, 26 d’abril i 31 de maig ja vam poder gaudir del gran
nivell artístic dels estudiants, i el proper dia 28 de juny tin-
drem ocasió de repetir l’experiència. Aquest últim dia es tan-
carà la sèrie amb un concert en què el director i artista con-
vidat serà Juan Carlos Gómez, graduat de l’ESMUC i actual-
ment professor acompanyant de l’ESMUC i del Taller de
Musics de Barcelona.  


Cal remarcar l’èxit que està tenint aquest cicle, fins a ex-
haurir les entrades. Els estudiants de cante i guitarra, prota-
gonistes del primers concerts, van ser acompanyats en tot mo-
ment per Mayte Martín, que els va donar ple suport durant
les proves de so i la resta del concert: va presentar les actua-
cions i, per a sorpresa de tothom, es va afegir als bisos finals.
Els estudiants no s’ho podien creure, i el públic tampoc!


El Departament de Música Tradicional de l’ESMUC ara fa
10 anys que ofereix les especialitats de cante i guitarra fla-
menca. En el transcurs d’aquests anys, i amb els primers gra-
duats d’aquesta especialitat, s’ha pogut demostrar l’alt nivell
d’aquests joves i la bona preparació que han rebut per afron-
tar el mon professional.


Realment, aquest és un premi impagable, per a tothom. Es-
perem que tingui la continuïtat que mereix i que en futures
ocasions puguem treballar plegats amb altres institucions de-
dicades a l’ensenyament del flamenc.


Sàvia aposta
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Itu a què et dediques?” “Sóc músic.” “I quin instrument
toques?” Aquest intercanvi de cortesia, sovint és frustrant
per a tots els qui no som principalment intèrprets: ens mos-


tra el desconeixement que hi ha del món de la música. Els pri-
mers responsables d’aquest malentès som els músics. Sempre
ens hem cuidat d’envoltar la nostra activitat de misteri. Hem
presentat la música com una disciplina massa científica per
als artistes i massa artística per als científics. Aquests fets, exa-
gerats amb una campanya de desinformació no intencionada,
a través de plans educatius deficients en música i de “reality
shows”, han portat al desconeixement del que fa un músic. La
veritat és que tots els músics fem el que hem fet sempre, en
major o menor grau: investigació, composició, docència, crí-
tica, direcció i, sí, també interpretació. Ara bé, és cert que hi
ha tres canvis d’enfocament que ens poden afavorir a l’hora
de reconciliar-nos amb el nostre entorn. El primer, envers
els nostres conciutadans; el segon, envers la comunitat acadè-
mica; i l’últim, envers nosaltres mateixos.


Els avenços tecnològics han originat una explosió de pro-
grames d’edició i tractament de material sonor. Els DJ, pro-
gramadors, artistes, o fins i tot els aficionats, tenen ara una
entrada pròpia al món conceptual de la música. Si, en comp-
tes de rebel·lar-nos-hi, abracem i reconduïm aquesta situació,
podrem recrear, amb els seus matisos, aquella edat d’or en què
la música estava viva per a tothom i la gent es reunia per to-
car música de cambra.


La immersió dels estudis musicals dins l’estructura univer-
sitària és un canvi positiu. Els nostres estudiants i docents te-
nen accés directe a una estructura i uns recursos que afavo-
reixen la interdisciplinarietat i així la música passa a formar
part del teixit acadèmic global. En vista d’aquesta aparent di-
lució, els professionals de la música seran els responsables de
conservar, com la joia que és, tot allò pròpiament musical. Ali-
mentant-se d’enginyers, artistes, sociòlegs i historiadors, els
arquitectes no han deixat de ser arquitectes.


Per últim, hem de reflexionar sobre la nostra contribució a
l’entorn i per què creiem que és important. La música té una
vessant tècnica molt exigent i unes bases teòriques sovint molt
abstractes que tracten un material comú: el so i el temps. Els
músics hem de tenir present que, a més d’això, la música és
un art i per a nosaltres les notes només són el mitjà. El veri-
table material és el nostre oient: els nostres conciutadans.
felix@felixpastor.net


En les darreres dècades hem pogut assistir a una pro-
gressiva ampliació dels àmbits d’actuació dels profes-
sionals de la música, més enllà dels que estan lligats tra-


dicionalment al món de la composició, de la interpretació,
de l’ensenyament i de la recerca. Això respon tant a la trans-
formació del nostre sistema econòmic de producció –dirigit
vers un progressiu increment del sector dels serveis–, com a
una major consciència que la música serveix per articular mol-
tes situacions del nostre entorn quotidià.  


Aquests canvis han permès, a poc a poc, una major presèn-
cia dels professionals de la música en els camps de la pro-
moció, dels mitjans de comunicació, de la informàtica, de
les activitats d’integració social, dels museus i centres de cul-
tura, i també de les noves tecnologies –un camp, aquest, en
transformació contínua i que ofereix unes possibilitats enca-
ra poc explorades. 


Però no ens hem d’enganyar: tot i que això sigui molt en-
grescador, crec que aquesta presència encara és molt minsa, i
que hi ha espais i possibilitats que encara s’han de descobrir
i aprofitar amb més decisió. 


La qüestió bàsica és com ens podem definir professional-
ment en aquests nous àmbits, i més encara en una situació de
crisi que ens empeny a cercar nous camins. Diferents econo-
mistes i experts del món laboral ens indiquen que les societats
postindustrials es caracteritzen per la flexibilitat i per una ma-
nera diferent d’entendre els perfils professionals. Bàsicament,
l’especialització ja no és el requisit suficient que defineix un
bon professional. Una societat que es mou cada vegada més
en un format de xarxa (Internet només n’és una part) i amb
una rapidesa infinitament més elevada que la que s’havia co-
negut fins ara, comporta que es necessitin i es valorin altres
competències, com la capacitat de col·laboració i una acti-
tud constant de creativitat. Tot això, acompanyat també d’u-
na sòlida disposició a continuar la formació individual pròpia.
Crec que aquests elements han de ser a la base de tota con-
solidació professional, i poden permetre una major presèn-
cia dels professionals de la música en aquells espais que no
s’acostumen a transitar gaire. 


En aquest sentit, no es pot oblidar el paper de les institu-
cions que es dediquen a la formació –i, evidentment, de les
persones que hi treballem–, per tal de promoure el desenvo-
lupament d’aquestes capacitats, fomentant un coneixement
ampli i creatiu, i el suport de la col·laboració.


Les noves professions i els nous àmbits 
d’actuació del professional de la música


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


Un cop acabada la primera dècada del segle XXI, es confirma que la societat està im-


mersa en un constant canvi. La música i els seus professionals no són aliens a aques-


ta circumstància i, com en altres àmbits, evolucionen i amplien els seus horitzons la-


borals. Un compositor i un musicòleg reflexionen sobre els itineraris del professional


de la música i les fites d’aquesta professió: les noves necessitats dels públics, les no-


ves tecnologies, i el propi sentiment musical són variables que incideixen directa-


ment en el seu futur.


Compositor i professor d’AnàlisiProfessor de Musicologia


Fèlix
Pastor


Gianni
Ginesi
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El passat 23 de novembre es va ce-
lebrar la Fira del Llibre de Músi-
ca i la Partitura. En la seva terce-


ra edició, va comptar amb la presència
de l’Editorial Boileau, Brotons & Mer-
cadal, Clivis Publicacions, Nortesur,
DINSIC Publicacions Musicals, La Mà
de Guido, Periferia Sheet Music i Tritó
Edicions, que van deixar per un dia les
seves seus habituals i van mostrar a l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya
alguns dels volums més destacats i els
exemplars de recent publicació. 


Aquesta fira acosta les publicacions
de les editorials que hi participen a la
comunitat escolar i també als visitants,
ja que està oberta a tots els públics de
manera gratuïta i amb l’opció de gaudir
de descomptes especials en la compra
de llibres de música i partitures. 


A les dotze del migdia va tenir lloc en
una aula de l’Escola una conferència a
càrrec de Francesca Galofré, fundadora
i directora de l’editorial DINSIC. En el
seu discurs, “L’ofici d’editor de música”,
va presentar la seva visió particular so-
bre la relació que s’estableix entre autor
i editor en el procés de publicació, ex-
plicant el procediment pel qual es por-
ta a terme l’edició d’una obra: des del
primer contacte entre l’autor i l’editor,
passant per cadascuna de les fases i dels
requisits, i fent també referència a drets
de propietat intel·lectual, formes d’ex-
plotació de l’obra musical, productes,
formats i mercat.


Una de les reflexions finals de la con-
ferència va girar entorn de la pro-
blemàtica actual en relació amb les
descàrregues gratuïtes i les fotocòpies
de publicacions. Galofré creu que aquest
és un problema d’índole social i cultu-
ral, i considera que la tendència a la cò-
pia i la descàrrega gratuïta de documents
es podria reduir o eradicar si l’usuari tin-
gués un major coneixement sobre el món
editorial. 


La celebració d’aquesta fira i el dis-
curs de Galofré són el present i el fu-
tur del món editorial, ja que posen de
manifest la situació actual, alhora que
plantegen inquietuds i interrogants i in-
flueixen en el seu esdevenir.
Silvia Hernández. Estudiant de musicologia


3a Fira del 
Llibre 
de Música i 
la Partitura 
a l’ESMUC


Veus de l’ESMUC a Lisboa


Música contemporània 
amb instruments d’arrel


L’Escola Superior de Música de Catalunya ha participat enguany a la Fira
Mediterrània de Manresa amb una proposta ben original orquestrada des del
Departament de Música Tradicional. Amb el títol de “Música contemporà-


nia amb instruments d’arrel”, el concert, que es va celebrar el 5 de novembre a l’Au-
ditori Mestre Blanch del Conservatori Municipal de Música de Manresa, posava en
escena una mostra de projectes i concerts de fi de carrera d’estudiants de música tra-
dicional del curs 2009-10. L’actuació es va dividir en una primera part en què, de
forma individual, Bàrbara Ardanuy amb el flabiol i el tamborí, i Carles Raya amb
la trompeta, van fer diferents interpretacions amb l’ajuda de l’electroacústica. La se-
gona part es va dedicar íntegrament a la presentació del duo Deriva errant, dels mú-
sics Jordi Mestres i Pere Olivé. 


L’experimentació, el fet d’arriscar-se a trobar noves sonoritats i camins per al
flabiol i la trompeta van ser els eixos de les interpretacions d’Ardanuy i Raya. La pri-
mera va desenvolupar un Soliloqui per a flabiol i tamborí amb sons electroacústics.
El flabiol va sonar cru, sense fronteres, seguint el ritme d’una percussió sorda i an-
cestral. Les bases programades, el bombolleig sonor, els ecos, rebots i vibracions van
indicar nous itineraris musicals. Amb la mateixa dinàmica, la trompeta de Carles Ra-
ya va avançar en la creació de textures difícils de comprendre que embolcallaven l’es-
tridència del seu instrument.


A la segona part, la gralla de Jordi Mestres i la percussió de Pere Olivé van servir
per ampliar els registres d’aquests dos joves músics que acaben de publicar el disc
Deriva errant. Mestres va explicar que la proposta és un projecte experimental
amb instruments tradicionals influenciats per tot el que ha envoltat aquesta parella
de músics des de l’any 2007. Amb peces de diferents compositors, com ara Ivan Jo-
anals, Jordi Molina, Conrad Setó o Glen Velez, entre d’altres, el duo, sense oblidar
les seves arrels, sembla que para atenció a les músiques de diferents parts del món,
tot il·lustrant amb molta senzillesa que, per a aquests instruments, hi ha vida més
enllà de la música d’acompanyament de sardanes i castells.


Normalment, els mitjans ens acostumen a descobrir noves sonoritats d’Armènia,
per posar l’exemple d’un país, mentre que tenim excel·lent música del món a casa i
ningú no ens ho diu.
Antonio Álvarez. Tècnic de comunicació de l’ESMUC


Entre el 28 i el 31 d’octubre d’aquest curs, l’emblemàtica capital portuguesa va
ser el lloc de trobada de l’XI Congrés de la Societat Iberoamericana d’Etno-
musicologia (SIBE), que va tenir com a seu l’edifici del rectorat de la Univer-


sitat Nova do Lisboa. La inauguració, plena de sons i colors de l’oest de la penínsu-
la, va acollir un nombrós equip d’investigadors i músics, amb una visible pluralitat
generacional, d’interessos acadèmics i professionals. Així començava aquesta troba-
da musicològica. 


Tot seguit, ja es duien a terme les primeres participacions d’estudiants graduats
recentment a l’ESMUC: “De vuelta al parque. Candombe, construcción de lo local y
conflicto social” va ser el títol de la comunicació de Miquel Gené, que va presentar
noves perspectives sobre la seva investigació. Compartint l’estrada, Bernat Rebés va
exposar el seu treball: “La música como constructora de la memoria colectiva de la
identidad peruana en la ciudad de Barcelona”. Parlant sobre “Música, cuerpo, cog-
nición y performance”, Rubén López Cano, professor de la casa, també va fer la se-
va aparició en diversos moments del congrés. Sílvia Martínez, expresidenta de la 
SIBE i també docent de l’ESMUC, durant els tres dies d’activitats va establir el vin-
cle oficial entre els estudiants de l’Escola i la societat etnomusicològica que repre-
senta. Sara Revilla amb Música e identidad: procesos de adaptación y resignifica-
ción del hogar i Marta Ramon amb la presentació d’un pòster sobre la problemàtica
metodològica en el treball de camp i la seva experiència a la Guinea Equatorial,
van ser altres protagonistes de la trobada de l’XI Congrés de la SIBE, on una vega-
da més va quedar clara la importància d’alçar les veus dels projectes que comencen
a gestar-se entorn de la disciplina i la generació del debat transversal per a la crea-
ció d’una fotografia tridimensional a partir de la multiplicitat de perspectives, ex-
periències i temàtiques de la investigació musical.
Alejandra Vela







L’
acordió ha esdevingut un
instrument amb una gran
tradició. A Catalunya és
molt identificat en l’àmbit


tradicional i popular, ja que s’utilitza
molt per a cançons o balls populars, per
al folklore de diferents indrets i en ac-
tes o festes de barri. 


L’any 1829 es construeix el primer
instrument amb el nom d’acordió. Po-
dem entendre que des de llavors han
passat gairebé 200 anys, temps suficient
per a la seva consolidació. Si ens fixem
en l’evolució de l’instrument,s’observa
que fins 1959 no es crea el primer acor-
dió amb baixos convertibles, sistema
que permet al manual esquerre realit-
zar notes soltes igualment que el ma-
nual dret.


Aquest fet va ser molt important per
al desenvolupament de l’instrument en
l’àmbit clàssic i contemporani, així com
en altres estils. Si a això, hi afegim el
fet que fins el 1966 no van sorgir els
primers estudis reglats d’acordió a la
comunitat espanyola, podem arribar a
la conclusió que 50 anys no són sufi-
cients per consolidar i madurar un ins-
trument amb una evolució tan gran en
tan poc temps.


En els últims anys, l’instrument ha
gaudit de moltes innovacions que li han
permès interpretar diferents estils i en-
dinsar-se en un àmbit com és el clàssic
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i contemporani. Això ha estat possi-
ble gràcies a aspectes com la creació
d’uns estudis reglats, com també d’un
repertori original. A països com Ale-
manya o Finlàndia, l’acordió ha assolit
una gran presència en aquest àmbit, i
és present a grans sales de concerts,
compartint protagonisme amb instru-
ments ja consolidats. 


En canvi, a Catalunya això no s’ha
acabat d’assimilar, ja que hi ha un des-
coneixement general de l’instrument
actual, així com una certa despreocu-
pació dels professionals per interessar-
s’hi. A causa d’això, moltes escoles i
conservatoris no n’imparteixen l’espe-
cialitat i a molts compositors els man-
ca informació i interès per treballar amb
l’acordió.


L’acordió del segle XXI. Actualment


L’acordió


l’acordió gaudeix d’unes possibili-
tats tècniques i interpretatives poc co-
negudes pel públic. Això és gràcies a
sistemes innovadors que s’han anat in-
troduint al llarg de la història de l’ins-
trument. 


La manxa és la part central de l’ins-
trument i la que dóna vida a l’acordió.
Es pot associar amb els pulmons d’un
cantant, ja que la forma de produir el
so a través de l’aire és similar. Depe-
nent de la intensitat, l’altura i el regis-
tre que s’utilitzi, es gastarà més o menys
aire, tal com passa amb la veu. 


L’aspecte dinàmic és un avantatge
important gràcies a la manxa, ja que
podem anar gradualment des d’un ppp
fins a un fff en un mateix so. Cada so
té un principi, una continuació i un fi-
nal. L’acordionista pot controlar tant el


Cinquanta anys no són suficients per 
consolidar i madurar un instrument amb una


evolució tan gran en tan poc temps.


de concert


PRIMER ACORDIÓ CONSTRUÏT PER CYRILL DEMIAN


WWW.WNYACCORDIONS.ORG/HISTORYOFTHEACCORDION
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principi com la continuació i el final del
so durant l’emissió, i modificar-lo al seu
gust a través del mecanisme de la man-
xa. En canvi, el pianista només té con-
trol sobre el principi i el final del so. 
I l’organista pot mantenir el so, però no
el pot modificar o controlar, la qual co-
sa dóna lloc a una dinàmica uniforme. 


Un dels sistemes més desconeguts
actualment és el sistema de botons del
manual dret, ja que el més vist és el sis-
tema de tecles. L’avantatge més gran
del manual amb botons és que les
distàncies són molt més reduïdes i, per
tant, les possibilitats tècniques de
l’intèrpret augmenten. Per exemple, per
realitzar un interval d’octava, l’obertu-
ra dels dits es redueix fins a la meitat
de la que hauríem de fer amb un acor-
dió de tecla.


E
l manual dret consta de cinc fi-
leres. A la primera, hi trobem
marcada la nota Do. La dis-
tancia entre el Do i la nota que


té al costat verticalment és de tercera
menor. Per tant, la nota que es forma
és Mi bemoll o Re sostingut. D’aquest
manera aniríem seguint fins a arribar
una altra vegada a la nota Do. Si con-
tinuem fent aquest procés en la segona
i tercera fileres, la disposició de les no-
tes dóna lloc, diagonalment, a la for-
mació de l’escala cromàtica. La quarta
i cinquena fileres són una repetició de
la primera i segona, respectivament. 


Aquesta disposició de les notes pro-
dueix una sèrie d’avantatges en la in-
terpretació: 


El fet de tenir dues fileres repetides
obre camí a més d’una possibilitat en
les diverses digitacions.


La transposició, amb aquesta dispo-
sició de les notes, és realment molt fà-
cil, ja que la posició i digitació es pot
mantenir sigui quina sigui la tonalitat
en què estiguem. 


Interpretar una escala cromàtica
també és fàcilment assequible, gràcies
a la disposició de les notes.


Molt sovint trobem passatges que,
tècnicament, amb acordió de tecla són
més complicats d’interpretar perquè la
posició i digitació és difícil de realitzar.
En canvi, el mateix passatge, amb acor-


dió de botons és més senzill perquè la
digitació i posició és molt més asse-
quible i ofereix més avantatges.


Una altra innovació és els sistema de
baixos lliures o bassetti en el manual
esquerre. Aquest sistema s’activa a
través d’una palanca convertidora si-
tuada entre la manxa i el manual es-
querre. La principal característica d’a-
quest sistema és que permet realitzar
notes soltes igual que en el manual dret;
per tant, es poden interpretar tot tipus
d’obres compostes per a instruments
de tecla.


El manual esquerre està format per
sis files amb un total de 120 botons
(també pot constar de 96 o 78, segons
la mida de l’instrument). Les quatre pri-
meres files són les que fan la funció de
baixos bassetti, començant per la file-
ra que queda més lluny de la manxa. La
situació de les notes és idèntica a la del
manual dret; és com si al mig de la man-
xa hi hagués un mirall que ens reflectís
el mateix, de forma simètrica.


El fet de gaudir del manual dret de
botons juntament amb el sistema bas-
setti en el manual esquerre permet re-
alitzar digitacions i posicions idèntiques
en els dos manuals, fet important tant
en la interpretació com en la pedago-


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


gia de l’instrument.
Una visió més personal. A nivell es-


tatal, l’acordió de concert comença a
tenir presència en diferents sales de con-
certs i concursos nacionals i interna-
cionals. Associacions d’acordionistes,
com la catalana ACDA i la basca Haus-
poz, ajuden a fer-ho possible a través
de diferents actes (trobades multitu-
dinàries, cursos amb grans intèrprets
i pedagogs, concerts, concursos...) que
han gaudit de molt d’èxit i que es con-
tinuen realitzant actualment. Tot i això,
falta que l’acordió pugui ser més pre-
sent en diferents programacions de con-
certs, concursos musicals, escoles de
música... per tal de donar un pas im-
portant en el seu desenvolupament.


L
a pedagogia de l’acordió també
ha millorat els últims anys a
Catalunya. S’hi han format
bons professors, tots ells amb


una idea clara i comuna, i que han for-
mat i estan formant un bon planter 
de joves acordionistes. Tot això s’ha
aconseguit gràcies al contacte amb l’es-
cola basca, que ha creat un model clar
a seguir mitjançant un treball i un 
esforç de molts anys que ha acabat 
donant el seu fruit. Malauradament,
també trobem professors que tenen una
idea pedagògica més tancada i que van
una mica en contra del món actual de
l’acordió. 


És una pena que en la majoria de
conservatoris de Catalunya, o bé no hi
hagi la possibilitat de realitzar els es-
tudis d’acordió, o bé que es puguin re-
alitzar d’una manera molt rudimentà-
ria, és a dir, fent servir acordions que
no tenen res a veure amb el que pot re-
alitzar l’acordió actual. S’obvien, doncs,
aspectes organològics com per exem-
ple el sistema bassetti o el sistema de
botons, i això dóna lloc a uns estudis
molt limitats. D’aquesta manera, el fet


No requerir l’ús del sistema bassetti


a les proves d’accés a un grau mitjà, seria com
permetre que els pianistes hi accedissin sense 


fer ús de la mà esquerra.


DISPOSICIÓ DE LES NOTES 
EN EL MANUAL DRET
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de no requerir l’ús del sistema bassetti
ena les proves d’accés a un grau mitjà,
o no treballar aquest sistema durant els
estudis, seria com permetre que els pia-
nistes poguessin entrar al grau mitjà
sense fer ús de la mà esquerra. Tot això
es produeix tant pel desconeixement de
l’acordió actual com paels professio-
nals que no volen implicar-se en aques-
tes novetats, atès que els comporta un
esforç important que molts no estan
disposats a fer.


U
n dels elements importants
per al desenvolupament de
l’acordió és la composició
per a aquest instrument.


Existeix un repertori ampli, tant solis-
ta com de cambra, de compositors de
tot el món. Tot i això, crec que seria
molt interessant que compositors ac-
tuals de Catalunya es fixessin més en
l’acordió i s’aconseguís crear un reper-
tori encara més ampli. Realment, els
avantatges per a la composició són
molts, ja que és un instrument polifò-
nic, que té unes possibilitats dinàmi-
ques interessants, amb un tractament
del so semblant a la veu, té una tessi-
tura i extensió molt àmplia, es combi-
na molt bé amb altres instruments en
la música de cambra... A més, és un ins-
trument que es pot traslladar fàcilment
i n’hi ha de mides diferents per al tre-
ball pedagògic. 


Està clar que tots aquests aspectes
no es poden posar a la pràctica imme-
diatament, sinó que cal un temps d’as-
similació i maduresa que a poc a poc
ajudi a desenvolupar-los, per tal que,
d’aquí a un futur no gaire llunyà, es pu-
gui parlar d’un instrument consolidat.
Ara bé, perquè tot això succeeixi, es ca-
len persones que creguin en aquest ins-
trument i que, gràcies a la implicació
de diferents professionals, a associa-
cions com les existents i ajudes de di-
ferents institucions, se’n facin el màxim
ressò i puguin arribar a dur-ho a terme.  


Una petita mostra de la resposta del
públic davant un concert d’acordió en
un àmbit clàssic i contemporani és 
la que es va obtenir en una enquesta 
demanada al públic en tres concerts di-
ferents. 


Cada concert va ser representatiu
d’un rang d’edat diferent: joves, adults
i tercera edat. El 92% del públic co-


Josep Vila Campabadal és graduat superior en acordió clàssic i contemporani per l’Escola


Superior de Música de Catalunya. Aquest article és fruit del seu projecte final L’acordió de
concert. Les característiques de l’instrument a través del seu repertori. <Josepvilac4@hot-


mail.com> <www.josep-vila.com>.
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neixia l’acordió, encara que un 80% 
l’havia escoltat en un àmbit popular o
folklòric i només un 20% en l’àmbit
clàssic i contemporani. Pel que fa a
l’instrument, els aspectes que més van
sorprendre el públic es referien a les
possibilitats tècniques i interpretatives,
així com la seva sonoritat. Pel que fa
a l’intèrpret, va sorprendre el domini


de l’instrument. Finalment, la va-
loració mitjana dels tres concerts
va ser de notable, un 8. Així
doncs, amb aquests resultats po-
dem extreure les conclusions
següents:


–L’acordió és un instrument
molt conegut a Catalunya, però
majoritàriament en un estil més
popular, folklòric o de carrer. Per
això sentir l’acordió en l’àmbit
clàssic resulta sorprenent per a
l’oient, que ha pogut descobrir-
ne la sonoritat, possibilitats i el
domini necessari per tocar-lo.


–La valoració del públic en
tots els rangs d’edat és molt positiva,
tenint en compte la novetat que supo-
sa una audició d’aquest tipus, així com
la percepció d’un repertori íntegrament
contemporani.


–Cal fer aquest tipus d’actes a dife-
rents institucions i públics per donar a
conèixer les possibilitats de l’instrument
actual.


La composició per a l’acordió 
és un element clau per al desenvolupament 


d’aquest instrument.


MANUAL ESQUERRE: 
BAIX LLIURE O BASSETTI
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HARRY SPARNAAY


–Un professor d’instrument, com por-
ta això de la jubilació? 


–He estat professor de l’ESMUC
només cinc anys, però a Amsterdam vaig
estar-n’hi 35. Crec que amb 40 anys de
docència és suficient! Els professors més
joves han de tenir possibilitats per ser-
ho, no? M’agrada ensenyar, però ara ma-
teix prefereixo fer-ho dos dies aquí, des-
cansar un mes, una setmana allà...


–Així, què fa un professor quan es 
jubila?


–Per a mi la jubilació és només una
paraula; la meva vida no ha canviat: vull
continuar tocant en concerts perquè en-
cara puc fer-ho. La diferència és que no
vaig cada dilluns i dimecres a Barcelo-
na o a Amsterdam. Tinc temps per arre-
glar coses de casa, per exemple. La ju-
bilació, simplement, és una paraula que
m’han afegit ara.


–Doncs continuant amb aquesta pa-
raula, i perdoni la repetició, creu que
un músic es jubila mai?


–Bé..., com a intèrpret de clarinet baix
tinc una limitació física: és un instru-
ment de 3 o 4 quilos, i necessito molt
d’aire. Crec que amb 80 anys podria fer
classes magistrals, però no bufar. Bé, no
crec que pugui, però tampoc no sé què
passarà... No voldria acabar tocant ca-
da vegada pitjor i no saber dir prou. Es-
pero poder parar en el moment just. 


–Tal com comentava vostè abans, vol
deixar pas a noves generacions...


–Naturalment! Mira, vaig tocar la pri-
mera obra d’un compositor holandès per
a clarinet baix. Era increïblement difícil
i vaig dir al compositor que estava boig.
I als estudiants d’ara, l’obra els resulta
fàcil. És com l’atletisme: córrer els 100
metres llisos semblava una fita que no
podia baixar dels 10 segons, però ara el
rècord està a poc més de 9.


–El clarinet baix no és un instrument
gaire corrent, potser en el moment en
què va escollir-lo encara ho era menys.
D’on surt la iniciativa?


–La meva història és una mica dife-
rent d’allò que sol passar a músics clàs-
sics. Estava enamorat del jazz i John Col-
trane era un dels meus ídols; en canvi,
de Mozart només en coneixia el nom.
En aquell moment, als anys seixanta, to-
cava el saxo tenor i volia ser músic de
jazz, però quan vaig voler entrar al Con-
servatori d’Amsterdam ni s’ensenyava
jazz ni, encara menys, saxo. Es pot dir
que estava quasi prohibit.


–I què va fer, doncs?
–Em vaig presentar igualment a les


proves d’accés, però quan el jurat va veu-
re l’estoig del saxo es va espantar. Mai
oblidaré les seves cares quan em vaig
posar a tocar Well you needn’t de The-
lonious Monk, amb improvisació inclo-
sa! Només un somreia: el professor de
clarinet, Ru Otto. El jurat no em volia,
però aquell clarinetista va veure algu-
na cosa que li agradava. Em va dir que
podia estudiar al Conservatori, però ha-
via de ser amb el clarinet.


–Bé, ja hem arribat al clarinet, però...
i el clarinet baix?


–Un moment! Abans encara vaig des-
cobrir que havia d’estudiar música clàs-
sica! A casa mai no havia escoltat clàs-
sica; només jazz o blues. Tot i que vaig
descobrir una música molt interessant,
sempre tenia predilecció per aquella més
nova. Tirava més pel costat d’Alban Berg
que no pas de Mozart o Rossini. Llavors
em va faltar alguna cosa al so del clari-
net que s’assemblés al so del saxo tenor.
Un dia, el meu professor es va presen-
tar amb un clarinet baix i ens el va dei-
xar provar a tots. Vaig ser dels pocs a
qui li va sonar i em va encantar; vaig
veure que era el meu instrument.


–Què li va dir el seu professor?
–“No, no ho pots fer, això! No pots


deixar el clarinet... No podràs viure del
clarinet baix.” En aquella època no hi
havia pràcticament res per a aquest ins-
trument, però quan em proposo una co-
sa, la busco fins al final. Vaig titular-me
en clarinet, i el vaig deixar aparcat per
dedicar-me al clarinet baix... però hi ha-
via un problema. 


–Digui, digui...
–Com deia el meu professor, no hi ha-


via obres, i vaig començar a escriure a
compositors d’aquell moment. Crec que
tots devien pensar: “Quin boig, voler to-
car el clarinet baix! I a sobre té un cog-
nom molt rar...” També vaig escriure a
Xenakis; va tardar 25 anys a escriure un
concert per a clarinet baix i orquestra,
però em va dir que mai havia oblidat
aquella carta.


–Però ara el repertori per a clarinet
baix ja pot omplir alguns prestatges.


–Sembla increïble, sí. En aquests mo-
ments hi ha 647 obres escrites per a cla-
rinet baix. Tot des del segle XX, perquè
el clarinet baix s’ha usat a l’orquestra
des del 1900. I per a solo..., doncs des
que vaig començar a escriure a compo-
sitors i alguns alumnes també ho han
anat fent. La crítica i el públic també
han començat a conèixer aquest instru-
ment.


–Creu que va revolucionar un sector
de la música una mica desconegut fins
aleshores?


–Potser sí, però lamentablement ara
comença un període una mica negre per
a la música contemporània. Organitza-
dors i programadors tenen por de posar
aquesta música a la cartellera pensant
que no agradarà al públic... En un con-
cert amb la meva dona, Silvia Castillo,
l’organitzador ens va demanar que to-
quéssim poc contemporani, i vam dei-
xar només la peça final. Després del con-
cert, el públic de la sala, que no havia
escoltat mai res semblant, se’ns va acos-
tar amb molt interès per saber què era
allò que havíem tocat en la part con-
temporània. L’organitzador ens va pro-
metre que el proper cop podríem tocar
més música nova... En fi!...


Harry Sparnaay (Amsterdam, 1944) és el primer professor


jubilat de l’ESMUC. Amb 66 anys, compta amb un llarg currí-


culum, marcat sobretot pel seu instrument, el clarinet baix,


i la música contemporània. Es defineix com una persona


perseverant davant els objectius que li plantegen la vida i la


música, sempre amb  un somriure a la cara. El juny passat


va decidir deixar la docència regular després de dedicar-


s’hi més de mitja vida, però encara continua pendent del


progrés dels seus alumnes.


per ÍNGRID PUJOL
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ESMUC


Activitats


gener 2011


Dilluns 24, a les 19 h.
Sala 2 de l’Auditori de Barcelona


Cobla


Dimarts 25, a les 19 h.
Sala per determinar


Conjunt de Jazz


Dijous 27, a les 19 h. 
Sala 2 Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona


Orquestra Simfònica


Divendres 28, a les 20.30 h. 
Teatre l’Atlàntida de Vic.


Orquestra Simfònica


Dilluns 4 d’abril de 2011, a les 20.30 h.
Església de Sant Felip Neri. 
Festival de Música Antiga de Barcelona


Conjunt de Música Antiga


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


Cicle de concerts dels 
Grans Conjunts de l’ESMUC


E S M U C A G E N D A
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Com a director d’orquestra i intèrpret, sempre m’he pre-
guntat què hauríem de fer per atreure més públic als
concerts i generar un més gran entusiasme. Certament,


el concert simfònic clàssic és una de les poques manifestacions
que gairebé no ha evolucionat gens. El director surt, dóna l’es-
quena a l’auditori, dirigeix, fa la seva feina i al final saluda al
públic respectuosament i desapareix de l’escena. Això, als se-
gles XVIII-XIX i principi del XX era perfecte. El públic havia
d’anar a les sales de concerts imperativament, ja que no tenia
altres alternatives si volia escoltar música. Avui, però, tot ha
canviat molt. A les cases tenim tot un ventall de possibilitats
al nostre abast, i les ofertes de concerts en directe s’han mul-
tiplicat a tots els nivells.


Per tant, ara som nosaltres, els intèrprets, els que hem de
procurar atreure l’audiència amb ofertes suggerents, noves i
més directes. Crec que hauríem d’emfasitzar més la força del
concert en directe, el fet de comunicar-nos físicament amb
l’oient. D’aquí, tal volta, hem d’aprendre una mica de les mú-
siques més populars. Per exemple, els rockers, amb un pro-
ducte més simple, fàcil i entenedor, arriben a un gran públic.
En canvi, a nosaltres, que oferim un producte més elaborat,
el gran públic ens identifica com a músics elitistes, avorrits i
fins i tot anacrònics.


Crec que més sovint hauríem de trencar la barrera entre
l’escenari i l’auditori. Als EUA ja fa molt temps que això es fa
sense problemes i crec que els resultats són força positius, ja
que tot i estar travessant temps de crisi, l’audiència creix. Allà,
el director o l’intèrpret en general es converteix en un comu-
nicador a tots els nivells, com a artista i com a pedagog. És
pràctica habitual que l’intèrpret s’adreci a l’audiència, doni
detalls de les obres que s’interpretaran, presenti els artistes
convidats, etc., i que al final del concert sigui accessible a l’au-
diència entusiasta. Aquest contacte directe entre intèrpret i
auditori ajuda a humanitzar més els concerts simfònics i a cre-
ar més afecció per a la gran música.


Tants anys treballant com a “músic de fer feines” m’han
portat a actuar en un ampli espectre de situacions mu-
sicals, algunes de les quals poden semblar poc “con-


certívoles” o, si més no, molt allunyades de la idea que, en l’en-
torn de l’Art music, es té del concert, com ara: tocar amb un
grup de dixieland en unes pistes d’esquí, amenitzar sobretau-
les en convencions, casaments o aplecs d’ermita, acompanyar
balls de gegants, o participar en sessions d’improvisació en
una jazz cava.


Totes aquestes situacions són accions comunicatives i no
reclamen cap altre ingredient extramusical, ja que l’essència
de l’acte n’és ple, d’aquests farciments; el marc o el context
configuren un embolcall tan fort que es pot parlar de happe-
ning: un escenari natural en plena pista negra de la Molina on
el públic passa a una certa velocitat –de vegades rodolant...–
per davant dels intèrprets, el moviment organitzat dels ge-
gants, la parella d’avis que balla el tango amb aquella gràcia,
o el músic de jazz que s’aixeca per fer un solo mentre el pia-
nista l’acompanya amb la mà esquerra, i amb la dreta aguan-
ta el got... 


En un entorn musical d’Art music –aquelles situacions que
tots sense excepció coincidiríem a definir com a concert–,
també hi són, aquests ingredients extramusicals: les coreo-
grafies que fan les arcades de la secció de corda; la tradicio-
nal forma d’aplaudir al director o al compositor que solen fer
els mestres de la corda, picant amb l’arquet sobre el faristol;
però també la senyora que estossega en el moment més deli-
cat de l’obra; el públic que fa un intent d’aplaudiment després
del primer moviment mentre els entesos el fan callar amb el
consegüent xxxsst...


Malgrat aquests i altres detalls no-musicals, els concerts
“convencionals” són força sobris, però. Tot i que aquesta so-
brietat m’enamora, entenc, i veig amb bons ulls, que els mú-
sics i el públic desitgin explorar terrenys que apropin el con-
cert cap al happening. No veig, però, que el futur de la mú-
sica de concert depengui en gran mesura d’aquestes innovacions
escèniques o interdisciplinàries. Cada plat té el seu farcit. Po-
dem barrejar, però sense perdre els sabors originals!


En qualsevol cas, abans que substituir, m’inclinaria més per
sumar. Vull dir: 1 afegir musicalitat al happening, però sense
perjudicar l’essència del context; 2 afegir happenig a l’Art-
music sense perjudicar l’essència de la música, i 3 provocar
més moviment de públic i músics per la gran varietat de con-
textos “concertívols” que la terra ens ofereix.


Com ha de ser el format dels concerts?


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


En la història de la música occidental, el concert oferia un espai on la música podia ser la pro-
tagonista, aparentment alliberada de rituals, ocasions o contextos. Esdevenint un reflex de la ra-
cionalització que caracteritza la societat burgesa –l’Entzauberung, en paraules de Max We-
ber–, no sorprèn gens que el concert, després d’un desenvolupament esplèndid durant el segle
XIX, fos objecte de crítiques i anàlisis de sociòlegs que descobrien el seu caràcter ritual subja-
cent, mentre que els músics experimentaven amb formes més obertes que diluïen la tradicional
separació entre intèrpret i públic.


Professor de Direcció d’Orquestra i de 
Composició de l’ESMUC


Professor del Departament de Música 
Tradicional de l’ESMUC


Salvador
Brotons


Marcel
Casellas


La comunicació entre l’intèrpret i el públic
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Seminari sobre el piano


P
otser inconscientment, sembla que en la reflexió al
voltant del piano només càpiga la tècnica instru-
mental, la projecció d’un ideal del perfeccionament
artístic de la interpretació, una apologia de les pos-


sibilitats tècniques a l’ombra del mite dels grans pianistes.
Evidentment, aquesta és la punta de l’iceberg, però per a
qualsevol estudiant de piano és imprescindible apropar-se
a tota la realitat del seu instrument i no només a aquesta su-
perfície estel·lar. 


Una bona manera és conèixer l’instrument amb inde-
pendència del seu intèrpret, cosa que per a altres instru-
mentistes sembla més obvi. Si a més, el pianista ha de pas-
sar hores d’estudi en un centre acadèmic, és important que
sigui conscient de més coses que no només la interpretació.


Algunes d’aquestes idees semblen haver motivat iniciati-
ves com la del passat 11 de febrer. Un seminari sobre el pia-
no que l’ESMUC va proposar com una activitat formativa
per a tots els estudiants de piano de l’Escola, tant si el te-
nen com a instrument principal o secundari. 


El seminari es va estructurar en tres parts: la cultura eu-
ropea del piano, el seu manteniment bàsic i la normativa
d’ús a l’Escola.


Es va presentar com una conferència taller amb les in-
tervencions de dos especialistes convidats, Carles Sigüenza
i Carles Horvath, i d’Antoni Flotats, responsable del Parc
d’Instruments de l’ESMUC.


En la primera part es va fer un recorregut per la història
del piano, en què constructors, intèrprets, compositors i em-


presaris es presenten com a forces d’interacció bàsiques, a
la vegada immerses en una societat i en una economia in-
dustrial que afavoreixen el desenvolupament de l’instrument.
El concepte de cultura europea del piano s’expandeix a ni-
vell internacional quan es fixen, a grans trets, els tres tipus
de so del piano: so europeu (de baixos més clars), so ame-
ricà (la conquesta de la potència) i so japonès: el so estàn-
dard més popularitzat.


En la segona part, aquesta identitat geogràfica i sonora
es va explicar a partir de les diferències del mecanisme, que
han estat motivades no només pels constructors, sinó per
demandes de la mateixa societat.


Per últim, es van explicar i aclarir les condicions que
millor garanteixen la qualitat dels pianos als centres acadè-
mics. La humitat i la temperatura són factors claus, però
també l’acció individual de cada alumne, que ha d’avisar im-
mediatament quan detecti problemes en l’instrument que
està fent servir.


L’objectiu és que el seminari sobre el piano se celebri ca-
da any per consolidar una major consciència sobre el valor
del piano com a instrument en si mateix; una consciència
que no es quedi sempre en la arcàdica dimensió simbòlica
d'un instrument que sí que pot arribar a fer màgia, però grà-
cies a tota una sèrie d'accions físiques que cal cuidar.


Maria del Mar Poyatos 
Estudiant de Musicologia


SUSANNA SÁEZ







L
a idea d’una flauta de cristall
sempre ha fascinat escriptors i
poetes, els quals evoquen els
sons més purs i intangibles, res-


sonàncies oníriques i paratges idíl·lics.
Una de les referències més antigues que
tenim de l’existència d’una flauta de vi-
dre a Occident es troba en l’inventari
dels instruments musicals de Henry VIII,
que fou rei d’Anglaterra entre 1509 i
1547 i amant de la flauta. En aquest in-
ventari, s’hi citen 60 flautes de fusta, 9
de marfil, 3 de vidre, 6 fifes, 58 flautes
de bec de fusta i 18 flautes de bec de
marfil. També en l’Harmonicorum de
Mersenne, publicat el 1636, es detalla
que les flautes travesseres poden ser de
fusta de prunera, de cirerer, de boix i
d’altres fustes fàcils de treballar i també
de diversos materials com el marfil, el
vidre i, sorprenentment, la cera. Segons
el flautista i historiador Leonardo de Lo-
renzo (1875-1962), també Frederic II
de Prússia, reconegut flautista al servei
del qual treballava el cèlebre J. J. Quantz,
tenia entre les seves nombroses flautes
alguns exemplars de vidre i fins i tot una
d’ambre.


L’any 1806 el rellotger Claude Lau-
rent (17??-1848) va obtenir la patent
per la “nouvelle fabrication des flûtes en
cristal”. En l’especificació d’aquesta pa-
tent, hi diu: “Després de buscar durant
molt de temps la manera de resoldre la
ben coneguda variació en el to de les
flautes, originada per les condicions hi-
gromètriques de l’atmosfera i per la hu-
mitat provinent de l’alè de l’intèrpret; i,
volent al mateix temps, poder donar cla-
redat i perfecta puresa al so d’aquest ins-
trument, l’inventor ha descobert que el
vidre és el material adequat, ja que pro-
dueix sons de la dolçor i puresa desit-
jats i a la vegada manté l’afinació de
l’instrument inalterable, dóna estabili-
tat al so i li confereix un aspecte
atraient.” Continua dient que “les flau-
tes de fusta i d’ivori són
molt sensibles a l’alternança
de condicions d’humitat i
sequedat, es ressequen i de
vegades s’esquerden si estan
molt de temps en un am-
bient massa sec sense ser to-
cades. El vidre, en canvi, no
es veu afectat per les alte-4
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E S M U C A R T I C L E


per MONTSERRAT GASCÓN


racions ambientals i sempre preserva les
mateixes dimensions, la qual cosa fa que
l’instrument sigui més sonor i còmode
de tocar. El treball amb aquest material
presenta unes dificultats que hem hagut
de superar. Però tanmateix, hem trobat
els mitjans de fer-ho i fins i tot de per-
feccionar l’instrument”.


S’explica també que el mecanisme que
sosté les claus està cargolat directament
al tub a través d’unes platines d’argent,
sistema innovador que adoptaran també
els altres constructors a partir d’aquell
moment.


El mateix any, Laurent guanyà amb
aquesta flauta una medalla de plata a
l’Exposició Industrial de París. Una co-
missió d’experts del Conservatori Im-
perial va elaborar un informe sobre
aquest nou instrument que havia des-
pertat expectació a tot Europa. Diaris i
revistes de diversos països van publicar


Una joia del romanticisme


la notícia següent: “La comissió de mem-
bres del Conservatori Imperial de Mú-
sica de París encarregada d’examinar
una flauta de vidre feta per M. Laurent,
de Langres, rellotger, establert a París,
Quai de Gevres Nr. 22, ha comparat
aquest nou instrument amb d’altres fa-
bricats fins al moment. Les proves s’han
realitzat a diferents nivells de tempera-
tura –des de 5 o 6 graus sota zero en un
termòmetre Réaumur2 fins a les més al-
tes temperatures originades per una llar
de foc. El resultat d’aquestes diverses
proves és que l’instrument de vidre no
ha sofert cap variació en el so en passar
sobtadament de fred a calor: proves que
no podrien superar una flauta de fusta
o de marfil sense perill de trencar-se i
sense experimentar una gran alteració
en el to. Examinant tot seguit les quali-
tats que aquest instrument de vidre pre-
senta, la comissió ha reconegut: 1) que


la flauta de M. Laurent és
més fàcil de tocar, tot i que
és una mica més pesada de
sostenir que altres instru-
ments; 2) que encara que 
el seu so no sigui més gran
que el d’una flauta de fus-
ta o marfil, sí que és més
brillant, pur i homogeni; 


Les flautes de Laurent eren exòtiques
obres d’art, objectes fastuosos 


construïts amb vidres de gran qualitat,
mecanisme de plata o bronze i, sovint, 


incrustacions de pedres precioses.


Les f lautes de vidre de Claude Laurent


FLAUTA CONSTRUÏDA PER CLAUDE LAURENT A PARÍS, 1839. EXEMPLAR DEL MUSEU DE 
LA MÚSICA DE BARCELONA (MDMB 149)


«Est-ce une flûte de cristal?
Non, c’est la voix de l’eau qui chante»


Pierre Dupont1
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3) que el mecanisme de les claus està
elaborat de manera molt més perfecta
que el d’altres instruments dels més fa-
mosos constructors.


Pel que fa a l’inconvenient del pes, la
comissió ha reconegut que aquest pro-
blema pot desaparèixer amb l’hàbit. A
més, M. Laurent ha assenyalat la pos-
sibilitat de reduir el pes de la seva flau-
ta fins a equiparar-lo al de les fustes més
pesants emprades en la factura de les
flautes ordinàries, sense alterar les qua-
litats de l’instrument.


Aquests diferents punts de compara-
ció, establerts entre l’instrument de vi-
dre i els millors instruments
de fusta, han donat un resul-
tat totalment avantatjós per
al primer. La Comissió consi-
dera que la fabricació de flau-
tes amb vidre mereix ser en-
coratjada, tant per la perfec-
ció de la flauta com per la
seva elaboració. 


Aquest informe ha estat realitzat al
Conservatori el 14 de maig de 1806. Està
firmat pels inspectors M. M. Gossec, 
Méhul i Cherubini; els professors Wun-
derlich, Ozi, Lefevre, Ch. Duvernoy, 
Sallentin i Delcambre, i el director del
Conservatori, M. Sarette.”


El segle XIX va portar la flauta fora
dels salons i la va introduir a les sales de
concerts. El seu disseny va haver de mo-
dificar-se per buscar un so més potent i
brillant que es projectés en els nous es-
cenaris i li assegurés un lloc dins l’or-
questra en expansió. Des de principi del
segle, les innovacions en els instruments


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


es van succeir ràpidament gràcies també
al desenvolupament de nova tecnologia.
Una nova generació de constructors ex-
perimentava amb embocadures i forats
per als dits més amples, utilitzant nous
materials i afegint noves claus que per-
metien tocar millor i més fàcilment en
tots els tons. Laurent era a l’avantguar-
da dels constructors de flautes més in-
novadors, creant la tecnologia que li per-
metrà muntar el mecanisme sobre vidre.
Al llarg dels anys de funcionament del
seu taller, Laurent va construir flautes
amb 3, 4, 7, 8, 9 i més claus, fins a arri-
bar a construir-ne una, l’any 1844, amb
el sistema de 16 claus inventat per Theo-
bald Boehm (1794-1881). L’any 1834
va crear un model amb 12 claus que bai-
xava fins el Sol2, tres notes per sota de
la tessitura normal de la flauta (Do3).
El flautista alemany Johann Sedlatzek
(1789-1855?) tocava amb un d’aquests
instruments. Aquest Sol greu era molt
difícil de fer sonar i sortia molt rarament,
però quan això passava, Sedlatzek, en
ple concert, aixecava la flauta i li feia
una profunda reverència! 


L
es flautes de Claude Laurent
van ser molt apreciades per la
bellesa del seu disseny a més de
les seves virtuts musicals. Al


llarg de diverses dècades, des que va ob-
tenir la patent i fins a la seva mort, no
va deixar de tenir una gran demanda
d’instruments.


Atès l’èxit del seu negoci, al cap de
pocs anys traslladà la seva botiga a les
galeries del jardí del Palais Royal, on els
joiers i altres artesans de renom obrien
els seus tallers i boutiques, i que va es-
devenir un boulevard de moda i lloc de
trobada social dels parisencs més dis-
tingits. Entre barrets estrafolaris, joies
valuoses i vestits sofisticats, les vitrines
d’aquestes galeries sota les arcades del
Palau exhibien els delicats instruments
de Laurent, que rebia la visita dels clients
més selectes.


Alguns testimonis de l’època ens
diuen com van ser de reconegudes les
propietats musicals d’aquestes flautes.
Segons una crònica de 1808, “el flau-
tista parisenc Dubois va fer un concert
amb la seva flauta de vidre a Amster-
dam i tothom va poder constatar que el
so d’aquest instrument és extraordinà-
riament pur i uniforme”. Wunderlich,


professor de flauta del Con-
servatori de París, va escriu-
re en la seva obra pedagògica
Principes élémentaires de la
flûte (1812) que la flûte de
cristal mereixia ser elogiada no
solament a causa de mantenir-
se inalterable davant l’oscil·la-
ció de la temperatura, sinó


Grans personalitats del segle XIX, 
com Napoleó Bonaparte, l’emperador
Francesc I d’Àustria o el compositor


Giacomo Meyerbeer, van tenir 
flautes de vidre.
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MONTSERRAT GASCÓN OFERIRÀ DOS CONCERTS AMB UNA FLAUTA DE VIDRE DE CLAUDE LAURENT,
AMB HEIDI TSAI AL PIANOFORTE, EL PROPER 8 DE MAIG EN EL CICLE LA MÚSICA DEL MUSEU, 


AL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA. (MDMB149)


FLAUTA DE CLAUDE LAURENT. EXEMPLAR DEL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA (MDMB 149)
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E S M U C A R T I C L E


també per la bellesa i equilibri del seu
so. El rei Louis Napoléon d’Holanda,
germà de Napoleó Bonaparte, va rega-
lar una flauta de Laurent amb incrusta-
cions de joies a les claus3 al gran virtuós
Louis Drouët (1792-1873) quan el con-
tractà com a primer flautista de la cort
holandesa. Uns anys més tard el mateix
Napoleó Bonaparte s’endugué Drouët a
la seva cort parisenca i el va obsequiar
amb un nou instrument de Laurent amb
l’ànim d’igualar, i tal vegada superar,
el magnífic regal ofert pel seu germà.
Possiblement, Drouët va tocar amb
aquest instrument al Covent Garden de
Londres l’any 1816 quan John Quincy
Adams, aleshores president dels Estats
Units i flautista amateur, declarà: “Ha
sobrepassat qualsevol altra cosa que jo
hagi sentit mai en aquest instrument.”
Posteriorment, també a Londres, W. N.
James, editor de la revista «The Flutist’s
Magazine», va escriure: “És impossible
imaginar un so tan bell com el de Mr.
Drouët; s’ha d’escoltar per tal de poder-
ho apreciar. Si el so fos visible als ulls,
el veuríem com pilars de cristall sota els
raigs del sol,4 tan clar, tan transparent,
tan brillant, i tan sòlid a la vegada que
sembla l’essència genuïna del so, sen-
se cap núvol o partícula d’impuresa. La
seva execució és el just ideal de la per-
fecció, és gairebé miraculós.” Segons al-
gunes fonts, Richard Strauss considera-
va les flautes de vidre molt superiors a
les altres en el seu ús dins l’orquestra.
Sabem també que Johann Georg Bürkli-
Füssli (1793-1851), primer flauta de
l’Orquestra de l’Allgemeine Musik-Ge-
sellschaft de Zuric, regularment dirigi-
da per Wagner, tocava –de manera su-
perba– una flauta de vidre. A Espanya,
el flautista Joaquín Valverde Durán
(1846-1910) fa referència
l’any 1886 als molts elogis que
havien rebut els instruments
de Laurent.


El 1833, Claude Laurent
era un constructor tan res-
pectat, que Boehm, el pare de


la flauta moderna, li va fer una visita per
ensenyar-li la nova flauta que havia in-
ventat. Durant la primera meitat del se-
gle XIX, les flautes de Laurent destaca-
ven de tota la resta. A part d’instruments
musicals de nivell excepcional, eren exò-
tiques obres d’art, objectes fastuosos
construïts amb vidres de gran qualitat
–n’hi havia de vidre verd, blau i incolor,
en funció  de la seva composició; meca-
nisme de plata o bronze i de vegades
amb incrustacions de pedres precioses
(ametistes, perles, granats...) o bijute-
ria. Si bé pocs professionals se les po-
dien permetre, atès el seu cost elevat,
eren molt preades per l’aristocràcia de
l’Europa romàntica, que trobava en
aquests instruments el seu ideal de be-
llesa i perfecció.


Grans personalitats del segle XIX van
posseir-ne alguns exemplars, com ara
Napoleó Bonaparte, James Madison
–quart president dels Estats Units–, l’em-
perador Francesc I d’Àustria, Louis Na-
poléon d’Holanda, el compositor Gia-
como Meyerbeer, el virtuós de la flauta
Louis Drouët, el rei d’Espanya José Bo-
naparte, etc.


E
l 1847 el taller de Laurent tenia
cinc treballadors i un volum
anual de negoci equivalent a la
inusual suma de 30.000 francs.


Laurent va continuar amb la manufac-
tura de flautes de vidre fins al final de
la seva vida, l’any 1848. No es coneix
cap instrument de Laurent fet d’un al-
tre material. A les targetes del seu ne-
goci, hi deia: Flûtes en cristal, faites par
Mr. Laurent, Horologer, Mechanicien,
cosa que ens fa pensar que es va dedi-
car plenament a fabricar només aquests


rars instruments.
Després de la mort de Laurent, el seu


ajudant J. D. Breton va esdevenir el seu
successor i va continuar amb la pro-
ducció de flautes de vidre mentre feia,
a la vegada, instruments d’altres mate-
rials. Amb Breton va acabar la utilitza-
ció del vidre en l’elaboració de flautes
de concert. Una de les raons per les quals
no hi va haver continuïtat va ser, òbvia-
ment, la fragilitat del material. Tot i que
el vidre emprat té un gruix considerable
i és més resistent del que podria sem-
blar, una caiguda o un cop accidental
pot tenir unes conseqüències irreversi-
bles. Una altra raó va ser la dificultat de
subjectar el mecanisme al vidre, procés
llarg, costós i arriscat que encaria les
flautes de tal manera que pocs profes-
sionals podien adquirir-les. Laurent era
un artesà excepcional, segurament grà-
cies al seu primigeni ofici de rellotger,
que va assolir una tècnica depuradíssi-
ma per muntar el mecanisme sobre vi-
dre, tècnica a la qual la gran majoria de
constructors d’instruments potser no go-
saven aventurar-se o no hi van reeixir. 


Atenent a la seva fragilitat, només
queden unes poques desenes d’exem-
plars, repartides en museus d’arreu 
del món (Cité de la Musique de París,
Victoria and Albert Museum de Londres,
Metropolitan Museum of Art a Nova
York, entre d’altres, i especialment a 
la col·lecció Dayton C. Miller5 de la 
Biblioteca del Congrés de Washington,
on es troben 18 flautes i piccolos de 
Laurent). És difícil quantificar les que
no estan catalogades i són propietat 
particular, però n’hi podria haver una
vintena més. Molts d’aquests instru-
ments estan incomplets o trencats i molt
pocs es troben en condicions de ser 


tocats.
Al Museu de la Música 


de Barcelona hi ha dos exem-
plars sencers i un fragment,
possiblement el que queda
d’una tercera flauta que es 
va trencar. La primera d’a-


DETALL DE L’EXTREM SUPERIOR D’UNA DE LES FLAUTES DE CLAUDE 
LAURENT DEL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA (MDMB 149)


MOMENT DE LA RESTAURACIÓ DE L’EXEMPLAR MDMB 149  DEL MUSEU 
DE LA MÚSICA DE BARCELONA


A causa de la seva fragilitat, només
queden unes poques desenes 


d’exemplars de flautes de vidre, 
repartides en museus d’arreu del món.
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Montserrat Gascón és flautista i professora de música de cambra, flauta i traverso a l’ESMUC.


REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
–ROCKSTRO, Richard Shepperd. A Treatise on the construction, the history and the prac-
tice of the flute. London: Rudall, Carte & Co., 1890. 
–HAINE, Malou. Les facteurs d’instruments de musique au XIXème siècle, des artisans face
à l’industrialisation. Brussel·les: Edition de l’Université de Bruxelles, 1985.
–MILLER, Dayton C. “Flutes of Glass”. A: The flutist magazine, juliol de 1925, 6, 7. 
–VENTZKE, Karl. “Kristallglasflöten im 19. Jahrhundert”. A: Tibia ,1979, vol. 3, p. 397-99. 
–Esprit des journaux français et étrangères. Bruxelles: juliol de 1806, VII, p. 129-131. 
–Allgemeine musikalische Zeitung. Ein Concert am Hofe Napoleon’s. October 1847, 49, 43,
p. 741-744.
–DE LORENZO, Leonardo. My complete history of the flute. New York, 1952, reeditat
per Texas Tech University Press, Lubbock, Texas, 1992.
–POWELL, Ardall. The flute. New Haven and London: Yale University Press, 2002.
–CASTELLANI, Giuliano. Ferdinando Paer. Biografia, opere e documenti degli anni pari-
gini. Berna: Peter Lang A.G., 2008.
–VALVERDE DURÁN, Joaquín. La Flauta. Su historia, su estudio. Madrid: Sucesores de
Rivadeneyra, 1886. Reeditat pel Conservatorio Superior de Música de Sevilla y el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1997.


NOTES
1. De “La Chanson des prés”(184?) de Pierre Dupont (1821-1870), poeta i músic.
2. Equivalent a uns -7° centígrads.
3. Actualment es pot contemplar aquest exemplar al Rijmuseum d’Amsterdam.
4. Segurament, W. N. James es refereix al fenomen que es produeix quan un raig de sol
passa a través de partícules de cristall de gel a l’atmosfera, formant un pilar o columna de
llum vertical.
5. Dayton Clarence Miller (1866 -1941), científic americà, físic acústic i astrònom, pioner
en la investigació dels raigs X. Era també flautista amateur i reuní la col·lecció de flautes més
gran del món, la qual es troba actualment a la Biblioteca del Congrés de Washington. La Day-
ton C. Miller Flute Collection consta d’uns 1.700 instruments, a més d’altres materials,
com fotografies, patents, documents, partitures, quadres, etc., referents a la flauta. 


Activitats abril 2011
Dilluns 4, a les 15.00 h.
ESMUC. Aula per determinar


Conferència: “El treball del compositor americà-israeli 
Menachem Zur”.
Organitza: Departament de Teoria, Composició i Direcció.


Dilluns 4, a les 20.30 h.
Església de Sant Felip Neri de Barcelona


Cor i Orquestra de l’ESMUC. Cantus firmus. Cantates
de J. S. Bach.
Dins del XXXIV Festival de Música Antiga de Barcelona.


Dijous 14, de les 15.00 a les 18.00 h.
ESMUC. Aula per determinar


Conferència: “Presentació dels treballs sobre morfologia i 
sintaxi del ritme i de la melodia”, a càrrec de Fausto Roca,
professor de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Departament de Teoria, Composició i Direcció.


Dijous 14, a les 20.30 h.
Església de Sant Felip Neri de Barcelona


Concert de l’Orquestra i Cor de Música Antiga de l’ESMUC.
Dins del Cicle de Concerts Centre Robert Gerhard. 
Director: Xavier Díaz-Latorre. Obres de Francesc Valls.


Dissabte 16 abril, a les 19.00 h.
Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona


Concert de l’Orquestra i Cor de Música Antiga de l’ESMUC. 
Dins del Cicle de Concerts Centre Robert Gerhard. 
Director: Xavier Díaz-Latorre. Obres de Francesc Valls.


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


A G E N D A E S M U C


questes flautes està construïda amb 
vidre fos, juntures i mecanisme de pla-
ta. De secció cònica i feta en quatre
parts, consta de vuit claus i la seva 
nota més greu és un Do3. El vidre està
tallat en forma acanalada amb el doble
propòsit d’ornamentar i treure-li pes, 
ja que el seu gruix voreja els 5 mm. 
L’extrem superior de la flauta està re-
matat amb un tap ornamentat amb 
nacre artísticament treballat. Va ser
construïda per Laurent a París l’any
1839 i porta la inscripció: Palais Ro-
yal nr. 65 –l’adreça del seu taller i bo-
tiga– i Breveté (patentada).


El segon exemplar és del 1844, cons-
ta de 9 claus i baixa fins a un Si2. És
igualment de vidre i plata i té incrusta-
cions de vidres vermells en algunes claus.


Aquests instruments van ser adquirits
pel Museu l’any 1944 sense que n’hagi
quedat constància de la procedència.


Recentment, sota l’impuls de Romà
Escalas, director del Museu de la Músi-
ca de Barcelona, i de l’equip de restau-
ració del mateix museu, s’ha dut a ter-
me un llarg procés de recerca que ha cul-
minat en la restauració del primer
d’aquests dos exemplars de Laurent, del
qual tindrem l’oportunitat de poder es-
coltar el so intemporal i cristal·lí –mai
millor dit!– en la sessió del 8 de maig
d’enguany dins del cicle La Música del
Museu que farà reviure la seva veu obli-
dada.


Agraïments al Museu de la Música de Barcelona i a la Biblioteca de l’ESMUC.


A R T I C L E E S M U C
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JOAN MARTÍ


–En quins instruments estàs treba-
llant ara?


–Ara estic acabant l’spinettino que va
dins l’orgue Hauslaib del Museu de la
Música de Barcelona, i també estic tre-
ballant en un virginal basat en Ruckers.
Fa poc va sortir del taller un clave basat
en els models de Christian Zell d’Ham-
burg i de Barcelona. 


–Joan, portes més de trenta anys de-
dicat a la construcció i la restauració
d’instruments històrics de teclat. I per
què claves?


–Exactament 36 anys! La meva idea
inicial no era fer claves, sinó violes de
gamba i vaig  anar a Basilea a conèixer-
ne un constructor. A l’Schola Cantorum
vaig sentir el Pere Casulleras tocar un
virginal. La quantitat i la qualitat del so
que sortia d’aquell instrument em va 
entusiasmar, i vaig pensar que jo ho po-
dia fer. 


–Llavors, com en vas aprendre?
–De formació específica no en tinc,


sóc absolutament autodidacte. Vaig fer
un tros de la carrera d’arquitectura, així
que el treball manual, amb la fusta, els
plànols, la concepció de l’espai, etc., eren
elements amb els quals ja havia treba-
llat. Parteixes d’un model que t’interes-
sa. Has d’intentar entendre per què té
aquell so i, si no sona, veure quin so pot
tenir. Llavors has de treballar els mate-
rials partint d’un model que ja existeix
per aconseguir-lo. Fas el teu instrument,
però a partir d’aquests condicionants.


–Treballes amb models històrics.
Com planteges cada instrument? 


–Mai no m’he plantejat fer una còpia.
Trio un model que m’interessa pel so i
intento entendre per què és d’aquella
manera. Primer hi ha una etapa de re-
flexió, que va madurant i en la qual vas
imaginant tot el que cal per poder tre-
ballar aquest so. És un procés que co-
mença abans de l’instrument i s’allarga


durant tota la construcció. 
–I com tries els models?
–Normalment la gent sol voler ins-


truments que serveixin per a un reper-
tori molt ampli, o bé ja vénen amb una
tipologia d’instrument al cap. Llavors jo
proposo un model que a mi m’interessi
treballar i que s’adapti a les necessitats
del comprador, i normalment me l’ac-
cepten. Si tu expliques bé quina és la te-
va idea del so de l’instrument, què n’es-
peres, i per què val la pena, normalment
els acabes convencent. Així que nor-
malment treballo amb instruments que
em vénen de gust. 


–Quina relació estableixes amb els
instruments que construeixes?


–Hi ha hagut de tot. Hi ha instru-
ments, sobretot al començament, que en
un principi no tenien destinatari i que
després es van vendre. Em va costar més
desprendre’m d’aquests que d’altres que
ja d’un principi planteges per encàrrec.
Quan treballes sabent que serà per a un
comprador, ja hi estableixes una relació
diferent i no et sap greu donar-lo, per-
què l’objectiu inicial ja era que se l’em-
portés. Normalment, com que quan 
el recullen estan contents, també m’hi
fan a mi.


–A part de construir instruments,
també has treballat en restauració. Com
afecta aquesta feina la construcció prò-
piament dita?


–Penso que per restaurar és impor-
tant haver construït. Si construeixes,
saps quines són les parts sensibles de
l’instrument, mentre que si no ho has fet
mai, pots perdre elements irrecupera-
bles sense saber-ho. La restauració és
una feina molt delicada. Si t’equivoques
o fas un procés irreversible, pots mal-
metre una peça històrica. No crec que
hagis de ser un gran constructor per po-
der restaurar, però sí que has de tenir un
gran respecte per l’instrument. Has de
prendre moltes decisions, i seria bo te-
nir un equip o un entorn que faci pos-
sible l’intercanvi d’idees. Al nostre país
estem bastant sols a l’hora de fer aques-


ta feina, el teu criteri és l’únic que fas
servir, i això genera molts dubtes. He de
dir que és una feina en la qual aprens
molt, perquè estàs remenant les entra-
nyes de la construcció de models histò-
rics, i això et permet veure i entendre
moltes coses. 


–Quina ha estat la teva relació amb
l’ESMUC?


–La meva relació amb l’ESMUC ha
estat bona. D’entrada em van comprar
un clave italià, el Trasontini, que era un
instrument que havia fet sense encàrrec.
Després em van triar per fer el Zell, que
no és precisament un encàrrec petit. 
Per a mi, fer el primer gran clave de 
l’ESMUC va ser molt interessant, i a més
ha estat un instrument bastant preuat
en el Departament d’Antiga. Després 
n’han vingut més, com el clave Giusti i
el clavicordi Silbermann.


–Joan, com és un dia en la vida d’un
constructor de claves?


–Doncs com el de qualsevol, no té res
de particular. Hi ha la tendència a mag-
nificar aquest tipus de feines, però tot
és molt més normal del que sembla. El
que sí és cert és que és una feina que de-
mana molta dedicació, i que no te l’a-
cabes de treure del cap, perquè cons-
tantment hi dónes voltes, sempre inten-
tant entendre el perquè d’allò, o buscant
solucions per a allò altre, etc. 


–En la vida del Joan hi ha algú molt
important: la Fina, la seva dona. Fina,
com es porta això de viure amb un cons-
tructor de claves? 


–Doncs fantàsticament bé. Quan vam
decidir viure junts va ser amb la condi-
ció que cadascú fes el que volia fer a la
vida, i que l’altre hi col·laboraria i hi do-
naria suport perquè això passés. Ell em
va ajudar a mi a aconseguir-ho i jo també
ho he procurat. No em puc imaginar 
el Joan anant a treballar en una ofici-
na, segur que ens hauríem tirat els plats
pel cap!


En Joan Martí és un reconegut luthier que ha col·laborat
en diferents ocasions amb l’ESMUC. El passat 31 de març,
la mostra d’instruments es va dedicar als seus clavicèm-
bals i clavicordis. En l’acte es va projectar un documen-
tal realitzat per Romà Guardiet sobre la construcció d’un
dels seus instruments. A l’hora de fer aquesta entrevista,
arribem i, com sempre, trobem Joan Martí al taller, ab-
sort en la feina. Ens convida a passar-hi i ens ensenya les
seves últimes novetats.


per LAIA SÀNCHEZ I VIDAL
Musicòloga i editora musical


E S M U C P A R L E M - N E  A  F O N S


EL JOAN I LA FINA 
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