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Agraïments 
 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborar un tasca de l‘extensió que abasta un treball d‘investigació 

d‘aquestes característiques es fa del tot impossible sense la col·laboració de tot 

un seguit de persones. D‘entre aquests companys de viatge n‘hi trobem alguns 

que poc tenen a veure amb el contingut de la tasca investigadora en sí mateixa, 

emperò pel fet de formar part del meu dia a dia quotidià esdevenen cabdals en 

el vessant anímic. Per altra banda també, es fa del tot imprescindible envoltar-

se de persones enteses en el que significa el procés d‘elaboració d‘una tesi 

doctoral i altres enteses i coneixedores de l‘objecte d‘estudi.  

 El músic i pedagog Baltasar Bibiloni i Llabrés ha estat el subjecte 

d‘estudi d‘aquesta tesi doctoral. A ell vull manifestar-li el meu més sentit 

agraïment pel fet d‘haver-me obert de bat a bat les portes de casa seva. 

L‘àurea d‘escepticisme inicial es convertí en entusiasme i màxima col·laboració 

per part seva amb el pas dels mesos. Les llargues converses mantingudes, 

l‘accés a la seva obra inèdita, així com el material d‘aula i esborranys que 

elaborà i feia servir el propi Bibiloni, han esdevingut una font de documentació 

inestimable.  

 El Dr. Bernat Sureda n‘ha estat el director. A ell vull agraïr-li 

profundament els consells, les suggerències, les iniciatives proposades... i més 

encara, el tarannà fet servir a l‘hora de comunicar-les. El seu afany constructiu 

a l‘hora de transmetre‘m aquest seguit de premises, ha fet despertar en mí 

l‘ànim necessari per a continuar en moments de dubte. 

 L‘amic i informàtic Antoni Antich ha estat l‘encarregat de la tasca tècnica 

de programació i disseny de la base de dades del catàleg de l‘obra de  Baltasar 
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Bibiloni. A ell vull agraïr-li profundament les hores invertides de treball individual 

i conjunt. Sense ell no hagués estat possible. 

 A l‘amic Xavier Motilla vull agraïr-li el seu assessorament constant al 

llarg del procés de creació de la tesi doctoral. 

 Vull dedicar també un agraïment especial al personal de les diferents 

institucions, arxius o biblioteques que he consultat al llarg del procés 

d‘elaboració d‘aquest treball, per la seva col·laboració i amabilitat al llarg 

d‘aquests anys d‘intensa tasca. En vull destacar el Centre de Recerca Historico 

Musical de Mallorca, la Partituroteca i Coral Universitat de les Illes Balears, 

l‘arxiu de l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya. 

 Finalment vull agrair als meus pares el fet d‘estar sempre al meu costat. 
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Justificació 
 

 

 

 

 

 

El fet musical fou concebut en els seus orígens com un element lligat 

exclusivament a cerimònies i rituals de culte diví, esdevenint pont o nexe d‘unió 

entre l‘home i l‘ésser superior. Amb el pas del temps, aquest fet musical va 

adquirint unes connotacions més lligades a l‘oci i l‘esbarjo. En la mesura en que 

aquest evoluciona cap a la introducció d‘instruments musicals i la pràctica 

compositiva com a tal, tot plegat va adquirint la categoria de manifestació 

artística amb la capacitat d‘influir en l‘estat d‘ànim de les persones. Àdhuc, en 

el desenvolupament de les seves capacitats a edats primerenques.  

Bartomeu Barceló i Ginard, psicòleg, professor de la Universitat de les 

Illes Balears i estudiós del fet musical a edats primerenques, ha dedicat gran 

part de les seves publicacions a l‘anàlisi de les reaccions per part dels més 

petits als estímuls sonors, la seva capacitat d‘elaborar-los i el context on ho fan.  

N‘hem extret una frase d‘un dels seus llibres, on fa referència a la presència 

natural i quötidiana de la música en els infants: 

  

«La música és psicològicament útil des dels inicis de la vida. L‘infant canta de 

manera natural i quotidiana; exercita la seva veu mentre transporta objectes d‘un 

lloc a un altre de la casa, passeja amb el cotxet pels carrers, manipula unes 

construccions a l‘escoleta o pinta les primeres ratlles. Té al seu abast un 

repertori ampli de cants espontanis, glissandos, cançonetes, variacions 

tímbriques, reiteracions sil·làbiques, prosòdies, intèrvals, jocs vocals, etc. 

Disposa, en definitiva, d‘un vast univers sonor que li permet desplegar 

enormement les seves capacitats.»
1
 

                                                 
1
 Vegeu: BARCELÓ I GINARD, Bartomeu J. La gènesi de la intel·ligència musical en l’infant. 

Barcelona: Editorial Dinsic, 2003, pàg. 217. Bartomeu Barceló i Ginard, a banda de la seva 
tasca professional com ha psicòleg, ha estat i continua essent una persona molt vinculada al 
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Aquesta facultat de potenciar i formar les capacitats, o d‘actuar i 

intervenir en l‘estat d‘ànim de l‘ésser humà a partir d‘una combinació més o 

manco ordenada dels sons, ha estat objecte d‘anàlisi per part dels estudiosos 

en matèria d‘educació al llarg de la història. Ens podem remuntar a la figura de 

Plató de l‘Antiga Grècia, i a figures posteriors com Comenius, Rousseau, els 

precursors de l‘Escola Nova, tot arribant a les grans aportacions 

metodològiques estrictament musicals dels segle XX (Émile Jaques-Dalcroze, 

Zoltán Kodály, Karl Orff, Edgar Willems, Murray Schafer i tants d‘altres). 

Teories en mà, gairebé cap ni un d‘aquests grans pensadors ni corrents, que 

més endavant analitzarem, dubte del component educatiu beneficiós que porta 

implícit l‘ensenyament de la música.  

Malgrat la contundència d‘aquests arguments, no podem parlar a dia 

d‘avui d‘un estat de normalització de l‘ensenyament musical dins la societat del 

segle XXI. Tot i trobar-se la música present a les escoles de la majoria de 

països del món, aquesta disciplina no és contemplada ni reconeguda amb els 

mateixos ulls que es puguin veure les matemàtiques o el coneixement del medi, 

per exemple. Amb tot, no podem ficar a tots els països dins el mateix sac. Cal 

remarcar certes legislacions agosarades que donen a la música l‘estatus d‘una 

matèria a l‘alçada de la resta. No és, ni ha estat aquest el cas de l‘Estat 

espanyol. Haurem d‘esperar a les acaballes del segle XX per a poder 

visualitzar un cert reconeixement legal de l‘ensenyament musical a les escoles 

del nostre país. Aquest reconeixement serà el fruit de tot un seguit de 

reivindicacions provinents de persones i institucions pertanyents a l‘àmbit 

musical. Entre aquestes aportacions podem destacar la creació de cursos en 

l‘àmbit de l‘educació no formal que ja pretenien introduir un nou model 

d‘ensenyament musical obert a metologies d‘avantguarda. Els cursos de 

formació engegats per institucions com l‘Escola de Mestres Rosa Sensat o 

l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya, així com 

els cursos de Música Coral de la Universitat de Palma de Mallorca, 

                                                                                                                                               
món de la música. La gènesi de la intel·ligència musical en l’infant neix fruit d‘un estudi profund 
i acurat de les primeres manifestacions musicals dels seus dos fills, des del naixement 
d‘ambdós fins als dos anys d‘edat. En la mateixa línea destaquem també el seu llibre 
Psicologia de la conducta musical en el niño. Palma de Mallorca: ICE, Universitat de les Illes 
Balears, 1988. 
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esdevingueren la primera passa cap a aquest reconeixement i el pas previ a la 

seva normalització. D‘aquestes dues darreres iniciatives en farem un comentari 

i anàlisi més profund al llarg d‘aquesta tesi doctoral.  

Amb aquest treball d‘investigació, i anant ja al bessó del nostre estudi,  

pretenem endinsar-nos en la tasca que portà a terme el músic, pedagog i 

compositor Baltasar Bibiloni i Llabrés per prestigiar un ensenyament musical 

que romania en hores baixes. La seva tasca com a mestre de futurs mestres a 

l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. i posteriorment a la Universitat 

de les Illes Balears, esdevingué pionera quant a metodologia i didàctica dels 

ensenyaments musicals a les Illes Balears. El seu perfil venia precedit d‘una 

llarga etapa de formació en pedagogia musical, autodidacta als inicis i en 

contacte directe amb metodologies d‘avantguarda posteriorment. Basada en les 

teories dels grans pedagogs europeus del segle XX anomenats anteriorment, 

afegint la figura del català Ireneu Segarra, l‘aportació personal de Bibiloni rau 

en la utilització de la música popular de les Illes Balears com a eix vertebrador 

de l‘ensenyament i aprenentatge musicals. El fet d‘iniciar l‘aprenentatge de la 

música a partir d‘aquella que ens és més propera és una premissa que 

comparteixen molts dels pedagogs anomenats anteriorment. Bibiloni doncs, 

dedicarà part important de la seva obra a l‘adaptació del repertori de cançons 

tradicionals de les Illes. El que en principi havia de ser un material del qual ell 

en faria un ús exclusiu en la seva tasca docent, a dia d‘avui ha esdevingut 

referent i eina de treball per a molts mestres de música d‘arreu de les Illes 

Balears. El fet de no existir un material editat i útil per al treball de la música a 

l‘escola fins aleshores va afavorir l‘acceptació de tot el conjunt de composicions 

creades per Bibiloni per part del col·lectiu de mestres de les Illes Balears. Poder 

comptar amb un repertori d‘arrenjaments adaptats als més petits, basat en la 

cançó popular en llengua catalana, i acompanyat alhora d‘unes propostes 

metodològiques desconegudes fins aleshores, propicià una nova conjuntura 

d‘auge de l‘ensenyament de la música inexistent fins aleshores 

La intenció d‘aquest treball, en definitiva, no és altra que aprofundir en la 

trajectòria d‘un músic i pedagog reconegut per gran part del món educatiu i 

coral de parla catalana, i que ha deixat petjada quant a metodologia, ideari i 

obra, molta encara per descobrir. A partir d‘aquest estudi precisament, en 
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volem fer difussió. No pretenem en cap cas adjudicar-li la creació d‘un mètode 

de nova fornada o pioner en la matèria, emperò si que el fem responsable de 

l‘adaptació a la realitat de les Illes Balears d‘unes idees pedagògiques que es 

venien gestant arreu d‘Europa, elaborant alhora un material didàctic en forma 

d‘arranjaments de música popular de les Illes Balears, i terres de parla catalana 

en general, per a la seva aplicació a les aules de les nostres escoles.  
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Objectius i metodologia 
 

 

 

 

 

 

L‘objectiu d‘aquesta tesi doctoral consisteix en treure a la llum, 

contextualitzar i analitzar de manera acurada i ordenada tot el llegat deixat per 

Baltasar Bibiloni i Llabrés, una personalitat que abasta en la seva aportació no 

tan sols obra compositiva i propostes pedagògiques, sinó també un component 

reivindicatiu i de reclam d‘un major reconeixement de l‘ensenyament musical 

que les institucions educatives tenien gairebé obviat fins al moment. Aquest 

component reivindicatiu que palesa Bibiloni en els seus escrits també es fa 

present en la seva tasca docent diària i quotidiana. Posarà sempre  èmfasi en 

la importància de les aptituds i competència per part del col·lectiu de mestres 

encarregats d‘impartir l‘ensenyament de la música en les escoles d‘Infantil i 

Primària, vers un ensenyament de qualitat que situi a la música a el lloc que li 

pertoca dins el procés de formació dels infants.   

Caldrà analitzar el llegat de Bibiloni des de diferents perspectives. Ho 

farem partint d‘un context històric general quant a pedagogia i ensenyament 

musicals per tal de conèixer els antecedents en la matèria. Seguidament 

passarem directament a l‘anàlisi de les seves aportacions, tant en l‘àmbit 

pedagògic com el compositiu. Per això ens farem servir d‘un format basat en la 

biografia de l‘autor. Aquesta biografia apareixerà emmarcada dins un context 

històric concret al qual també farem esment. 

Convertir o fer de les vivències de persones individuals un mètode 

d‘anàlisi històric esdevindrà un gènere esgotat just acabada la Segona Guerra 

Mundial. Aquest fet vindrà marcat per la influència de postulats pretèrits  en el 

temps com el d‘Émile Durkheim o Karl Marx. En aquests postulats la persona o 

subjecte i les seves vivències, emmarcades dins un context històric i geogràfic 
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concret, no gaudiran d‘una entitat o estatus amb facultat d‘extreure conclusions 

de caire generalista o que puguin representar un sentit, pensament o tendència 

representativa d‘un conjunt homogeni. La història, segons aquests autors, 

aboca als homes a un sentir col·lectiu que predeterminarà les seves accions 

personals futures2. El concepte de dimensió social esdevindrà alhora el punt de 

partida del devenir històric, essent la consciència col·lectiva qui otorga 

determinades especificitats a cada societat3. Emperò en la dècada dels anys 

noranta del segle XX es produirà un canvi de tendència. La publicació de 

centenars de biografies arreu d‘Europa significarà el ressorgiment de gèneres 

com la història narrativa i la novel·la històrica. A partir d‘aquell moment els 

autors ja no es conformen en elaborar un text basat en una rigorosa fidelitat a 

les fonts i documents. Pretenen aleshores recrear les vivències d‘un 

personatge, independentment de la seva naturalesa o condició social. Aquest 

fet exercirà una notable influència en la historiografia contemporània espanyola 

amb el ressorgiment de la biografia històrica. Gran quantitat d‘investigacions 

han convertit a personatges individuals en valuoses fonts de documentació del 

discurs històric. El subjecte es manifesta ara indissolublement unit a l‘objecte. 

Aquest nou corrent, basat en una òptica personificada, ha de servir per a 

entendre i comprendre millor èpoques o contextos històrics determinats.4 

Segons les paraules de Juan Antonio García Fraile, professor titular de Teoria i 

Història de l‘educació a la Universidad Complutense de Madrid: «Los 

historiadores han intentado restaurar la primacía de la acción individual en la 

contrucción de las relaciones sociales. De aquí surgió la microhistoria, alejada 

                                                 
2
 Quant a investigació historiogràfica a partir de la biografia, vegeu: MORALES MOYÁ, Antonio. 

«Biografía y narración en la historiografía actual». Inclòs a Problemas actuales de la Historia, 
Terceras Jornadas de Estudios Históricos. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
1993. En aquest article l‘autor fa referència als postulats de Karl Marx i Émile Durkheim en 
aquest matèria.  
 
3
 Vegeu: VÁZQUEZ DE PRADA, Valentín. «Presentación» de El método histórico, sus 

posibilidades y límites. Actas de las I Conversaciones Internacionales de Historia. Pamplona:  
Universidad de Navarra, Eunsa, 1-3 Mayo 1972. Apareix citat a MORALES MOYÁ, Antonio. 
«Biografía y narración en la historiografía actual». Inclòs a Problemas actuales de la Historia, 
Terceras Jornadas de Estudios Históricos. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
1993. Ibidem. 
 
4
 Quant a aquesta nova tendència de ressorgiment de la biografia històrica, vegeu: NÚÑEZ 

PÉREZ, María Gloria. «La biografía en la actual historiografía contemporánea española». 
Madrid: Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t.10, UNED, 
1997, págs. 407-439. 
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de los parámetros de la monografía tradicional e intentando reconstruir la 

manera en que los individuos contruyen el mundo social»5. 

L‘àmbit de la historiografia de l‘educació, el que ens ocupa a aquesta 

tesi doctoral, es veurà també influenciat per aquesta nova tendència 

personalista. La nova biografia emfatitza la figura de persones «sense 

importància»6, que a través de les seves preocupacions i vivències aportan una 

nova visió a la història sense reduir-la a un fenòmen purament quantitatiu. Si bé 

ja existeixen abans de la dècada dels noranta estudis d‘investigació enfocats 

tant a l‘alumnat com al professorat, aquests es caracteritzen per un tractament 

aïllat i diferenciat entre ambdós col·lectius. Pel que fa al professorat es venien 

elaborant estudis sobre les metodologies de formació fetes servir o 

l‘associacionisme i sindicalisme emergent dins el col.lectiu docent, entre 

d‘altres. Les noves tendències s‘encaminaran, en canvi, cap a l‘estudi de la 

figura del professor concret i la seva tasca específica engegada a dins del 

centre educatiu. Esdevindrà aquesta una nova forma d‘abocar la investigació 

cap a aquella tasca quotidiana que desenvolupa el docent, més enllà de 

reformes estructurals dels diferents sistemes educatius, depenents aquests de 

l‘àmbit administratiu i polític. Tal com afirma Alejandro Tiana Ferrer, catedràtic 

de Teoria i Història de l‘Educació de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, la biografia i les històries de vida esdevindran mètodes útils per a dur 

a terme aquests estudis de «persones corrents». Amb tot, aquests estudis 

poden plantejar problemes quant a l‘eficiència de les fonts, de si són o no les 

més adequades. A cops, inclús,  el silenci històric ha impedit el coneixement i 

testimoni d‘aportacions de certes persones o col·lectius, que romandran per 

sempre en l‘oblit7. D‘una manera o d‘una altra, emperò, l‘historiador en 

                                                 
5
 Vegeu: GARCÍA FRAILE, Juan Antonio. «Valoración y aportaciones metodológicas de la 

denominada educación popular a la reciente investigación histórico-educativa». Inclòs a La 
cultura escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva, 2000, pàg. 212. 
 
6
  Quant al nou valor de les «persones sense importància», vegeu: FERNÁNDEZ SORIA, Juan. 

«La nueva hostoria política de la educación». Historia de la Educación: Revista 
Interuniversitaria. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, núm. 25, 2006, pàgs. 71-
103. 
 
7
 Quant a l‘ús dels testimonis i biografies de «persones corrents», vegeu: TIANA FERRER, 

Alejandro. «La historia de los actores educativos», inclòs a l‘article «La Historia de la Educación 
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educació pretèndrà a través d‘aquesta font assolir una sèrie d‘objectius. Un 

d‘ells seria reconstruir unes formes o metodologies educatives fetes servir per 

un grup social concret a una època o context determinats. Documentar-se 

sobre un aspecte específic objecte de la seva investigació en seria un altre 

possible objectiu a assolir. En el cas del nostre subjecte d‘estudi hi apareixen 

ambdós, tant pel fet de situar la figura de Baltasar Bibiloni en un context 

temporal i legal determinats com per l‘observació, anàlisi i concreció de totes 

les seves aportacions. Precisament, la seva figura aniria emmarcada dins 

aquest grup de «persones corrents o sense importància», que els historiadors 

Juan Fernández Soria i  Alejandro Tiana Ferrer han esmentat poques línees 

abans, i que tant han contribuït, a partir de la seva dedicació i compromís 

docent, al progrés de l‘educació i la pedagogia. Un tercer objectiu seria la 

recerca de similituds i diferències en els modes d‘educació de col·lectius socials 

diferents. Amb tot, sigui quina sigui la nostra finalitat investigadora, caldrà 

sempre recórrer a fonts complementàries amb l‘objectiu de contrastar la 

informació obtinguda per part del subjecte que estudiem8. 

Fent ús doncs del mètode biogràfic esmentat, a aquesta tesi 

aprofundirem inicialment  en l‘etapa de formació de Baltasar Bibiloni, passant 

després a l‘etapa de docència i de direcció de cors. A partir d‘un exhaustiu 

buidatge i anàlisi del seus articles a premsa i revistes especialitzades, 

programacions d‘aula i extenses entrevistes amb l‘autor, dedicarem un  bloc de 

continguts al seu ideari des dels diferents vessants i òptiques en què Bibiloni va 

veure i viure el fet musical. Podrem observar com les seves manifestacions van 

sempre encaminades cap a un mateix objectiu final: donar pautes, prestigiar, 

normalitzar i fomentar l‘ensenyament de la música a les escoles de les Illes 

Balears.  Aquest afany de prestigiar i normalitzar l‘ensenyament musical el farà 

palès Bibiloni tant en la seva tasca docent diària a l‘àmbit universitari com en 

l‘àmbit no formal, activitat aquesta darrera que també analitzarem en aquesta 

tesi doctoral. Seràn precisament els Cursos de Música Coral una de les 

                                                                                                                                               
en la actualidad: viejos y nuevos campos de estudio». A Repensar la historia de la educación. 
Nuevos desafíos y propuestas. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2005, pàgs. 131-135. 
 
8
 Quant als objectius de recerca de l‘historiador en educació, vegeu: VIÑAO, Antonio. 

«Autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico-educativa: tipología y usos». Inclòs 
al quart bloc «Fuentes para una historia de la cultura escolar» de La cultura escolar en Europa. 
Tendencias históricas emergentes. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2000, pàgs. 169-204.  
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iniciatives amb més ressó que impulsà Bibiloni en la dècada dels anys setanta 

del segle passat. Emmarcades, com dèiem, en l‘àmbit no formal, seran objecte 

d‘anàlisi al llarg d‘aquest  treball d‘investigació. Finalment dedicarem els darrers 

punts a la seva obra compositiva.  

Extreure tota la informació possible sobre l‘autor, i fer-ho de manera 

clara i ordenada a partir de les fonts de documentació de les quals disposem, 

esdevé la fita i objectiu final d‘aquest treball d‘investigació. Aquesta informació 

obtinguda requerirà tot un procés d‘assimilació, interpretació i anàlisi profund, 

amb la finalitat de contextualitzar i situar la figura Baltasar Bibiloni en el lloc 

corresponent  dins tot un moviment de renovació pedagògic i musical. 
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Fonts i documentació 

 
 
 

 

 

 

Podem establir tres grans blocs de fonts de documentació  fets servir de 

cara a l‘elaboració d‘aquest treball d‘investigació. Són els següents: 

 

1 - El testimoni viu del nostre subjecte d‘estudi, Baltasar Bibiloni i 

Llabrés. A través de tot un seguit d‘extenses d‘entrevistes hem pogut accedir a 

gran part de la informació recollida en aquest treball. Sense el seu testimoni 

ens hauria estat del tot impossible conèixer en profunditat aspectes de la seva 

infantesa, etapa de formació i elements concrets que complementen el seu 

ideari, que en canvi d‘aquesta manera sí hem pogut incloure. Hem sumat una 

totalitat de més de vint hores de converses amb Baltasar Bibiloni, moltes d‘elles 

enregistrades. Les entrevistes varen tenir lloc totes elles al domicili de Baltasar 

Bibiloni. Es dugueren a terme a partir d‘un format preparat, ordenat i basat en 

un guió previ, que en funció del caire que agafés la conversa es podia anar 

obrint a noves temàtiques que resultaven d‘interès per al nostre treball 

d‘investigació. Normalment, a cadascuna d‘elles, es solien tractar punts 

concrets que ens havíem establert prèviament, a fi de seguir un ordre que 

permetés abastar tots els vessants d‘investigació. Precisament en els blocs de 

continguts 2 i 3 d‘aquesta tesi doctoral, de caire eminentment biogràfic, farem 

ús sovint de frases literals del mateix Bibiloni a l‘hora de redactar el text. 

Aquestes frases foren extretes totes elles d‘aquestes mateixes entrevistes 

enregistrades. Aquest format pensem que aporta al lector una informació i visió 

més propera a l‘objecte d‘estudi. 
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2 - El segon gran bloc de documentació que s‘ha fet servir per aquest 

treball es el de la documentació escrita formada per les obres – composicions i 

obres de pensament educatiu- publicades o inèdites. Hem pogut accedir a gran 

part de la seva obra no publicada a través de l‘arxiu personal del propi Bibiloni. 

Amb tot, certes obres litúrgiques escrites a Lluc, en la seva etapa de director de 

l‘Escolania dels Blauets, ens han estat facilitades per l‘actual director de 

l‘Escolania. Part de l‘obra no editada l‘hem trobada en format manuscrit. La 

resta la gaudim ja en suport informàtic.  

 

3 - A més de tota la documentació, escrits i obra composta pel mateix 

Bibiloni, comptem amb tot un seguit de bibliografia i materials d‘altres autors, 

arxius o institucions que ens ha permès contextualitzar, comparar, 

complementar i analitzar encara més el llegat del nostre autor. Ha estat 

precisament al primer bloc de continguts d‘aquesta tesi doctoral on hem hagut 

de recórrer a una extensa, específica i contrastada bibliografia. Aquesta ens ha 

permès establir un sòlid punt de partida quant al context històric, legislatiu i 

pedagògic vers la nostra matèria d‘investigació. 
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Estructura del treball 
 
 

 

 

 

 

Dividirem aquest treball d‘investigació en vuit grans blocs de continguts. 

Els set primers, i bessó del nostre estudi, palesen la visualització dels diferents 

àmbits d‘acció que envolten la figura de Baltasar Bibiloni i Llabrés. Acabarem 

amb el vuitè i darrer  bloc, dedicat a les conclusions extretes de tota aquesta 

tasca. 

El primer bloc del treball ens servirà per a introduir-nos en la matèria que 

ens ocupa. Pensem què, per tal d‘endinsar-nos en la personalitat d‘un pedagog 

i compositor com és Baltasar Bibiloni cal fer-nos enrere en el temps i fer esment 

de les  propostes metodològiques i contextos legals que fonamenten el seu 

ideari i marcaran la seva acció pedagògica. 

Analitzarem els postulats anteriors en matèria d‘Educació Musical. Des 

de l‘ideari i paper que juga la música en l‘Antiga Grècia tot arribant als nostres 

dies. Veurem en aquest punt també, com va evolucionant l‘ensenyament 

musical al llarg del segle XX a terres catalanes, des de les iniciatives pioneres 

de Joan Maragall i Manuel Borgunyó de principis de segle, passant pel retrocés 

i immobilisme dels quaranta anys de la dictadura franquista, arribant finalment a 

la transició democràtica i als nostres dies. Coneixent aquests contextos 

històrics i legals, i les propostes metodològiques anteriors en la matèria que 

ens ocupa, tindrem més elements de judici per tal de valorar l‘aportació de 

Bibiloni a l‘ensenyament musical de Mallorca i la resta d‘Illes, aportació que 

analitzarem i comentarem en blocs posteriors d‘aquest treball d‘investigació. 

Si bé, com ja s‘ha dit, les propostes de Bibiloni no s‘encaminen cap a la 

creació d‘un mètode pioner quant a pedagogia musical, el seu llegat destaca 

per l‘adaptació de les metodologies d‘avantguarda a una realitat molt concreta, 
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la de les Illes Balears, terra que l‘ha vist néixer i créixer. I dic metodologies 

perquè, en paraules del mateix Bibiloni, admet les influències de diferents 

pedagogs anteriors i contemporanis a ell. Destaca emperò, i per sobre de la 

resta, els models de l‘hongarès Zoltan Kodály i el del català Ireneu Segarra. 

Amb aquest darrer mantingué Bibiloni una estreta relació, tant a l‘àmbit 

personal com al professional. Coincideixen ambdós en situar l‘eix de 

l‘ensenyament musical en la cançó tradicional. De manera intuïtiva emperò, 

abans inclús d‘entrar en contacte amb les metodologies d‘aquests autors, 

Bibiloni visualitzava la cançó tradicional com a un element bàsic i el situava ja 

com a fonament de l‘ensenyament musical en els més petits. 

Farem una menció especial, dins aquest primer bloc, a l‘evolució dels 

diferents sistemes educatius que s‘han anat instaurant a l‘Estat espanyol des 

de la Ley Moyano de mitjans del segle XIX fins als nostres dies, i de la 

importància que ha anat donant cadascun d‘ells a l‘ensenyament de la música. 

No podem obviar el fet que el context legislatiu vigent serà el que marcarà el 

marge de maniobra a Bibiloni de cara la seva tasca docent.  

El segon bloc de continguts d‘aquesta tesi doctoral farà un recorregut al 

llarg de tota la seva etapa d‘infantesa i formació. Aquests trets biogràfics ens 

donaran una idea de quines foren les seves arrels i influències musicals, així 

com els seus estudis realitzats. Tot plegat ens permetrà conèixer el perfil de la 

seva personalitat personal i musical, afegit a tot un seguit vivències quotidianes 

que el marcaran de cara al futur.  

Hem comentat amb anterioritat que els trets de caire més biogràfic i 

alhora descriptius, apareixeran redactats en forma de frases textuals que hem 

extret de les llargues converses que mantinguérem amb Baltasar Bibiloni. 

Aquest format també el farem servir al tercer bloc de continguts d‘aquest treball 

d‘investigació. Aquest tercer bloc de continguts abastarà tota la seva etapa 

docent i de direcció coral, àmbits íntimament lligats segons afirma el mateix 

Baltasar Bibiloni. Apareixen en ell totes les agrupacions o institucions en les 

quals exercí el seu mestratge i on deixà la seva empremta personal. 

Comprovarem com la seva tasca docent abasta des de l‘ensenyament musical 

al més petits en els inicis, fins a l‘ensenyament a l‘etapa d‘estudis superiors o 

universitaris. Aquesta darrera etapa, on desenvolupà la major part de la seva 
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tasca docent i alhora difusora d‘una nova manera d‘entendre l‘ensenyament de 

la música, és aquella per la qual Baltasar Bibiloni ha esdevingut un referent. 

En el quart bloc de continguts tractarem, ja des d‘una òptica més 

específica, quin fou el seu ideari en front a la conjuntura educativa que li tocà 

viure, les seves propostes metodològiques, així com les aportacions 

didàctiques que va transmetre a través de tot un seguit d‘iniciatives personals. 

Tota aquesta informació ha estat extreta a partir d‘una lectura exhaustiva de 

tota la seva obra, escrits i programacions didàctiques dels cursos que impartí. 

Algunes d‘aquestes programacions ens foren facilitades pel mateix Baltasar 

Bibiloni. Altres, en canvi, per part d‘antics alumnes que assistiren a les seves 

classes o cursos. Els articles publicats a diaris i revistes, tot i no aparèixer en 

gran quantia, sí que destaquen per la seva forta càrrega reivindicativa envers 

les millores que requereix l‘ensenyament musical des dels diferents vessants. 

Tot plegat, ho descriu des d‘una prosa ben elaborada, entenedora i carregada 

de fonament. 

Era evident aleshores que el pes de l‘ensenyament de la música a 

l‘Escola de Formació del Professorat  d‘E.G.B. on Baltasar Bibiloni exercia la 

docència a finals de la dècada dels setanta i la dels vuitanta, no permetia als 

mestres, una vegada acabats els seus estudis, assolir de manera competent la 

formació dels més petits en aquesta matèria. A un moment donat, Bibiloni 

decideix posar-hi fil a l‘agulla. Juntament amb Joan Company i Florit, jove 

emprenedor i director de la recentment creada Coral Universitària, engeguen 

tots dos junts una iniciativa en format de cursos d‘estiu l‘abast de la qual cap 

d‘ells podia preveure en un principi. Des de l‘àmbit de l‘educació no formal es 

creen uns cursos què, per l‘abast, ressò i prestigi que abasten, assumiran el 

paper de formadors en matèria musical que les institucions educatives i 

musicals d‘aleshores no assoliren. Aquest seran objecte d‘anàlisi al cinquè bloc 

de continguts d‘aquesta tesi doctoral. 

El sisè bloc de continguts fa un anàlisi i classificació de la seva obra, 

l‘altra gran aportació de Baltasar Bibiloni. De tots és sabut la freqüència en que 

s‘interpreten obres del compositor binissalemer dins l‘àmbit coral de les Illes 

Balears i terres de parla catalana en general. Entre obres ja editades i obres 

sense editar, arranjaments i adaptacions, sumen més d‘un centenar, per la qual 
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cosa podem considerar a Baltasar Bibiloni un compositor prou prolífic. A un 

primer apartat farem un comentari de la seva línea compositiva, influències, etc. 

Al següent apartat, el 6.3, agafarem cinc de les seves obres més 

representatives i en farem un comentari a fons de cadascuna d‘elles.  

El darrer bloc dedicat a la figura de Baltasar Bibiloni serà la introducció, 

comentari i justificació del catàleg de la seva obra que hem elaborat. Aquest 

catàleg esdevé una de les aportacions més innovadores que pretèn aportar 

aquesta tesi doctoral, tant pel fet de facilitar l‘accés a la totalitat de l‘obra de 

Baltasar Bibiloni com per una possible futura projecció d‘aquesta base de 

dades a obres d‘altres autors en l‘àmbit de la pedagogia musical o música 

coral.  Inclòs a l‘Annex VI d‘aquesta tesi doctoral, el presentem en format ―cd‖ i 

consisteix en una base de dades de fàcil i ràpid accés. Dirigit especialment a 

mestres i directors de coral, permet un accés ràpid a totes les seves 

composicions i a les característiques musicals d‘aquestes, així com a partitures, 

enregistraments, etc. Depenent de les necessitats del docent o director de cor, 

es podrà accedir de forma directe a un tipus d‘obra determinada i abastable per 

al seu grup. Partint de les aptituds del grup/classe/cor amb que comptem, el fet 

de conèixer els trets i dificultats musicals de cada obra ens permetrà accedir 

directament a aquelles que esdevinguin més accessibles. Fer-ho des d‘un 

format digital facilita encara més la recerca. De fet, l‘obra de Baltasar Bibiloni 

abasta des de composicions senzilles a una veu fins a obres per a cor de veus 

mixtes que requereixen d‘un col·lectiu de cantaires més format i educat en 

tècnica vocal. Aquest ampli ventall de destinataris al qual va dirigida la seva 

música, molta de la qual fou elaborada expressament per a l‘etapa d‘iniciació al 

cant col·lectiu, fa d‘aquesta una eina d‘allò més útil tant per a docents com per 

a directors de cor. La realitat fins els nostres dies confirma aquest fet. Tot i ser 

un prototip a dia d‘avui, pensem que aquest catàleg podria esdevenir la primera 

passa d‘una futura base de dades d‘obra musical pedagògica, ampliable a 

altres compositors i oberta a la xarxa.   

Finalment inclourem un bloc de conclusions on feim un resum del que 

hem pogut extreure a partir de tot el procés d‘elaboració d‘aquesta tesi doctoral. 

Seguidament, als annexos, podrem consultar tot un seguit d‘articles, obres, 

discografia o altra documentació, que servirà de complement a tota la 
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informació donada al llarg del treball. A l‘Annex VI, com hem dit abans, hi 

inclourem el Catàleg d‘Obra en format ―cd‖. 
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1. L’ensenyament musical des de l’antiguitat i el 
paper que juga a l’escola. El cas de Balears 
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1.1 Introducció 

 
 

L‘ensenyament de la música, a dia d‘avui, el podem visualitzar des de 

dos vessants institucionalment parlant: la formació musical als conservatoris o 

escoles de música i la formació musical a l‘ensenyament general. La primera 

seria aquella que enfoca l‘ensenyament musical cap a l‘àmbit professional, és a 

dir, a la formació de futurs músics. Aquesta s‘imparteix als conservatoris9 o a 

centres d‘ensenyament superior, alguns ja formant part o adscrits a les 

mateixes universitats10. Aquests estudis superiors equivalen, a tots els efectes, 

                                                 
9
 Creats a Itàlia a finals del segle XIV, els conservatoris, en un principi, eren centres d‘acollida 

de nins orfes, anomenats també Ospedali. La formació musical va anar agafant un pes 
específic important amb el pas del temps, fins a esdevenir, a principis del segle XVII, la matèria 
principal d‘ensenyament a aquests centres. Al llarg del segle XVIII gaudiren de gran prestigi 
arreu d‘Europa, gràcies també a l‘augment de les seves dotacions econòmiques. Gran figures 
de la història de la música en foren mestres a aquestes institucions, com és el cas de Vivaldi a 
l‘Ospedale de la Pietà, a Venècia. Comença la seva decadència a finals del XVIII, amb l‘onada 
d‘idees republicanes fruit de la conquesta napoleònica d‘Itàlia. Amb tot, es crea el nou 
Conservatori de Paris, amb un format molt diferent a l‘italià. Creat a partir dels ideals il·lustrats, 
aquest permetia accedir a l‘estudi de la música a qualsevol que ho volgués, independentment 
de l‘origen social, sempre hi quan tingués una edat determinada i unes aptituds adequades 
envers la música. A partir d‘aquest moment s‘anirà difonent aquest format de conservatori arreu 
del món. A dia d‘avui els estudis superiors de música es segueixen impartint a conservatoris o 
a centres d‘ensenyament adherits a les universitats, com els music college o university school 
of music anglosaxones, o les Musikhochschulen alemanyes. Quant a història del conservatoris i 
del de Paris en particular vegeu: BOGRAIN, ANNE; POIRIER, Alain. Le conservatoire de Paris, 
deux cent ans de pédagogie, 1795-1995. Paris: Ed. Buchet Chastel, 1999. El primer 
conservatori que es funda a l‘Estat espanyol és el de Madrid, i data del 1831. Vegeu: SARGET 
ROS, M.A. «Rol modélico del Conservatorio de Madrid I (1831-1857)». Revista de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Albacete, núm. 16, 2001, pàgs. 121-148; SARGET ROS, M.A. 
«La enseñanza musical profesional en el siglo XIX: los Conservatorios de Música». Madrid: 
Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical, núm. 59, pàgs. 59-114. 
 
10

 Aquest cas no es dona a l‘Estat espanyol, on encara pesa el format tradicional de 
conservatori. Aquest tradicionalisme, a cops tancat a noves propostes o models 
d‘ensenyament, ha viscut sempre allunyat de l‘àmbit universitari i ha anat envoltat d‘una certa 
àurea d‘inmovilisme. A altres indrets com Alemanya, Països Baixos o els Estats Units 
d‘Amèrica, l‘existència de les universitats o facultats de música esdevenen normalitzades dins 
el teixit universitari. Emperò, val a dir que des de la implantació de la LOGSE del 1990, que 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2282619
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=975
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a una titulació superior universitària, amb tot el reconeixement que això implica 

a dia d‘avui. L‘escola, el segon vessant al qual hi dedicarem una especial 

menció, fou l‘àmbit en el qual hi desenvolupà la seva tasca el nostre objecte 

d‘estudi, el pedagog i compositor Baltasar Bibiloni. 

 

«Mentre als conservatoris la premissa principal era i és la de formar a futurs 

creadors i intèrprets que un dia ocuparan els escenaris musicals, l‘escola 

generalista té per objectiu formar oients lúcids que ompliran les sales de concert 

en un futur».
11 

 

Amb aquests termes ens parla el mateix Bibiloni de la importància i el 

paper que juga l‘ensenyament de la música a l‘escola.  

Ambdós vessants es deuen al fet musical i caminen de forma paral·lela, 

emperò els objectius de cadascuna estan clarament diferenciats. Més endavant 

podrem aprofundir en l‘ideari i propostes de Baltasar Bibiloni respecte a 

l‘enfocament que hauria de tenir l‘ensenyament de la música a l‘escola, així 

com de la formació que reben els estudiants de mestre en aquesta matèria.  

En el següents apartats d‘aquest primer bloc anirem veient el paper que 

va assolint la música dins l‘ensenyament, des del pensament a l‘antiguitat fins 

als nostres dies, incidint especialment en el cas de les Illes Balears. El fet que 

la música sigui matèria d‘ensenyament obligatòria a les escoles del nostre país 

és un fet molt recent, a diferència de molts països del centre i nord d‘Europa, 

                                                                                                                                               
trenca amb la llei anterior datada als anys seixanta, els conservatoris han agafat una línea de 
treball més oberta a noves idees pedagògiques, tant per la creació d‘un plan d‘estudis més 
agosarat en aquesta matèria com a través de la incorporació d‘un nou professorat més sensible 
i obert als canvis. A això cal afegir-hi com a fet cabdal, l‘homologació i equiparació a 
llicenciatura dels títols superiors de música Tot i aquestes millores, la relació escola – 
conservatori – universitat a dia d‘avui, romàn obviada pels agents implicats, sense manifestar 
cap d‘ells l‘ interès que es requereix per tal de crear nexes de treball comú. Tot i que no escau 
entrar a un debat profund i rigorós sobre aquesta problemàtica en aquest treball d‘investigació, 
sí que aprofitem aquestes línees per a recordar i reivindicar que aquest debat romàn pendent. 
Quant a la controvèrsia Conservatoris Superiors-Universitat, consulteu: PLIEGO DE ANDRÉS, 
Víctor. «Los Conservatorios Superiores y la Universidad». Madrid: Revista Comunidad Escolar, 
Ministerio de Educación y Ciencia, octubre-1997. En el anys 1988 i 1999, Víctor Pliego de 
Andrés fou coordinador del Comité Promotor de la Propuesta para la Incorporación de la 
Música a la Universidad. 
 
11

 Vegeu: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i estudis de mestre», inclòs a BIBILONI, B; 
MOLL, J; ROIG, J. (et al.). Conservatori. 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània. Palma 
de Mallorca: Institut d‘Estudis Baleàrics,  Estudis Baleàrics 80-81, 2006, pàgs. 129-133. Vegeu 
l‘article complet a l‘Annex 4-article 12. 
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com podrem comprovar. Aquests darrers han esdevingut, molts d‘ells, 

avantguardistes en l‘aplicació de noves metodologies d‘ensenyament musical, 

totes lligades a un afany de trencar amb l‘estancament imperant en matèria 

pedagògica fins ben entrat el segle XX. Ens endinsarem en les diferents 

propostes en matèria de reconeixement de la importància de l‘ensenyament 

musical. Des dels grecs Plató i Aristòtil, passant per Comenius, Rousseau, 

Rameau, Galin, Pestalozzi, Fröbel, el pensament de l‘Escola Nova, tot arribant 

als grans teòrics i metodistes estrictament musicals del segles XX. Tot plegat 

servirà de base i fonament inqüestionable de cara a futures reivindicacions 

quant a demanda de presència de la música a les escoles i què, en major o 

menor mesura, es veuran materialitzades a dia d‘avui. 

Farem un anàlisi també del paper que juga l‘ensenyament musical dins 

les diferents lleis d‘educació que s‘han elaborat a l‘Estat espanyol. Des de la 

Ley Moyano de la segona meitat del segle XIX, fins a l‘actualitat. Serà 

interessant conèixer l‘evolució del seu estatus amb el pas del temps. De si 

agafa entitat com a matèria pròpia dins el currículum o si bé pel contrari, no 

passa d‘una formació genèrica dins l‘àmbit de l‘educació artística. També cal 

conèixer el tractament que rep segons l‘etapa d‘ensenyament, des de 

l‘Educació Infantil, passant per Educació Primària i acabant a l‘Educació 

Secundària12. De la mateixa manera, i com hem comentat abans, s‘ha de 

conèixer el paper que juga la pedagogia musical dins l‘àmbit universitari, 

concretament en la formació de mestres. 

Des del coneixements de tots aquests paràmetres que han envoltat i 

envolten l‘ensenyament musical, des del purament pedagògic fins al legislatiu, 

podrem situar i contextualitzar la tasca duta a terme per Baltasar Bibiloni. El 

Col·legi de Montision fou el primer centre on exercí docència musical a 

l‘ensenyament primari. Alhora fou el primer centre de Mallorca en impartir 

aquesta matèria. Coincidí aquell moment, com veurem seguidament, amb la 

recent aprovació de la nova llei d‘educació del 1970, llei que obrirà un cert bris 

de llum quant a ensenyament de la música a les escoles. Baltasar fou dels 

                                                 
12

 Les etapes d‘ensenyament que a dia d‘avui coneixem com a Educació Infantil, Educació 
Primària i Educació Secundària, són les que venen reflectides a la darreres lleis d‘educació. 
Àdhuc, en lleis anteriors es van emprar terminologies diverses per a referir-se a aquestes. 
Nosaltres hem fet servir les nomenclatures actuals a fi de reconèixer més fàcilment a l‘àmbit 
educatiu al qual volem fer referència. 
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pocs que aplicà el que el nou pla d‘estudis explicitava en matèria musical. 

Emperò la manca generalitzada de formació en música per part del professorat, 

o el prejudici i ignorància per part de la mateixa comunitat educativa vers el fet 

musical en general degut a tants anys d‘absència a les escoles, feren que la 

tasca de Bibiloni esdevingués un oasi al desert. Malgrat la solitud de la seva 

tasca Baltasar Bibiloni mai abaixarà els braços i, amb els pas del temps, moltes 

de les seves demandes esdevindran realitat en major o menor mesura.  

Seguidament podrem conèixer aquest context legal on treballà així com 

els precedents en matèria pedagògica. Comprovarem també, en punts 

posteriors d‘aquest treball, quines foren les seves iniciatives i aportacions 

respecte a la conjuntura imperant que li tocà viure. 
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1.2 L’ensenyament musical a l’antiguitat 

 
 

Podem afirmar que l‘home, des dels seus orígens, i a partir dels objectes 

o estris que tenia al seu abast, ha intentat imitar els sons que l‘envoltaven. 

Sons tots ells provinents de la natura, com el cant dels ocells, l‘estridència dels 

trons, el xiuxiueig del vent, etc. Aquests fenòmens naturals gaudien de certes 

connotacions divines per a l‘home primitiu. Amb tot, ens sembla del tot imprecís 

qualificar aquestes primeres manifestacions sonores en forma d‘imitació com a 

estadi inicial del fet musical, tal i com el coneixem a dia d‘avui. Més bé 

sorgeixen, segons paraules de la catedràtica María Cateura i Mateu13, d‘una 

necessitat de l‘home de contrastar quelcom poc experimentat fins ara com és el 

so amb el silenci imperant. El cant, com a forma d‘expressió, apareixerà en una 

fase més propera a l‘home civilitzat. Lligat ineludiblement a la dansa en els 

seus inicis, va dirigit a la lloança d‘éssers superiors i divinitats. A civilitzacions 

com Egipte, Mesopotàmia, Índia, o la Xina, ja hi trobem activitat musical com a 

tal. Aquestes primeres manifestacions anaven lligades a cerimònies importants 

com funerals, noces o altres festivitats de caire religiós. L‘ensenyament i 

transmissió de coneixements musicals en aquestes antigues civilitzacions 

                                                 
13

 María Cateura Mateu fou professora de música a l‘Escola Universitària del Professorat 
d‘Educació General Bàsica i catedràtica del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. És 
autora de diverses col·laboracions, articles i llibres relacionats tots amb l‘àmbit de la música a 
l‘escola, tant des de l‘òptica legislativa com pedagògica. En destaquem la seva publicació, de la 
qual n‘hem extret aquestes afirmacions: CATEURA MATEU, María. Por una educación musical 
en España. Estudio comparativo con otros países. Barcelona: Promociones y Publicaciones 
Universitarias, 1992, pàg. 21. En aquest, a més d‘elaborar una comparativa dels diferents plans 
d‘estudi de diversos països europeus quan a educació musical, fa tota una reflexió sobre el fet 
musical des dels seus orígens. 
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anava a càrrec dels propis músics. Ells mateixos instruïen els seus alumnes, i 

així, de generació en generació14. 

És a l‘antiga Grècia on l‘ensenyament de la música agafa una 

importància rellevant. El fet que la educació estigués al mateix nivell que la 

política feia de la formació intel·lectual un pilar bàsic dins la societat grega. 

Doncs bé, la música era considerada com a una forma pròpia d‘educació. De 

fet, existeixen dues categories de coneixement a l‘antiga Grècia, la música i la 

gimnàstica. La darrera com a forma de coneixement del propi cos i la primera 

com a formació de la ment dins l‘àmbit de la literatura i el món artístic en 

general15. Noms il·lustres com Plató, Aristòtil o Pitàgores coincideixen en 

atorgar a la música aquest espai de privilegi dins la formació de les persones, i 

li dediquen espais rellevants en les seves obres. A la República, Plató afirma 

que la música o mousiké16 sempre va relacionada a quelcom bell i esdevé 

cabdal dins la formació de la societat-república. Aquesta ocupa un lloc 

hegemònic en el pensament educatiu platònic, encarregada d‘educar l‘ànima i 

el cos. Exposa la idea que a través de la música es formen bons ciutadans, i 

que l‘ensenyament d‘aquesta hauria d‘anar a càrrec de l‘Estat. Destaquem 

paraules del mateix Plató, força explícites quant a la seva visió del fet musical: 

 

«La música és l‘art educatiu per excel·lència, s‘insereix en l‘ànima i la forma en la 

virtut» 

 

Dos mil anys després roman vigent aquesta idea, agafada pel propi 

Kodály i altres estudiosos del segle XX. Aristòtil parla de la música com a forma 

d‘oci, però cabdal dins la formació dels infants. Tot i considerar als músics 
                                                 
14

 És d‘obligada consulta quant a música a l‘antiguitat, a l‘Antiga Grècia i Roma: FUBINI, 
Enrico. La Estética Musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 
2005. 

 
15 Quant a música a l‘Antiga Grècia vegeu: SANCHÍS ALTAVA, Carme. «Música y Educación 

en la Antigüedad Griega». Madrid: Música y educación. Revista trimestral de pedagogía 
musical, núm. 4, 2005, pàgs. 17-24. 
 
16

 Vegeu a: LLOVET, Jordi. «El valor de l‘ensenyament musical». Congrés de Música a l’Escola 
i a les Escoles de Música. Barcelona: Consell Català de la Música, 1997, pàgs. 31-35. En 
aquest article trobem una profunda reflexió sobre l‘orígen etimològic de la paraula música, per 
als grecs mousiké. Com podrem comprovar a l‘article, la civilització grega atribuïa a aquesta 
terminologia certes connotacions que anaven més enllà de l‘estrictament musical. Mousiké era 
tot allò relatiu a les muses. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=975
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=975
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=975&clave_busqueda=122358
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professionals com a gent d‘inferior condició, atribueix a la música la capacitat 

de fer estimar, gaudir, odiar o reposar, i de ser molt profitosa per a l‘educació. 

Pitàgores atribuïa a la música la facultat de purificar l‘ànima, essent també una 

medicina per al propi cos humà. A més realitzà tot un estudi d‘acústica basat en 

la teoria de les mitjanes d‘arrel pitagòrica, on crea tota una base del que serà la 

intervàlica harmònica futura.  

L‘ensenyament musical a Roma passa a un segon terme. Mentre que els 

grecs es dedicaren a cultivar el seu intel·lecte, els romans feien ús d‘un 

pragmatisme dirigit cap al món real i els seus problemes: política, economia, 

defensa, obres públiques, lleis, etc. Amb tot, cal recordar que els segles de 

romanització són l‘empremta que ha esdevingut la base de la nostra civilització, 

tot i no ser-ho en la matèria que ens ocupa aquest treball. Mallorca, per la seva 

situació estratègica, fou aleshores un focus important de comerç dins la 

Mediterrània. Això va fer que molts colons romans s‘instal·lessin a l‘illa, 

important així la seva llengua, cultura, religió, lleis i manera de fer. 

Segons palesa Maria Cateura Mateu17 , els vertaders orígens de la 

cultura musical, així com el factor determinant de la seva notació escrita, els 

trobem en les cerimònies cristianes de l‘Edat Mitjana. En aquesta època 

l‘educació musical passa a mans de l‘església. Aquest ensenyament té lloc a 

les escoles episcopals i als seminaris i es basa en la pràctica del cant gregorià 

o cant pla, interpretat en llengua llatina, i destinat a l‘acompanyament de la 

pràctica del culte religiós. El fet de no conservar vestigis d‘anotacions o 

escriptures musicals de grecs i romans fa que aparegui el cant gregorià com a 

primera forma de notació llegible i útil per a la seva reproducció. Hom pot 

deduir, a partir del fet que la música estava inclosa dins el Quadrivium18, que 

tothom qui accedia als estudis universitaris forçosament aprenia música, ja que 

aquesta n‘era una de les quatre matèries que el composaven. Els joves de 

classes benestants de l‘època feudal eren també formats en l‘àmbit de la 

música profana per tal que fossin capaços de fer versos, cantar-los i alhora 

                                                 
17

 Vegeu: CATEURA MATEU, María. Por una educación musical en España. Estudio 
comparativo... ob. cit., pàg. 22.  
 
18

 Mot provinent del llatí i emprat pels pitagòrics. És agafat com a model d‘educació a l‘Edat 
Mitjana. Abasta quatre ciències: aritmètica, astronomia, geometria i música. Aquesta darrera 
esdevenia l‘estudi del nombre en moviment. 
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acompanyar-los amb el llaüt. Aquesta formació en música profana anava a 

càrrec dels joglars i trobadors.  

En el cas de les Illes Balears i Catalunya situem en l‘època de 

Carlemany el tret de sortida de l‘educació musical moderna. El centre neuràlgic 

d‘aquesta activitat musical es dona al segle XI al monestir de Ripoll. Aquest 

monestir intercanviava informacions sobre l‘avantguarda en educació musical, 

provinent d‘altres monestirs de França. A aquest s‘hi troben reculls de teories 

antigues com el Breviarium de música. El monestir de Montserrat, que compta 

amb l‘escola d‘ensenyament musical més antiga d‘Europa datada del segle XII, 

el de Sant Cugat del Vallès i el de Sant Pere de Roda esdevingueren grans 

nuclis d‘intercanvi, dipositaris i aplicadors de teories musicals antigues i la seva 

aplicació. Aleshores el mestratge de la música profana anava a càrrec dels 

trobadors i els joglars. Tant nobles com gent del poble pla eren ensenyats per 

ells. En canvi, tant a escolanies com a capelles reials es seguia el model 

escolàstic19.  

 

  

                                                 
19

 Vegeu a: ARNAUS, Àngels. «Pedagogia musical a Catalunya: una mica d‘història». Congrés 
de Música a l’Escola i a les Escoles de Música. Barcelona: Consell Català de la Música, 1999,  
pàgs. 526-529. 
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1.3 Inicis de la pedagogia musical 

 

 

La primera figura en l‘àmbit pedagògic-musical la trobem amb Guido 

d‘Arezzo, al segle XI. La tasca d‘aquest monjo benedictí rau en la creació de 

diversos sistemes per a l‘aprenentatge de la lectura i escriptura musicals. Ideà 

el pentagrama i a partir de les síl·labes inicials dels versos de l‘himne a Sant 

Joan Ut queant laxis creà, també, el nom de les notes tal i com les coneixem a 

dia d‘avui. Es dedicà més a la docència que a la pràctica musicals, destacant la 

seva tasca de formació de cantors. Aplicant d‘Arezzo la metodologia de qui fou 

el seu mestre, els seus deixebles assolien la lectura musical de forma molt 

ràpida. La seva visió musical era eminentment pràctica, a diferència dels 

filòsofs de la seva època, que basaven l‘ensenyament musical en teories més 

properes al càlcul i al misticisme
20

. 

Dins l‘època del Renaixement destaquem dos vessants en l‘àmbit 

musical: el teòric, amb estudiosos específicament musicals com Zarlino o 

Salinas21; i el vessant purament musical o interpretatiu, que anava a càrrec dels 

                                                 
20

 Quant a vida, obra i llegat de Guido d‘Arezzo, vegeu: RUSCONI, Angelo. «Guido d‘Arezzo». 
Goldberg: Early music magazine, núm. 46, 2007, pàgs. 20-29.  
 
21

 Gioseffo Zarlino (1517-1590) fou compositor i teòric de la música del Renaixement. Un dels 
més importants fins a Rameau. Treballà en el camp de la composició, especialment en l‘àmbit 
del contrapunt. Destaca pel seu estudi de l‘afinació, concretament en la intervàl·lica justa. En el 
seu sistema, conegut com entonació justa, es dóna relleu especial a quatre intèrvals: l'octava, 
la quinta, la tercera major i la tercera menor. Amb la tercera major es construeix l'escala major i 
amb la tercera menor, l'escala menor. Reconegut també per ser l‘inspirador de l‘escala de 
dotze tons. Francisco SALINAS (1513-1590) fou un músic, compositor i humanista espanyol. 
Destaquen les seves investigacions en l‘àmbit del folklore espanyol, així com el seu anàlisi 
musical a partir de les escales diatònica i cromàtica. Tant referent a Zarlino com a Salinas, 
vegeu: GARCÍA PÉREZ, A.S. «El temperamento en las teorías musicales de Salinas y Zarlino: 
uso y aplicación del "mesolabio"». Madrid: Revista de musicología, vol. 25, núm. 2, 2002, pàgs. 
347-361. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1632
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1632&clave_busqueda=158538
http://ca.wikipedia.org/wiki/1517
http://ca.wikipedia.org/wiki/1590
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_la_m%C3%BAsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixement
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1202
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1202&clave_busqueda=79445
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mestres de cor que es dedicaven, exclusivament, a la formació de l‘oïda i la veu 

dels seus alumnes. Les idees renaixentistes anaven molt lligades a 

l‘humanisme, agafant el model de l‘antiga Grècia. Un model on la música hi 

jugava un paper importantíssim. Des d‘aquest precís moment, l‘aprenentatge 

d‘aquesta es fa extensiu a tots els nins, no només als qui cerquen una formació 

estrictament musical. Això implicà l‘adequació de les metodologies a les 

escoles públiques, creades aleshores amb l‘afany de fer que tots els nins 

tinguessin accés a l‘educació i la formació. La reforma Luterana, inspirada 

també en les idees de l‘Antiga Grècia on tots els nins estudiaven música, situa 

a aquesta dins les escoles al mateix nivell que les Humanitats i que les 

Ciències22. 

Amb tot, des d‘algunes postures dins l‘àmbit de la pedagogia musical, 

s‘atribueixen els inicis de l‘ensenyament musical a la figura de Comenius23, al 

segle XVII. En les seves propostes donà molta rellevància a l‘ensenyament de 

les arts a l‘escola, concretament de la música, creant tota una metodologia 

basada en la sensorialitat. Ho podem comprovar a la seva Didactica Magna, 

seu omnes omnia docenti artificum, publicada el 165724. Proposa que 

l‘ensenyament de les arts sigui impartit a tots els nivells educatius de 

l‘ensenyament, des de l‘inicial o infantil fins a l‘adult. A partir d‘aquest moment 

són molts els autors que es dedicaran a elaborar mètodes simplificats 

                                                 
 
22

 Vegeu a: TRALLERO FLIX, Conxa. El despertar del ser harmònic. Barcelona: Publicacions 
de l‘Abadia de Montserrat, 2004, pàgs. 41-43. 
 
23

 Jan Amós Komensky, més conegut per Comenius (1592-1670). Filòsof, pedagog i musicòleg 
d‘origen txec, és considerat el pare de la pedagogia. Planteja la democratització de l‘educació, 
és a dir, l‘educació per a tothom, a partir de la idea de «cal que tot sigui ensenyat a tothom». 
Aquesta premissa anava dirigida, entre d‘altres, al fet que tothom pogués accedir a les lectures 
sagrades per tal d‘apropar-se a Déu, partint del fet que tots som iguals davant d‘ell. Impulsa 
l‘ensenyament de geografia, història o biologia, així com de les disciplines artístiques. Com a 
musicòleg lluita per a que l‘ensenyament de la música es generalitzi a tots els nivells escolars. 
Esdevé pioner en l‘àmbit pedagògic a partir de les seves reflexions de com l‘educador ha de 
desvetllar l‘interès dels alumnes i encoratjar-los, desaconsellant la pràctica del càstig. Defensa 
l‘escolarització d‘ambdós sexes alhora i en un mateix espai. Quant a l‘aportació en pedagogia 
activa i sensorial engegada per Comenius, vegeu: TRALLERO FLIX, CONXA. El despertar del 
ser harmònic. Ob. cit. pàgs. 43-46. 
 
24

 Citat a: ORIOL DE ALARCÓN, Nicolás. «La Música en las enseñanzas de régimen general y 
su evolución en el siglo XX y comienzos del XXI». Revista electrónica de LEEME (Lista 
Europea de Música en la Educación), núm.16, novembre-2005. 
http://musica.rediris.es/leeme/revista/oriol05.pdf (accés 19 d‘octubre de 2009). 

http://musica.rediris.es/leeme/revista/oriol05.pdf
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d‘ensenyament musical. I diem simplificats pel fet que s‘adaptaven a 

l‘ensenyament dins les escoles, és a dir, un ensenyament per a tothom, 

independentment de les aptituds innates de cada nin envers la música. 
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1.4 Del pensament de Rousseau a les acaballes del segle XIX 

 

 

Jean-Jaques Rousseau25, al segle XVIII, aprofundeix encara més en la 

idea de democratitzar l‘ensenyament de la música, i posar-la a l‘abast de 

tothom. De formació musical autodidacta destacà per la seva faceta de copista, 

tasca a la qual s‘hi dedicà amb entusiasme, defensant la idea que el bon 

copista no pot trair els desitjos del compositor. Aquesta tasca, ben realitzada, 

va fer que aprofundís en el coneixement dels diferents estils i corrents 

compositives del moment, fet que li va permetre ampliar els seus coneixements 

musicals, més bé escassos fins aleshores. El seu llegat musical abasta dos 

àmbits: les obres musicals i els treballs teòrics. Poc prolífic en el primer, dedicà 

gran part de la seva obra musical a la composició de cançons per a nins. No 

podem dir el mateix dels seus tractats. En aquests, Rousseau, desplega les 

seves habilitats en la prosa i la seva capacitat de polemitzar envers la resta de 
                                                 
25

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Escriptor, filòsof,  pedagog, compositor i copista 
francès. Un dels grans pensadors de la història i un dels ideòlegs de les teories liberals i del 
nacionalisme. Enciclopedista il·lustrat, juntament a Voltaire o Montesquieu, s‘enfrontà ben aviat 
al racionalisme d‘aquests. El seu Contracte social creà les bases del que després impulsaria la 
Revolució Francesa. De formació musical autodidacta, el seu ideari en aquesta matèria destaca 
pel fet de defensar l‘ensenyament de la música per a tothom, com comentem al text. Quant a la 
idea de posar la música a l‘abast de tothom que defensava Rousseau, vegeu: FERNÁNDEZ 
TAVIEL DE ANDRADE, Bárbara. «Rousseau i la música». Revista del Departamento de 
Filologia Moderna, núm. 4, Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, pàgs. 41-52. Quant a 
l‘ideal filosòfic i estètic específicament musical, es de recomenada consulta: MEDINA GIRONO, 
David. Jean-Jacques Rousseau: lenguaje, música y soledad. Barcelona: Editorial Destino, 
1998; ARROCHA GONZÁLEZ, R. Estética y política en Jean Jacques Rousseau. Caracas-
Venezuela: Fondo Editorial de Humanidades y Educación. Departamento de publicaciones. 
Universidad Central de Venezuela, 2007. En aquesta obra l‘autor fa un anàlisi molt profund de 
la idea musical de Rousseau i del seguit de controvèrsies que mantingué aquest amb coetanis 
en la matèria; DE LA FUENTE CHAFOLÉ, J.L. «El diccionario de la música de Jean Jacques 
Rousseau: causas y propósitos». Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de 
Albacete, núm. 17, 2002, pàgs. 59-72.  
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teòrics de l‘època, molt crítics amb ell degut a la seva minsa formació musical. 

Potser aquesta manca de coneixements profunds determinaren el seu gust per 

la música senzilla i melòdica. Fet què, possiblement despertés en ell la idea de 

que la música ha d‘estar a l‘abast de tothom, no només accessible a una classe 

privilegiada i elitista. Fruit d‘aquestes reflexions, l‘any 1742 l'Académie de 

Sciences de Paris publica el seu Project concernant de nouveaux signes pour 

la musique on crea un nou mètode de notació musical, substituint les notes 

musicals per números (de l‘1 al 7, correlatius a cada nota), prescindint llavors 

del pentagrama. De la mateixa manera, aquest mètode no codificava ni la 

dinàmica ni l‘articulació, prescindint també de la polifonia i d‘intervals superior a 

l‘octava. Amb paraules del mateix Rousseau, a partir d‘aquest mètode 

qualsevol nin podia interpretar ràpidament una partitura senzilla. Aquest desig 

de simplificar la notació musical conniveix amb la idea que defensava el mateix 

Rousseau de fer de la música un art al qual tots els homes hi haurien de tenir 

accés. Rousseau posa la música al mateix nivell que la llengua, i afirma que 

ambdues tenen en l‘accent el seu punt de trobada. Per això, i aprofundint en la 

idea de democratitzar l‘ensenyament, tot home que parla interioritza l‘accent, la 

qual cosa li permet accedir a la melodia sense necessitat de tenir coneixements 

previs de les lleis harmòniques, estendard dels crítics amb Rousseau. D‘entre 

aquest grup de crítics destaquem la figura de Jean-Philippe Rameau (1683-

1764), un dels principals exponents del barroc francès. Amb el seu Traité de 

l’harmonie, publicat a Paris el 1722, encetà aleshores certa polèmica envers les 

tendències contrapuntístiques imperants fins al moment, de la mateixa manera 

que ho feia amb les teories de «música per a tothom» de Rousseau. Amb 

aquest tractat, Rameau estableix les bases del que serà l‘harmonia moderna. 

Emperò, i tornant a Rousseau, cal dir que el seu mètode gaudí de molta difusió 

arreu del món. Principalment a Rússia, Estats Units, Japó i sobretot la Xina. A 

l‘Europa occidental hi romangueren les pautes de notació creades per l‘italià 

Guido d‘Arezzo, fortament arrelades des de la seva creació. 

La idea de la notació numèrica va tenir continuïtat en la figura de Pierre 

Galin (1786-1821) a partir del seu mètode anomenat Meloplaste, publicat el 

1918 i elaborat amb la finalitat de fer possible la lectura instantània d‘una 

partitura. Aquest era una continuació del sistema numèric engegat per 
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Rousseau, emperò creant l‘anomenat ―pentagrama mut‖, de cinc línees i sense 

clau. Col·locant la nota do on es volgués, la resta anaven en funció d‘aquesta. 

Esdevenia aleshores, un primer apropament al solfeig relatiu. Aleshores, Galin 

envià el manuscrit del seu mètode a la Societat d‘Instrucció Elemental de Paris, 

per tal que aquest fos adaptat i difós per totes les escoles de França. Un 

mètode què, en paraules del propi Galin, implica poca despesa econòmica i 

resulta òptim pel que fa a resultats, tot incidint en el pes de la formació de la 

veu a l‘hora d‘aprendre música. El cant esdevé, per primer cop, d‘una 

importància cabdal en la formació musical dels infants. Aquest paràmetre, poc 

tractat fins aquells moments, marcarà les tendències futures en pedagogia 

musical, fonamentades la majoria en aquest aspecte (eix de l‘ensenyament en 

pedagogs futurs com Kodály, Dalkroze, Llongueres, el propi Bibiloni i tants 

d‘altres). El fet que l‘ensenyament musical es basi únicament fins aleshores en 

l‘ensenyament d‘un instrument i que la interpretació d‘una partitura musical 

depengui exclusivament d‘aquest àmbit, portà Galin a la conclusió que 

interioritzar la música esdevé cabdal en la formació de tot aspirant a músic, i 

que la única forma de fer-ho és a partir d‘aquell instrument que ens és propi a 

tots, i no és altre que la veu. Per Galin, la veu és el millor instrument que 

posseeix l‘home, i per aquest fet cal exercitar-lo abans d‘estudiar-ne qualsevol 

altre. Un altre aspecte important i innovador de la seva aportació és la 

introducció del solfeig relatiu lligat a la notació numèrica de la qual parlàvem 

abans. A través d‘aquest, esmenta Galin, un nin és capaç de recordar una 

melodia per les seves notes i no només per la lletra. Assolida aquesta lectura 

relativa s‘establiran els fonaments del que pot ser un músic en el futur26. En 

aquesta línea es mou el pedagog suís Johann Heirich Pestalozzi, qui parla de 

la importància de l‘ensenyament de la música autòctona o nacional a través del 

cant, i empeny a fer-ho des de les escoles27. A les acaballes del segle XVIII, 

                                                 
26

 Pierre Galin exposa el seu mètode Meloplaste a «Exposición de un nuevo mètodo para la 
enseñanza de la música», publicat el 1818. Vegeu l‘edició traduïda al castellà: GALIN, Pierre. 
Exposición de un nuevo método para la enseñanza de la música. Traducció al castellà feta per 
Augusta Durán. Sevilla: Fondo Editorial de la Fundación San Pablo Andalucía-CEU, 1996. 
 
27

 Johann Heirich Pestalozzi (1745-1827), fou un pedagog suís que defensà l´ús de mètodes 
actius i pràctics d‘ensenyament. Va indicar que només l'educació podia realitzar-se conforme a 
una llei, la d‘harmonia amb la naturalesa. D'aquest principi es deriva la necessitat de llibertat en 
l'educació del nen; cal que estigui lliure, perquè pugui actuar a la seva manera en contacte amb 
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principis del XIX, Guillaume Louis Bouquillon (1781-1842), més conegut per 

Wilhem, i continuador de les idees de Rousseau, desenvolupa un nou mètode 

d‘ensenyament musical basat en l‘educació de l‘oïda, aspecte poc treballat fins 

al moment (més centrats en el tema de la notació i la lectura) i esdevindrà 

pioner per la introducció del cant a les escoles28. Destacar també la inclusió de 

l‘aprenentatge musical que fa el pedagog alemany Friedrich Fröbel en els 

―seus‖ jardins d‘infants. El en seu ideari manifesta obertament la necessitat de 

potenciar i formar a l‘infant en l‘àmbit artístic a edats molt primerenques. 

Musicalment parlant posa èmfasi en la presència del cant a l‘escola29. 

Tot i que el pes innovador dins pedagogia musical al segle XIX el trobem 

a França (Galin, Wilhem, Gédalge, etc), cal destacar altres aportacions com el 

mètode modal sol-fa creat per l‘anglesa Sarah Ann Glover (1785–1867), que 

fonamenta l‘escriptura de les notes a través de l‘abecedari. En aquest mètode 

inclou les bases i metodologia d‘un sistema d‘aprenentatge del cant enfocat als 

mestres30. Podem considerar-la pionera en el fet d‘ajustar un mètode de cant 

exclusivament per a docents, els quals l‘aplicaran després als seus respectius 

alumnes. Tot plegat, dirigit cap a una potenciació de l‘aprenentatge del cant i la 

música a les escoles. John Curwen (1816–1880) fou un continuador de la tasca 

                                                                                                                                               
tot allò que l‘envolta. Considerà que la finalitat principal de l'ensenyament no consistia en fer 
que el nen adquireixi coneixements i aptituds, sinó a desenvolupar les forces de la seva 
intel·ligència, dividint aquella en forma gradual, d'acord a la seva evolució i on es prengués en 
compte a l'individu com una unitat d'intel·ligència, sentiment i moralitat. Sostenia que qualsevol 
irregularitat en aquestes característiques, comporta a la nul·litat d'una educació integral. Quant 
a vida i llegat de l‘autor, vegeu: PESTALOZZI, J.H- LUZURIAGA, L. Pestalozzi: vida y obra. 
Madrid: Editorial CEPE, 1992. Pel que fa a ideari en aspectes intel·lectuals, morals, afectius, i 
també artístics, vegeu: PESTALOZZI, J.H.-QUINTANA CABANAS, José María (trad.). Cartas 
sobre Educación Infantil . Madrid: Editorial Tecnos, 2008. 
 
28

 Vegeu: CANDELA ROMÁN, Rebeca. «Nuevo método para la enseñanza musical». Revista 
digital Investigación y Educación, núm. 14, gener – 2005, http://www.csi.csif.es/andalucia/ 
modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n14/xmusical.pdf (accés el 21 de novembre de 
2009). 
 
29

 Friedrich Froebel (1782-1852), fou un pedagog alemany. Va treballar en diferents àmbits 
abans de descobrir la seva vocació d'educador. Deixeble de Pestalozzi. Centrà la seva activitat 
en els anomenats, per ell mateix, «jardins d‘infància». Defensà la idea del desenvolupament 
natural dels infants a través de l'activitat i el joc. Vegeu el punt desè, referent a l‘art, de l‘obra: 
FRÖBEL, Friedrich; ABELARDO NÚÑEZ, J. (trad.). La educación del hombre. Edició anotada 
per W. N. Hailmann. Alicante. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999,  http: // www. 
cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2043 (accés el 12 de gener de 2010). 
 
30

 Vegeu: GLOVER, Sarah Ann. A manual of the Norwich Sol-Fa System : for teaching singing 
in schools and classes : or a scheme for rendering psalmody congregationa. London: Harrold & 
sons, 1845. 

http://www.csi.csif.es/andalucia/%20modules/
http://www.csi.csif.es/andalucia/%20modules/
http://ca.wikipedia.org/wiki/1782
http://ca.wikipedia.org/wiki/1852
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2043(accés
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2043(accés
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i aportacions de Glover, i ho reflecteix al seu The Teacher's Manual of the Tonic 

Sol-faMethod.
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1.5 Els segle XX i els “grans mètodes” 

 

 

El segle XX és un segle de grans canvis. Podríem qualificar-lo com el 

segle del bot a la modernitat, el segle de la revolució tecnològica i informàtica, 

el segle en que l‘home viatja a l‘espai, etc. En matèria musical, i més 

concretament en el seu vessant pedagògic, podríem qualificar-lo com ―el segle 

dels grans mètodes‖. La majoria d‘aquestes noves metodologies 

d‘ensenyament musical provenen del centre i nord d‘Europa i coincideixen totes 

en partir d‘un procés inductiu de l‘activitat del nin, la seva experiència viscuda i 

el seu entorn social, per a arribar després al coneixement teòric. 

Hem parlat abans de pedagogs de rellevància dins la història de 

l‘educació com Pestalozzi o Fröbel, pedagogs que sense ser músics sí que 

valoren la importància de l‘ensenyament musical en les seves teories. Els 

representants dels principis de l‘Escola Nova al primer terç del segle XX, també 

parlen de la importància de l‘educació musical en els infants. Aquest nou 

corrent, molt estès arreu d‘Europa, es basava en els mètodes anomenats 

actius, impulsats per pedagogs com Ovide Decroly (1871-1932) o Maria 

Montessori (1870-1952). Aquest moviment de revolució i renovació pedagògica 

dona a la música l‘impuls definitiu cap a la seva implantació a les escoles i 

esdevenir-ne una matèria normalitzada en l‘àmbit educatiu. El concepte de 

tradicionalisme es veu substituït pel de llibertat, activitat i creativitat en 

l‘educació. Ambdós, tant Decroly com Montessori, defensaven l‘ensenyament 
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de la música per a tothom perdent així el caràcter elitista que l‘envoltà fins 

aleshores, en la línea del que venia pregonant Rousseau des d‘abans31.  

A l‘ideari de Montessori l‘ensenyament de la música despertava en els 

nins facultats tan importants com la creativitat, la sensibilitat i alhora fent-los 

esdevenir éssers més equilibrats. Experimentà amb nins amb deficiències 

físiques, principalment cecs. En ells fomentà l‘ús del sentit de la oïda com a 

substitut de la vista, potenciant el sentit del ritme, moltes vegades absent en 

nins cecs. Fou criticada per part dels puristes musicals, com ho fou Rousseau 

en el seu moment, per la seva poca formació musical. Amb tot, les seves idees, 

aplicades en les famoses Casa dei Bambini (casa dels infants) i basades en les 

vivències del nin, la sensorialitat i la sensibilitat auditiva, feren que músics i 

pedagogs es preocupessin per elaborar i crear noves metodologies actives 

amb la intenció d‘apropar la música a les escoles32. Decroly esdevingué també 

un revolucionari amb les seves noves propostes didàctiques i metodològiques. 

Treballà amb nins amb deficiències psíquiques i introdueix el concepte de 

globalització de l‘ensenyament. Basa les seves idees en la relació que 

s‘estableix entre l‘infant i el medi, a partir dels conceptes: observació, 

associació i expressió. Situa a la música dins el camp de l‘expressió 

abstracta33. 

Dels pedagogs musicals més influents del segle XX, que han conduit 

l‘educació musical «més cap al sentir que cap al teoritzar»34, podem destacar a 

                                                 
31

 Vegeu: GARCÍA VILACHAO, Milagros. «Desarrollo de las Metodologías Activas en la 
Educación Musical». Revista digital Investigación y Educación, núm. 20, setembre-2005, 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_revistaense/archivos/N_20_2005/desar_meto.pdf 
(accés el 14 de gener de 2010). 
 
32

 Vegeu les següents referències quant a ideari  en l‘àmbit musical i propostes didàctiques de 
Maria Montessori: MONTESSORI, Maria. El niño: el secreto de la infancia. México: Editorial 
Diana, 1990; MILLER, Jean. Montessori Music: Sensorial Exploration and Notation with the 
Bells. Mountain View, CA: Nienhuis Montessori USA, 2000. 
 
33

 És de consulta obligada: BESSE, Jean Marie. Decroly: una pedagogía racional. Sevilla: 
Editorial Trillas, 2005. 
 
34

 Vegeu a: ORIOL DE ALARCÓN, Nicolás. «La Música en las enseñanzas de régimen general 
y su evolución en el siglo XX... ob. cit. Aquesta tradició més encaminada a la teorització que a 
la pràctica musical ha anat molt lligada a la línea docent dels conservatoris, línea conservadora 
de la qual parlàvem al principi d‘aquesta tesi doctoral. Aquestes noves propostes 
metodològiques precisament defensen un model d‘aprenentatge del llenguatge musical actiu, 
més lligat a la vivència que al concepte teòric.  

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_revistaense/archivos/N_20_2005/desar_meto.pdf
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Dalcroze, Willems, Orff, Martenot, Kodaly, Ward, i tants altres35. A la segona 

meitat del segle XX apareixen noves idees enfocades principalment a aspectes 

com la creativitat, la sensibilitat o el llenguatge contemporani. Entre ells 

destaquem a Brian Dennis, John Paynter, Alfred Tomatis o Murray Schafer. 

Ja que parlem de pedagogs que han tingut una petjada i influència cabdals en 

les tendències d‘ensenyament musical actuals, i més concretament en la figura 

de Baltasar Bibiloni, el nostre pedagog objecte d‘estudi, seguidament 

comentarem a grans trets l‘ideari d‘alguns dels pedagogs esmentats: 

- Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Compositor i pedagog d‘origen suís 

destaca per la creació del mètode Rítmica Dalcroze, origen d‘altres mètodes 

actius de formació musical. De gran difusió arreu de tot el món el mètode es 

basa en una metodologia activa que combina rítmica i dinàmica corporal. És 

una metodologia  que potencia les aptituds auditives i motores alhora 

educant la sensibilitat i l‘espontaneïtat. Sensibilitat que relaciona a l‘individu 

amb el món que l‘envolta36. 

- Kodály, Zoltán (1882-1967). Compositor, musicòleg i pedagog hongarès. 

El seu mètode es basa en el ritme, l‘audició interna i l‘entonació. Tot plegat 

treballat des de la fonomímia i el solfeig relatiu. La premissa principal per a 

l‘aprenentatge de la música, segons Kodály, és fer-ho a partir del folklore 

hongarès, vinculant el cant, l‘audició, la lectura i l‘escriptura musicals a través 

d‘ell. Mètode de gran difusió arreu del món, és el que més influí en la figura del 

mallorquí Baltasar Bibiloni, així com en la del català Ireneu Segarra. Ambdós 

                                                 
 
35

 Com a una de les primeres publicacions on apareixen les línees bàsiques dels principals 
metodistes del segle XX quant a pedagogia musical, és de consulta oblidagada: ALLORTO, 
Ricardo; D‘AGOSTINO SCHNIRLIN, Vera. La moderna didattica dell’Educazione Musicale in 
Europa. Milano: Ed. Ricordi, 1967. 
 
36

 Com a versió actualitzada i traduïda al castellà del mètode Dalcroze vegeu: BACHMANN, 
Marie-Laurie. La rítmica Jacques-Dalkroze: una educación  por la música y para la música. 
Madrid: Editorial Pirámide, 1998. Aquesta publicació vindria a ser una versió actualitzada del 
mètode Dalcroze, elaborada a partir de tots els seus escrits i propostes, i amb el vist i plau de 
l‘Institut Jacques-Dalcroze de Ginebra. Altres referències de consulta són: TRÍAS, Núria. «La 
aportación de Emile Jaques-Dalcroze en el campo de la pedagogía musical y el movimiento 
corporal». Revista Eufonía, núm. 3, 1996, pàgs. 21-30; SEITZ, J.A. «Dalcroze, the body, 
movement and musicality». London: Revista Psychology of music, vol. 33, núm. 4, 2005 , pàgs. 
419-436. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1074&clave_busqueda=120358
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aplicaren la idea de Kodály a la realitat mallorquina i catalana respectivament, 

com podrem comprovar més endavant37. 

- Orff, Carl (1895-1982). Compositor i pedagog alemany. Es dedicà a la 

investigació de la naturalesa del so i del ritme. En el seu ideari pedagògic va 

crear la possibilitat d‘una pràctica musical a edats primerenques i ho va fer a 

través de la creació d‘uns instruments de fàcil ús per als nins: els coneguts com 

a Instrumental Orff. A partir d‘instruments com la marimba o el vibràfon creà 

instrumental de molt assequible execució per part dels nins, i que alhora els 

permetia accedir als elements essencials de la música, melodia i harmonia. 

Instruments que alhora servien per a reconèixer i descobrir elements del 

llenguatge musical. 

- Willems, Edgar (1890-1978). Pedagog musical d‘origen francès. 

Presenta una metodologia d‘ensenyament musical on apareix el concepte 

d‘educació musical desterrant el d‘instrucció, entenent-la com a forma de 

despertar i desenvolupar capacitats i facultats humanes. El desenvolupament 

de l‘oïda o ―intel·ligència auditiva‖, juntament amb sentit rítmic establiran les 

bases de la futura pràctica del solfeig. Un solfeig que vindrà presentat pel 

musicograma, com a forma d‘introduir-lo als més petits. Destaca de Willems el 

lligam que establia entre l‘ensenyament de la música i la psicologia, lligada al 

desenvolupament de les capacitats de l‘individu, especialment a les intuïtives i 

creatives. Alhora valora el treball grupal com a forma de socialitzar a l‘infant 

lligant-ho a l‘àmbit familiar. La seqüenciació del mètode Willems estableix 

quatre etapes d‘ensenyament: des del naixement de l‘infant fins als 3 anys, dels 

3 als 5 anys, dels 5 als 7, i la darrera on ja s‘inicia la pràctica del solfeig 

pròpiament dit, després de l‘ensinistrament actiu de les etapes anteriors38.  

                                                 
37

 Vegeu una versió actualitzada del mètode Kodály a través d‘una deixeble directa del mateix 
pedagog i compositor: HEGYI, Erzsebet. Mètode Kodály de Solfeo I i II. Madrid: Ediciones 
Pirámide, 1999. Són d‘obligada consulta quant a actualitzacions més o manco recents del 
mètode Kodály: HEGYI, Erzsébet. Solfege according to the Kodály concept I i II. Budapest: 
Editio Musica Budapest, 1979; SZÓNYI, ERZSÉBET. Musical Reading and Writing I i II. 
Budapest: Corvina Press, 1978. 
 
38

 Referent a la metodologia de Willems és d‘obligada consulta: WILLEMS, Edgar. «El oído 
musical: la preparación auditiva del niño». Barcelona. Paidós Ibérica, 2001. Vegeu també: 
ÁLVAREZ NIETO, Isabel Francisca. «La formación musical de los niños. Edgar Willems» 
Filomúsica-Revista electrónica de música culta, núm. 45, octubre-2003. http:// 
www.filomusica.com/filo45/willems.html (accés el 22 de gener de 2010). 

http://www.filomusica.com/filo45/willems.html%20(accés
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- Martenot, Maurice (1898-1980). Músic, enginyer i pedagog francès. Basa 

l‘ensenyament musical en el tempo natural de l‘educació rítmica, la melòdica 

sense emprar el nom de les notes i, finalment, transmetre els conceptes teòrics 

a través de formules viscudes mitjançant jocs musicals. Destaca per ser 

l‘inventor de les anomenades ones Martenot l‘any 1928. 

- Ward, Justine (1879-1975). Pedagoga musical nord-americana. 

Inspirada en les idees de Galin basà l‘ensenyament musical en l‘educació de la 

veu. Alhora presenta tres principis d‘acció: control de la veu, entonació afinada i 

ritme precís. Fa servir la notació numèrica i el do mòbil, fent servir el do com a 

primera nota de les escales majors i el la com a primera de les menors. Essent 

un mètode exigent quant a la importància que dona a la tècnica del cant no 

esdevé excloent amb els manco capacitats39. 

- Suzuki, Shinichi (1898-1998). Violinista i pedagog musical japonès. A 

diferència de la resta de pedagogs Suzuki basa la seva metodologia en 

l‘aprenentatge específic del violí. Parla de la importància de l‘aportació dels 

pares a l‘ensenyament, i de com ells han d‘anar creixent en coneixements en la 

mesura que ho fa el seu fill. Proposa iniciar els estudis de l‘instrument a una 

edat molt primerenca, els 3 anys. L‘escriptura musical no s‘inicia fins que el nin 

té un cert domini de l‘instrument40.  

 

Ja en la segona meitat del segle XX apareix una nova onada d‘idees què, 

com he dit abans, es basa en la sensorialitat, també treballada en pedagogs 

anteriors, però que ho fa des d‘una perspectiva més enfocada a la manipulació 

i experimentació amb el so (música concreta, electroacústica,etc), tot lligat al 

                                                 
39

 Vegeu: MUÑOZ MUÑOZ, Juan Rafael. «Justine Bayard Ward». A DÍAZ, M; GIRÁLDEZ, 
A.(coord.). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de 
autores relevantes. Barcelona: Ed. Graó, Biblioteca de Eufonía 240, 2007, pàgs. 33-42; 
RODRÍGUEZ MORALES, Sandra María. «Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. 
Análisis y proyección de las mismas en la educación musical escolar». Article publicat a 
http://www.aulaabierta.org/aulaabierta2/archivos/primaria/temario%20muestra%20m%FAsica%
201%AA.pdf (accés el 22 de gener de 2010). Aula Abierta és una associació de professors de 
les Illes Canàries dedicada al foment de la formació del professorat a través de cursos 
homologats per la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Canàries. 
 
40

 Vegeu: BOSSUAT, Christophe. «Shinichi Suzuki». A DÍAZ, M; GIRÁLDEZ, A.(coord.). 
Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical: una selección de autores 
relevantes. Barcelona: Ed. Graó, Biblioteca de Eufonía 240, 2007, pàgs. 79-86. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=275714
http://www.aulaabierta.org/aulaabierta2/archivos/primaria/temario%20muestra%20m%FAsica%201%AA.pdf
http://www.aulaabierta.org/aulaabierta2/archivos/primaria/temario%20muestra%20m%FAsica%201%AA.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=275714
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llenguatge musical contemporani, amb noves grafies i noves formes 

d‘interpretació. Destaquem uns quants pedagogs dins aquesta línea: 

- Schafer, Raymond Murray (1933- ). Músic, compositor i pedagog 

canadenc. Creador del Projecte Paisatge Sonor Mundial, exposa una visió de 

l‘evolució del món sonor des de l‘antiguitat i de com aquest ha influït a les 

estructures socials. Parla de com l‘home ha d‘arribar a ser capaç de dissenyar 

un ambient sonor digne per a ell mateix i alhora en consonància amb la 

naturalesa. Fou creador també de la Didàctica de l’ecologia acústica. La teoria 

del paisatge sonor vé a ser una crítica cap el soroll que prové de la societat 

actual, i proposa substituir-lo per sons funcionals orientats cap a l‘usuari, en 

contra del caos de les ciutats. Tot plegat lligant-ho a la música contemporània. 

Precursors com Montessori o Willems ja parlen de desenvolupar la sensorialitat 

auditiva dels alumnes. Schafer dona una passa més lligant-ho a la creativitat i 

l‘estètica.41 

- Paynter, John (1931- ). Compositor i pedagog britànic. Parteix de la base 

que un dels trets més naturals i espontanis de l‘home és el de fer música, i què, 

tot i la quantitat de gent formada i la quantitat de metodologies creades al llarg 

del segle XX, la major part de la música està feta i creada de forma intuïtiva a 

partir de l‘espontaneïtat i experiència vital de cadascun de nosaltres. Aquesta 

teoria l‘aplica als nins i a la no interferència en la seva capacitat creativa i 

manipuladora dels sons que els envolten. Diu que el mestre no ha d‘interferir en 

el fet creador del nin. Aquesta creació, segons Paynter, no necessàriament ha 

de provenir d‘instruments convencionals. Es pot fer ús dels mateixos sons de la 

natura, dels sons que genera el nostre propi cos, etc. Amb tota aquesta manera 

de treballar, Paynter pretén apropar la música contemporània a l‘escola i posa 

al capdavant les vivències musicals per sobre dels continguts42. 

                                                 
41

 Referent a la idea musical de Murray Shafer, vegeu: HEMSY DE GAINZA, Violeta. «Didàctica 
de la música contemporánea en el aula». Madrid: Música y educación. Revista trimestral de 
pedagogía musical, num.24, octubre-1995. Són d‘obligada consulta, quant a ideari pedagògic, 
les següents obres, totes elles escrites per Murray Schafer: Limpieza de oídos: notas para un 
curso de música experimental. Buanos Aires: Ricordi Americana, 1969; Cuando las palabras 
cantan. Buenos Aires: Ricordi Americana, S.A.E.C., 1970; El compositor en el aula. Buenos 
aires: Ricordi Americana, 1986; El nuevo paisaje sonoro: un manual para el maestro de música 
moderno. Buanos Aires: Ricordi Americana, 1998; El rinoceronte en el aula. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, 1998. 
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Podem citar altres figures com Brian Dennis, qui en el seu Projects of sound 

del 1975, presenta l‘ensenyament musical com a eix interdisciplinari de la resta 

de matèries. Parla del foment de la creativitat com a principal objectiu 

d‘ensenyament en els infants.  

Destacar també l‘aportació del nord-americà Edwin E. Gordon, qui posa 

especial èmfasi en el fet que els nins aprenguin a partir d‘allò que ja coneixen. 

O sigui, introduir elements nous semblants als ja apresos i així anar construint 

embrancant ells mateixos el seu procés d‘aprenentatge musical. Relacionats 

amb aquest forma d‘ensenyar parla dels conceptes de discriminació i 

inferència43. 

Finalment citarem a l‘otorinolaringòleg d‘origen francès Alfred Tomatis, no 

tant per la seva aportació pedagògica estrictament musical sinó pels estudis 

que va fer sobre els problemes d‘audició i llenguatge. Aquests estudis 

conformen el que serà el Mètode Tomatis, mètode que a un moment donat fa 

referència a la importància de l‘audició en els músics, tant per a cantants com a 

per a instrumentistes. Parla de la importància de la capacitat d‘escoltar i de 

control dels paràmetres del so, concretament de la capacitat de seleccionar els 

harmònics, en el cas dels músics. Tot plegat contribuirà a una millor 

interpretació. Fa tota una reflexió sobre l‘efecte terapèutic de la música de 

Mozart, a partir de les altes freqüències que hi apareixen en ella44. 

 

Cal fer especial incidència en el fet del tractament que donen a 

l‘ensenyament musical grans noms de la pedagogia general del segle XX, 

alguns ja citats anteriorment. A diferència dels qui hem anomenat en els darrers 

paràgrafs (Dalcroze, Kodály, Orff, Willems, Ward, Shafer, Paynter etc), tots ells 

pedagogs específicament musicals, esdevé de gran importància, i alhora 

emfatitza l‘aportació d‘aquests, el fet que personalitats com Pestalozzi, Fröbel, 

                                                                                                                                               
42

 Vegeu: PAYNTER, John. «Making progress with composing». British Journal of Music 
Education. Cambridge: Cambridge University Press, 17/1, 5-31, 2000, pàgs. 5-7. 
43

 Vegeu: GORDON, Edwin E. Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns. 
Chicago: G.I.A. Publications, 1984. 
 
44

 Quant a les idees i aportacions de Tomatis vegeu: TINEO GUERREO, Vanessa. «El Método 
Tomatis y Mozart». Filomúsica-Revista electrónica de música culta, núm. 85, octubre-2007, 
http://www.filomusica.com/filo85/tomatis.html (accés el 23 de gener de 2010). 

http://www.filomusica.com/filo85/tomatis.html%20(accés
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Decroly, Montessori, i abans Comenius o el propi Rousseau, com a instigadors 

de la «pedagogia moderna‖, donin una importància suma al fet d‘ensenyar 

música a les escoles generalistes (ensenyament dirigit fins a principis del segle 

XX única i exclusivament a les classes elitistes), i de la repercussió que té 

aquesta en el desenvolupament de l‘infant. Aquest pes específic donat a 

l‘ensenyament musical per part dels grans mestres serà l‘empara i fonament 

pel qual els Dalcroze, Kodály i companyia treballaran, en la línea de crear 

metodologies més precises i tècniques d‘aprenentatge musical. Línees que 

tindran continuïtat fins a dia d‘avui. 
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1.6 Iniciatives a Catalunya. Llongueres, Borgunyó i Segarra 

 

 

Dins la inèrcia europea en matèria de creació de noves metodologies 

d‘ensenyament musical per a escolars impulsada al segle XX, Catalunya fou la 

única, dins l‘estat espanyol, que s‘adherí a aquest corrent. I ho va fer a principis 

de segle de la mà de Manuel Borgunyó, Joan Llongueres i posteriorment de la 

de Ireneu Segarra. Baltasar Bibiloni en serà un continuador de la tasca 

engegada per tots ells, especialment de Segarra, amb qui treballà de manera 

conjunta a l‘Escola de Pedagogia Musical. Alhora esdevindrà el pont de 

transmissió d‘aquestes noves metodologies a les Illes Balears, aplicant-les a 

través de l‘Escola Normal de Formació del Professorat primer, i posteriorment a 

la Universitat de les Illes Balears. Per aquest motiu faré seguidament una 

incidència especial en aquests autors. 

- Borgunyó, Manuel (1884-1973). Compositor, intèrpret, director de cor i 

pedagog. De petit estudià a Montserrat i finalitzà després els seus estudis a 

l‘Escola de Música de Barcelona. Actuà durant tres anys arreu d‘Europa com a 

pianista, formant part d‘una agrupació musical estrangera de renom. Fou 

fundador de l‘Orfeó de Graus d‘Osca el 1914, orfeó a partir del qual agafaria 

cert renom la seva capacitat i qualitat interpretativa essent-ne el director. 

Fundà, també, el Conservatori Popular Igualadí l‘any 1921, ciutat on impulsà 

una forta dinamització de la vida musical. Aquest dinamisme i afany de difondre 

l‘ensenyament de la música a l‘escola l‘acompanyà tota la seva vida. S‘instal·la 

entre Barcelona i Sabadell on fa demostracions didàctiques de la seva 

metodologia a través de cursos de pedagogia musical, imparteix conferències, 

recollirà signatures de personalitats rellevants en favor de l‘educació musical, 
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etc. Fou un dels fundadors del Conservatori de Sabadell. El 1931 funda la 

Agrupació d‘Amics de l‘Educació Musical, i al 1936 participa de manera activa 

en la Ponència del Consell de l‘Escola Unificada. El 1942 es trasllada a Santa 

Cruz de Tenerife, on, dos anys més tard hi fundarà el Instituto Musical de 

Pedagogia. Impulsà aleshores la vida coral de l‘illa mitjançant concursos i 

trobades. Participà a congressos internacionals on presentà les seves 

propostes i inquietuds. Destaca Borgunyó, en els seus escrits, el paper que 

hauria de jugar la música dins les escoles. En ells fa una dura crítica dels 

mètodes de solfeig tradicionals imperants, defensant la idea d‘un aprenentatge 

col·lectiu tenint en el cant l‘eix fonamental d‘aprenentatge. Defensa i admira 

metodologies avantguardistes del moment , com les de Kodály i Dalcroze, tot i 

qualificar-les de utòpiques a l‘hora de portar-les a la pràctica, tenint en compte 

el curt espai que ocupa l‘ensenyament de la música a l‘horari escolar. 

Curiosament, a dia d‘avui, aquest debat està més viu que mai dins l‘àmbit de 

l‘educació musical a l‘educació Primària (amb tot, aquest serà un aspecte en el 

qual aprofundirem en apartats posteriors d‘aquest treball d‘investigació). Amb 

tot, Borgunyó pensa que la premissa o objectiu principal a l‘educació general en 

la matèria de música ha de ser que els nins arribin a estimar la música en 

acabar l‘etapa de Primària. 

No conformant-se en que les seves metodologies comencessin a ser 

aplicades a certs centres de la ciutat de Barcelona, després de la mort del 

dictador Primo de Rivera, Borgunyó presentà a la Generalitat de Catalunya un 

projecte d‘organització i un programa propi d‘ensenyament de la música dirigit 

als centres escolars de Catalunya. 

Destaca Borgunyó, en la mateixa línea que veurem després en Ireneu 

Segarra i en el propi Baltasar Bibiloni, per la reivindicació de país que fa 

intrínsecament en la seva obra. En un article titulat «Vida nova», publicat 

aleshores, Borgunyó parla de la música com a element cohesionador, de la 

necessitat de formar el poble en l‘àmbit musical i posa a l‘escola com a entitat 

difusora d‘aquests principis:  

 

«La Música ha estat una companya i una col·laboradora inseparable de la 

Catalunya renaixent...Però, en camí, Catalunya, de retrobar la seva llibertat, 
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caldria que no fos oblidada, a l‘hora del triomf, la Música, aquest art excels, 

màgic, que ha tingut una part preponderant en la formació de la consciència 

catalana... Cal, doncs, construir sòlids fonaments a tota obra creada que ho 

mereixi i protegir totes les activitats encaminades a formar en el nostre poble un 

estat de consciència musical superior. I la cosa evident és que a l‘Escola 

trobarem el material per a la construcció d‘aquests fonaments.»
45

 

 

El seu mètode, elaborat a partir de les creacions i anotacions dels seus 

propis alumnes, mostra un procés gradual d‘aprenentatge adaptat a la realitat 

dels nins de l‘escola generalista. En ell parla del benefici del treball col·lectiu, 

concretant i donant un pes rellevant al cant coral. Conclou que aquest beneficia 

als nins amb més dificultats i reforça el coneixement dels més avantatjats46. 

El paper del mestre, segons Borgunyó, esdevé cabdal en la formació 

musical de l‘infant. No tant per la matèria que imparteix sinó per com 

l‘imparteix. Les bases del seu mètode Eurítmic-vocal-tonal es fonamenten en 

fer d‘aquests tres elements un tot proporcional i equilibrat de tots ells, a partir 

d‘un model, que és el mestre, qui farà ús d‘imatges, gràfics, gestos, etc, per tal 

de transmetre-ho. Fugint dels signes convencionals, que els considera massa 

abstractes per als nins, adopta sistemes com el de la fonomímia, la 

representació virtual dels sons a la pissarra (concepte proper al de la 

solmització que ja fa servir Kodály i que més tard adaptaran Segarra i Bibiloni), 

o la ―mà pentagrama‖. També fa servir la rítmica percudida, la rítmica vocal, i fa 

una menció especial de l‘educació de la veu i de l‘audició. Tots i cadascun dels 

aspectes que va tractant dins els procés d‘ensenyament musical els concreta 

de manera seqüenciada i ordenada en el seu mètode, adaptant-los a l‘edat i 

nivell en que es troba l‘infant. Curiosament el seu mètode mai fou publicat tot i 

                                                 
45

 Fragment extret de la introducció biogràfica del llibre editat a auspicis del Conservatori de 
Música de Sabadell, filial del Conservatori del Liceu de Barcelona. BORGUNYÓ I PLA, Manuel. 
La Música, el cant i l’escola (Orientacions). Barcelona: Llibreria Bastinos, 1933, pàg. 21. La 
introducció biogràfica fou escrita per Joan Costa i Deu. Aquesta publicació representa el llegat 
teòric del pensament de Manuel Borgunyó. Tot i no concretar en propostes didàctiques 
concretes, és un extens manifest que serà la base conceptual i teòrica del seu futur mètode. 
Quant a l‘aportació pedagògica de Borgunyó al llarg de la seva etapa pedagògica al capdavant 
del Instituto de Pedagogía Musical de Santa Cruz de Tenerife, és d‘obligada consulta: 
BORGUNYÓ I PLA, Manuel. ¿Como salvar la Educación Musical?. Un problema internacional. 
Santa Cruz de Tenerife: Instituto Municipal de Pedagogía Musical de Santa Cruz de Tenerife, 
Edición en motivo de su decimoquinto aniversario, 1969. 
 
46

 Vegeu: BORGUNYÓ I PLA, Manuel. «La música a l‘escola». Barcelona: Revista Catalana de 
la Música, núm. I, 1923, pàgs.103-109. 
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conservar-se els manuscrits. Tot i això sí que podem trobar tot un seguit 

d‘articles i llibres que reflecteixen tot el seu pensament pedagògic i musical. 

- Llongueres, Joan (1880-1953). Pedagog musical i crític. Estudià piano 

amb Enric Granados, Mas i Serracant, i harmonia i composició amb Millet i 

Morera. El 1911 viatja becat a França, Alemanya i Suïssa, país on treballa amb 

Emile Jacques-Dalcroze. Obté el títol superior a la Bildungsaustalt Jacques-

Dalcroze d‘Hellerau-Alemanya i completà la seva formació a l‘Institut Jacques-

Dalcroze de Ginebra. De retorn a Catalunya es dedica a promoure i difondre el 

mètode Dalcroze, mètode que aplicarà ben aviat a entitats que ell mateix fundà 

i dirigí. Entre 1901 i 1918 fou director de l‘Escola Coral de Terrassa, de la qual 

en fou també fundador. 1912 funda el que a dia d‘avui es coneix com a Institut 

Joan Llongueres, aleshores Institut Català de Rítmica i Plàstica. Aquesta 

institució ha estat la principal difusora del seu mètode i la base d‘altres com 

l‘Acadèmia Musical de Barcelona, dirigida també per ell mateix. Destaca la 

seva faceta de crític musical a La veu de Catalunya i a la Revista Musical 

Catalana. Concretament a aquesta darrera revista, l‘any 1932 s‘encreuà un 

seguit d‘articles amb Manuel Borgunyó. En ells exposaven arguments sobre 

l‘eficàcia del mètode Dalcroze, posat en entredit per part de Borgunyó. Aquest 

darrer manifestava el seu desacord envers la introducció de la gimnàstica 

rítmica a les classes de música, i el perjudici que creava a l‘hora de 

simultaniejar-ho amb el cant, multiplicant la dificultat a l‘hora d‘assolir una 

correcta afinació. Tot i això, es podrà comprovar que les diferències entre 

l‘ideari de Llongueres i Borgunyó, en la majoria d‘aspectes musicals són 

mínimes. Coincideixen els dos en el fet de considerar la música com a element 

essencial i insubstituïble dins l‘ensenyament a les escoles pel fet de ser, com el 

llenguatge, un fet natural i universal. Afecta, segons Llongueres, al bon 

desenvolupament de la sensibilitat, la intel·ligència i l‘organisme. Tot plegat 

dirigint la formació dels nins al fet de valorar-la i estimar-la, mai tenint per 

objectiu primordial la formació músics professionals. Amb tot, no s‘ha de 

renunciar a interpretacions selectes i acurades sempre que es pugui, sempre 

posant en primer terme el fet que la música fa a l‘infant i no l‘infant com a 

productor de música. En aspectes més concrets, afirma que cal iniciar-los en 

els conceptes de ritme i tonalitat. Veu en el ritme la base de totes les 
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manifestacions de la vida, la mesura i l‘ordre. Posseir una capacitat auditiva 

justa en altura i dinamisme ho qualifica també com un aspecte essencial dins 

l‘ensenyament. Fa especial incidència en fer un ús correcte i acurat de la veu, 

dins tots els seus paràmetres: articulació, respiració, intel·ligència en la frase 

musical, etc. Per tot plegat proposa i recomana l‘aplicació del mètode Dalcroze 

a totes les escoles, mètode del qual en serà el màxim coneixedor i difusor a 

Catalunya i a l‘Estat Espanyol47. Com a amic i deixeble directe d‘Emile Jaques-

Dalcroze, Llongueres portà a terme l‘adaptació del seu mètode a l‘estat 

espanyol, fent-ne una traducció al castellà. Divideix el procés metodològic en 

tres graus. En el primer, dirigit a pàrvuls i jardí d‘infància, parla de la cançó com 

a part integrada a la vida de l‘infant. Tot l‘ensenyament gira entorn a ella, i per 

això proposa fer ús de cançons compostes pel mateix Dalcroze, a més de 

cançons populars catalanes i d‘altres països. En el següent grau, que equival 

als tres primers cursos de l‘educació a l‘escola, ja introdueix el que serien les 

pautes estrictes de la Rítmica Dalcroze. Apareix la rítmica associada al 

moviment lligada a la concepció teòrica: notes, compassos, etc. S‘inicia a 

l‘infant en el solfeig, en la matisació, en l‘educació de la veu, la musicalitat i la 

plasticitat. El tercer i darrer grau que proposa Llongueres, i que es dona a partir 

d‘infants del quart curs fins a la fi de l‘educació a l‘escola, és semblant al grau 

anterior però exposat de forma més ampliada. Afegeix conceptes teòrics de 

més dificultat i concreció, Proposa la creació de melodies, aplicació de melodia 

a textos, roman la cançó com a forma musical pura i entorn a la qual gira 

l‘ensenyament. Proposa també iniciar la formació en el cant gregorià i en 

l‘estudi del piano per part dels nins. Roman, en els dos darrers graus també, la 

cançó com a eix sobre el qual gira tot l‘ensenyament, emperò sempre 

associada al ritme i al moviment, i tenint en la Rítmica Dalcroze el principal 

referent48. 

- Segarra i Malla, Ireneu (1917-2005). Compositor, director coral i 

pedagog català. Ja de ben petit mostrà la seva inquietud envers la música. El 

                                                 
47

 Vegeu: LLONGUERES I BADIA, Joan. «L‘Educació moral a l‘Escola. Línees generals d‘un 
pla d‘estudis per adaptar a les escoles populars de Ciutat». Barcelona: Revista Catalana de la 
Música, núm. I, 1923, pàgs. 57-62. 
 
48

 Vegeu: LLONGUERES I BADIA, Joan. El ritmo en la educación y formación general de la 
infancia. Barcelona: Editorial Labor. Sección II –Educación, 1942. 
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vicari d‘Ivars d‘Urgell, la seva vila natal, va ser el primer testimoni del talent que 

mostrava Jesús Segarra envers la música. Amb el seu germà gran Josep M. 

començava a gaudir de les seves primeres experiències musicals. Als deu anys 

entra a l'Escolania de Montserrat on hi roman fins l‘any 1931. Estudiarà amb els 

mestres Anselm Ferrer i Àngel Rodamilans, i aquest darrer any ingressa en la 

comunitat benedictina adoptant el nom d'Ireneu. A I'inici de la Guerra Civil 

Espanyola estigué una temporada amagat a Barcelona degut a la persecució 

de la qual fou víctima l‘església, però poc temps després s'embarca cap a 

Marsella i d‘allà a Bèlgica, on ingressa al monestir de Maresdous. Allà estudia 

teologia i el 1939 féu la professió solemne com a monjo benedictí. De retorn a 

Catalunya, amplia la seva formació musical amb Josep Barberà, Cristòfor 

Taltabull i Frank Marshall a Barcelona, i més tard, el 1941 es trasllada a Paris, 

on rebrà classes de Nadia Boulanger, compositora de gran renom en aquell 

moment. Allà conegué gent tant rellevant com Stravinsky, Pierre Boulez, Zoltan 

Kodály, Von Barajan, Milhaud, Poulenc, Honneger, Messiaen,etc. Aquell mateix 

any va passar unes tres setmanes a Viena on va poder escoltar de ben aprop 

els Nens cantors de Viena, així com els coneguts Domspatzen, o «ocells de la 

catedral» i altres corals infantils de renom dins el panorama europeu. Tota 

aquesta experiència viscuda l‘ajudà moltíssim de cara al perfeccionament de 

l‘Escolania de Montserrat. Ajudant de direcció de l'Escolania de Montserrat a 

partir de l‘any 1941, el 1953 n'esdevingué director i mestre de capella, i ho fou 

fins el 1997. Es dedicà a l‘Escolania amb cos i ànima al llarg de tots aquests 

anys, esdevenint aquesta l‘etapa més fecunda de la seva vida, traduïda en una 

constant revitalització de la institució. Fruit dels anys de treball amb l‘escolania i 

afegint els contactes que tingué amb mestres i corals europees de renom, el 

1963 publica La veu del noi cantor49. Aquesta obra fou publicada originalment 

en castellà, tot i què posteriorment fou traduïda a varis idiomes, finalment 

també al català. El pare Ireneu es volcà en la formació dels seus nins, molts 

d‘ells músics destacats a dia d‘avui en l‘àmbit del cant, l‘orgue, la composició o 

la direcció coral. Impulsor d'una forta renovació del repertori litúrgic en llengua 

                                                 
49

 SEGARRA I MALLA, Ireneu. La veu del noi cantor. Barcelona: Edicions Amalgama, 1997. 
Aquesta obra, elaborada a partir de la tasca en tècnica vocal que duia a terme al capdavant de 
l‘Escolania de Montserrat ha esdevingut un referent en la matèria des de la primera publicac ió 
en castellà, allà cap els anys seixanta. 
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catalana, és membre d'Universa Laus, òrgan consultor de la comissió litúrgica 

de l'episcopat espanyol sobre temes musicals. Al capdavant de l'Escolania i de 

la capella de música de Montserrat ha enregistrat més d'un centenar de discs i 

ha fet gires per Europa, Japó, Israel i el Canadà. El 1986 fou guardonat amb la 

Creu de Sant Jordi. De la seva producció sobresurten les obres litúrgiques, 

destacant els himnes, les misses i salms50. 

Fou creador del mètode que porta el seu nom. El crea a partir de les 

diferents experiències pedagògiques que va viure i experimentar a Europa 

(principalment a Hongria) i també al capdavant de l'Escolania de Montserrat, 

que tants anys dirigí. El mètode fou concebut basant-se en les línees següents: 

  

 la música com a expressió de la vida i comunicació artística: font de goig 

i esdevenir intern de la persona, adequada a l‘edat i a la necessitat de 

cada un. 

 la pràctica musical: ha de precedir sempre el coneixement i l‘anàlisi, el 

descobriment personal és indispensable. 

 el cant com a vehicle musical primordial: forma més espontània i 

expressiva de l‘art musical, a més de ser el millor mitjà per a assolir 

l‘interiorització musical («sentir dintre teu», en paraules del mateix 

Segarra). 

 la cançó tradicional: així com existeix la llengua materna també hi haurà 

expressió musical provinent de l‘entorn familiar i lligat a una cultura i 

realitat determinada. En aquesta realitat és on Segarra fonamenta 

l‘estudi de la música. És un llenguatge simple que servirà de base per a 

la posterior complexitat.  

 oïda interior: la facultat d‘imaginar les impressions sonores sense 

necessitat que vinguin de fora és un dels objectius primordials, molt lligat 

a la sensibilitat. 

  l'estudi del llenguatge musical en tota la seva extensió: el mètode no 

parteix de la grafia ni la teorització d‘elements (figures, notes, 
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 Vegeu: SEGARRA I MALLA, Ireneu. Quaranta-cinc anys de director de l’Escolania de 
Montserrat. Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 2000. 
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intervals…) sinó de les relacions rítmiques , sonores i melòdiques dins 

del context musical. 

  l’audició, interpretació i estudi d’obres enriqueixen el bagatge musical i 

possibiliten la formació d‘uns criteris personals de valoració. 

  la creació: improvisació i composició alhora estimulant la inventiva 

ajuden a descobrir les possibilitats del material sonor i són un gran mitjà 

per a l‘assimilació del llenguatge musical.51 

 

Per tal d‘assolir l'aprenentatge d'aquests elements, el mètode apunta un 

estudi per separat dels paràmetres rítmics i de l'entonació i la lectura. Utilitza el 

pentatonisme com a primer nivell en l'estudi de les relacions melòdiques, la 

fonomímia, el solfeig absolut i la solmització i la pràctica del dictat musical com 

a eina d'aprenentatge. Dividit en vuit graus, la seva redacció implicà a Ireneu 

Segarra una tasca de gairebé vuit anys52. 

Cal destacar la implantació que ha tingut el mètode en els programes de 

formació musical de les diferents etapes de l'ensenyament obligatori i a les 

Escoles de Música i els conservatoris. L‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode 

Ireneu Segarra, institució en la qual treballà Baltasar Bibiloni i lloc on establiria 

forts nexes d‘unió personal i professional amb la figura i metodologia del pare 

Ireneu Segarra, fou la institució encarregada de difondre i promoure el mètode. 

Esdevingué cabdal dins el procés de normalització de l'ensenyament de la 

música a moltes escoles de Catalunya. Aquest procés engegat per l‘EPM53 al 

llarg de tota la dècada dels vuitanta i principis dels noranta, tindria una 

continuïtat amb la creació de l‘especialitat de música dins els estudis de 

mestre a les universitats. D‘aquests aspectes i de l‘EPM en farem una menció 
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 Vegeu: CASALS I CLOTET, Joan. «El mètode Ireneu Segarra». Madrid: Música y Educación. 
Revsitra trimestral de pedagogía musical, núm.16, desembre-1993. 
 
52

 RIERA, Santi. «L‘aportació pedagògica», article inclòs a Ireneu Segarra, mig segle de 
mestratge musical. Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 1998. Santi Riera, 
deixeble directe del pare Ireneu Segarra fou, com veurem a l‘apartat de l‘Escola de Pedagogia 
Musical-Mètode Ireneu Segarra, un dels creadors i impulsors d‘aquesta institució i alhora s‘ha 
encarregat de potenciar i impulsar publicacions adaptades a diferents nivells i contextes 
escolars, sempre a partir del mètode original del pare Ireneu Segarra. 
 
53

 Les sigles EPM fan referència a l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra. Les 
farem servir a partir d‘aquest moment ja que seran moltes les referències a aquesta institució 
que aniran apareixent, tant a aquest punt com a l‘apartat dedicat a ella exclussivament.  
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especial en un apartat posterior. De la mateixa manera parlarem de la gran 

influència que exercí el pare Ireneu Segarra en la figura de Baltasar Bibiloni, 

essent aquest mestre a l‘EPM. 

 

Des de la idea de «música per a tothom» de Rousseau, passant pel 

concepte de «intel·ligència auditiva» de Willems, i arribant a la idea de basar 

l‘ensenyament musical dels més petits en la cançó tradicional que defensa 

Kodály, Burgunyó, Segarra i tants altres; tot plegat, contribuirà i exercirà la seva 

influència, de manera conscient molts cops i inconscient a d‘altres, en la figura 

del nostre subjecte d‘estudi Baltasar Bibiloni.  
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1.7 Música, legislació i ensenyament a l’Estat espanyol 

 
 

Per tal de fer un anàlisi de la situació i evolució de l‘ensenyament 

musical a les Illes Balears des de principis de segle XX cal partir d‘un context 

més general, de quina era la situació de l‘escola aleshores per així poder 

arribar a concretar en l‘aspecte musical. Al llarg del segle moltes han estat les 

conjuntures polítiques i socials què, vulguem o no, han influït en el 

funcionament de l‘escola general. Des dels dos períodes de governs 

dictatorials, passant pel període de govern republicà i la posterior transició 

democràtica, tot plegat ha contribuït directament als constants canvis que ha 

experimentat el sistema educatiu espanyol. 

Hem passat de la no existència d‘escola pública, entesa aquesta com a 

escola gratuïta, accessible a tothom i tutelada per l‘estat, a la seva implantació 

en menor o major mesura. Comprovarem què, amb el pas del temps, aquesta 

ha esdevingut no tan sols accessible a totes les capes socials sinó obligatòria a 

certs àmbits d‘edat, perllongant-se aquest llindar d‘edat en les successives lleis 

d‘educació que s‘han anat aplicant a l‘estat espanyol.  

A aquest procés de potenciació de l‘escola pública en les darreres 

dècades cal afegir-hi un procés de descentralització en favor de les 

anomenades comunitats autònomes. Descentralització que ha permès assolir a 

aquestes, competències en diferents àmbits lligats als trets propis de 

cadascuna. A partir de la LOGSE del 1990 s‘assoleix un graó superior dins tot 

aquest procés de traspàs de competències, i és el de donar certa autonomia al 
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propi centre segons les necessitats o demandes que s‘hi plantegin, adaptant-

les i concretant-les al propi currículum del centre. 

L‘educació musical, àmbit que ens ocupa, segueix una tendència a l‘alça 

quant a reconeixement i concreció dins les matèries curriculars de les diferents 

lleis d‘educació, des de la Ley Moyano del 1857 fins a la LOE actual. De fet, no 

serà fins a l‘aprovació de la LOGSE, quan es podrà afirmar que l‘ensenyament 

musical gaudeix d‘un espai propi i reglat dins el sistema educatiu. Aquesta 

reglamentació vindrà especificada en la llei, i farà referència a l‘ensenyament 

musical tant a l‘escola general com als conservatoris.  

La perspectiva general del temps transcorregut ens permetrà concloure 

que des dels inicis del segle XIX fins els nostres dies hem passat d‘una minsa 

inclusió de la música dins dels, considerats aleshores, estudis superiors de 

belles arts, al reconeixement de l‘ensenyament de la música com a tal a totes 

les etapes de formació, des de l‘etapa d‘educació infantil, educació primària, 

secundària i arribant a la formació universitària. Paral·lela a aquestes continua 

la formació als conservatoris, amb un enfocament i reconeixement jurídic 

diferent, com veurem en apartats posteriors, emperò formació musical al cap i a 

la fi.  

  Amb tot, sempre ha existit i segueix existint el debat de quin hauria 

d‘arribar a ser el paper i pes específic de l‘ensenyament musical dins 

l‘ensenyament general a les escoles. Aquest aspecte anirà sorgint al llarg 

d‘aquest treball, destacant les aportacions i propostes que farà el propi Baltasar 

Bibiloni al respecte.  

 

1.7.1 La figura del mestre de música  

 

El vessant d‘ensenyament musical que imparteixen els conservatoris, 

enfocat eminentment a la formació de músics professionals, és paral·lela a la 

formació musical que reben els professionals dedicats a l‘ensenyament general 

a les escoles. Els objectius d‘uns i altres estan clarament diferenciats. En el cas 

dels darrers, els mestres, són els encarregats d‘incidir positivament en el 

desenvolupament de les capacitats musicals dels infants en els nivells més 
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bàsics, que no són, com afirma el mateix Baltasar Bibiloni, els menys 

importants. 

La vinculació entre uns ensenyaments i altres a dia d‘avui, és gairebé 

inexistent. Els estudis de mestre en l‘especialitat d‘educació musical romanen 

en mans de les facultats d‘educació, i per tant s‘imparteixen a les universitats. 

Els conservatoris, en canvi, són institucions amb infraestructures pròpies i 

separades de les universitats (cas de l‘estat espanyol). Aquesta separació 

física és, tal vegada, un dels motius principals d‘aquesta manca de connexió, 

però no l‘únic. El prototip i estatus del professorat d‘unes i altres difereix en 

gran manera, tenint en compte que ambdues institucions són formadores de 

futurs titulats superiors. Pensem però, que la gran diferència rau en la vessant 

pedagògica i metodològica, gairebé inexistent o si més no arcaica fins fa poc 

als conservatoris. Precisament, la formació dels mestres especialistes de 

música va íntimament lligada a una formació integral en didàctica i pedagogia. 

Serà més o manco discutible el pes d‘aquestes matèries o el pes que ocupen 

les estrictament musicals, però la realitat és que els mestres en l‘especialitat 

d‘educació musical (menció de música en el cas de l‘EEES), reben formació en 

didàctica, pedagogia i psicologia escolars, cosa que no fan o no han fet fins fa 

poc la majoria de conservatoris superiors. Cal fer esment, emperò, a la 

implantació aquests darrers anys dels estudis de pedagogia del llenguatge 

musical o pedagogies dels diferents instruments per part dels conservatoris 

superiors. Aquestes especialitats, enfocades clarament a la docència (que és el 

que acaben fent gran part dels titulats de conservatori), vindrien a suplir tot 

aquest buit en formació pedagògica que venen manifestant els conservatoris 

des de dècades enrere. La següent passa seria unificar i crear ponts de treball 

conjunt entre les universitats i els conservatoris, amb la finalitat de treballar tots 

a partir d‘unes mateixes premisses i fonaments pedagògics que de ben segur 

enfortirien el pes i reconeixement social de la formació musical a qualsevol 

àmbit o nivell educatiu, com no pot ser d‘altra manera, deixant de banda l‘actual 

dispersió formativa i la catalogació d‘aquesta com a assignatura ―maria‖ dins 

l‘àmbit de l‘escola obligatòria. Aquest aspecte és reivindicat pel propi Baltasar 

Bibiloni en els seus escrits, com veurem en el quart bloc d‘aquest treball. 
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La figura del mestre de música, que és aquella en torn a la qual gira el 

nostre treball d‘investigació com a mestre que fou Baltasar Bibiloni, hauria de 

ser l‘encarregada d‘educar als estudiants de l‘escola obligatòria, a banda 

òbviament de la seva formació general en valors i coneixements propis de 

l‘etapa, en l‘àmbit de la sensibilitat a través de la música i tots els paràmetres 

que aquesta abasta. La premissa de formar músics professionals ja va a càrrec 

dels conservatoris. Tot i això, aquests haurien de contemplar en major 

proporció l‘aspecte educacional i de formació integral dels educands, sobretot 

en edats primerenques. Els mestres de música, tenint per estendard el fet 

educatiu, formació i desenvolupament dels infants, no poden obviar, ni ser 

obstacle per a nins amb sensibilitats més refinades envers la música, tasca que 

després els conservatoris s‘encarregaran de concretar. La bona sintonia i la 

concreció de competències i objectius entre tots els agents educatius 

facilitarien tot el procés de formació musical, tant en l‘àmbit de l‘educació 

general com als conservatoris. En paraules de Jordi Llovet, catedràtic de Teoria 

Literària i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, referent a 

funció dels del mestres i professors de música a Catalunya: 

 

«Només es tracta que reinstaurem una idea molt senzilla: que l‘ensenyament de 

la música no serveixi solament per formar futurs professionals de la interpretació, 

sinó, més que això, per formar una ciutadania més sensible i educada»
54 

 

Partint de la importància cabdal que atribueixen els grecs a 

l‘ensenyament de la música, passant per les aportacions de personalitats 

rellevants de la història de l‘ensenyament com Rousseau o els mateixos 

precursors de l‘Escola Nova, i arribant als pedagogs específicament musicals 

del segle XX, podem deduir que el paper de la música dins l‘ensenyament 

general al llarg del temps no ha ocupat, ni ocupa, el lloc ni estatus que li 

pertocaria quant a pes específic dins el sistema educatiu. Emperò aquest fet, 

no ha fet minvar el més mínim l‘afany divulgador de moltes figures i col·lectius 

implicats en l‘àmbit educatiu.  

En els punts següents veurem com evoluciona la implantació de la 

música als estudis de mestre. El mestre especialista vindrà a ser la culminació 
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 Vegeu a: LLOVET, Jordi. «El valor de l‘ensenyament musical», ob. cit.  
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de tota aquesta demanda de formació musical i d‘intentar donar a la música la 

funció que li pertoca dins el procés d‘aprenentatge dels infants.  

 

 

1.7.2 L’ensenyament a l’Estat espanyol fins els nostres dies 

 

A tota Europa, així com també a l‘estat espanyol i les Illes Balears, i 

degut als canvis a nivell polític, social, científic i cultural que hi tenen lloc a 

finals del segle XIX, esdevé una forta proliferació en la creació d‘institucions 

educatives, així com altres fenòmens relacionats amb aquest àmbit. De fet, 

podem datar el segle XIX com a moment en el qual s‘estableix, per primer cop, 

un sistema educatiu a l‘estat espanyol. La ruptura amb l‘Antic Règim implica la 

consideració de l‘ensenyament i la formació com a assumpte de tutela pública 

que requereix una acció de l‘estat. Les idees de la Revolució Francesa es van 

estenent per tota Europa. Col·lectius marginats fins aleshores com joves, dones 

o obrers comencen a demandar formació. Alhora comença a haver-hi una certa 

conscienciació de la necessitat de formar moral i intel·lectualment als nins en 

l‘etapa infantil, totalment oblidada fins aquest moment. En un moment de 

creixement econòmic i polític com el que es comença a viure, es va 

generalitzant la idea que l‘educació i la formació són aspectes importants per a 

enfortir aquest impuls. A les Illes Balears es difon l‘ideari educatiu del 

liberalisme burgès. Tot i això les inversions per part de l‘estat a les nostres illes 

són molt reduïdes. La única llengua vehicular d‘ensenyament és i serà el 

castellà fins l‘any 1970, exceptuant els cinc anys i escaig de la II República. La 

forta pressió ideològica a la qual es veia immersa l‘escola per part de l‘estat 

fomentà la creació d‘associacions i ateneus amb l‘afany d‘impulsar una escola 

diferent. Destaquen entre aquestes l‘Escola Mercantil i l‘Escola Guillem Cifre de 

Colonya de Pollença, escoles creades en el darrer terç del segle XIX i que 

aniran agafades de la mà amb la Institución Libre de Enseñanza, institució 

d‘àmbit nacional que ja proposava una escola renovada i amb l‘objectiu de 

formar persones lliures a partir d‘un ideari pedagògic basat en les teories 

europees d‘avantguarda. A Menorca i Eivissa ja apareixen certes iniciatives que 
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treballen en aquesta línea. L‘any 1873 s‘edita la revista El Magisterio Balear, 

revista que demostra la inquietud per part del mestres illencs en favor de noves 

orientacions pedagògiques, malgrat l‘escàs suport oficial en matèria 

educativa.55 

La Ley Moyano56 es redacta dins un context d‘una societat eminentment 

rural, marcada alhora per una profunda crisi econòmica. Aquesta llei contempla 

l‘obligatorietat d‘escolaritzar als nins de 6 a 9 anys d‘edat, i de forma gratuïta a 

aquells que no puguin fer front a les despeses que implica aquesta 

escolarització. La finalitat d‘aquest ensenyament primari va dirigida a 

comprendre i adquirir les nocions bàsiques de més general aplicació als usos 

quotidians. L‘etapa superior d‘ensenyament, a partir dels nou anys, només 

estarà a l‘abast de les classes benestants que poden fer front a tal despesa. Els 

continguts a impartir en aquesta etapa es basaven en les matèries 

instrumentals, tals com la lectura, l‘escriptura i el càlcul, i sempre des d‘una 

preestablerta unitat d‘ensenyament marcada per l‘estat. Amb tot, cal fer un petit 

esment a la creació, l‘any 1900, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes. Aquest fet palesa ja un cert interès de les institucions en matèria 

educativa57. 

A les Balears de principis del segle XX es fan evidents les greus 

deficiències i mancances existents pel que fa a oferta educativa: el desprestigi i 

oblit al qual es veu relegada l‘escola pública, el dèficit d‘infraestructures, la 

poca formació del professorat, mètodes d‘ensenyament antiquats, 

l‘obligatorietat de l‘ensenyament en llengua castellana, la poca sensibilitat 

envers la cultura pròpia de les diferents comunitats que conformen l‘estat, difícil 

accés a l‘escola per a les classes obreres i per a les dones especialment, etc. A 

                                                 
55

 Pel que fa referència a l‘educació general a les Illes Balears durant el segle XIX, vegeu a: 
SUREDA GARCÍA, Bernat. L'educació a les Balears en el segle XIX. Palma de Mallorca: 
Documenta Balear, 1998. 
 
56

 Ley Moyano, del 9 de setembre del 1857. Esdevindrà el primer gran text jurídic pel que fa a 
normativa educativa a l‘estat espanyol. Haurem d‘esperar més de cent anys per poder veure el 
següent, la LGE del 1970 i la posterior LOGSE del 1990.  
 
57

 Real Decreto, del 18 d‘abril de 1900 (Gaceta de Madrid, núm. 109, de 19 d‘abril de 1900). 
Aquest decret, signat per la reina regent Maria Cristina, implicarà la supressió del Ministerio de 
Fomento, i alhora la creació de dos nous departaments: el Ministerio de Agricultura Comercio y 
Obras Públicas i el Ministerio de Instrucción Pública i Bellas Artes. 
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tot això, comencen a arribar noves idees procedents de l‘Escola Nova58, amb 

noves propostes i metodologies d‘ensenyament. Aquestes idees comencen a 

ser difoses per les escoles de magisteri. L‘església jugarà un paper 

importantíssim dins l‘ensenyament, amb l‘aparició de moltíssimes 

congregacions que s‘hi dedicaran. Les tres primeres dècades del segle XX 

destaquen per un increment significatiu de l‘alfabetització. Amb tot, les Illes 

Balears romanen a la cua pel que fa a formació, per sota de la resta de l‘estat. 

Amb la instauració de la II República (1931-36), comencen a assimilar-se 

els principis de l‘educació democràtica i a l‘abast de tots els sectors socials. Es 

reforcen les posicions regionalistes, nacionalistes i d‘esquerres. Es 

construeixen noves escoles. Esdevé un cert impuls de l‘escola pública, topant-

se aquesta amb la religiosa, predominant fins aleshores. L‘Escola Normal 

masculina i femenina es fusionen en el curs 1931-32 mantenint l‘alt nivell 

assolit en les darreres dues dècades. La República s‘encarrega de crear un 

clima favorable a l‘aplicació de mètodes de l‘Escola Nova.  

La revolta militar del 1936 trenca amb tot aquest procés de 

modernització d‘idees i models educatius iniciats al segle XIX. Aquesta pretén 

fer enrere tots aquells principis ideològics i culturals que representava la 

República. El nou ordre es basa en el principi de negació de la diversitat 

passant així a un pensament únic i inamovible. Trenca de soca-rel amb la 

llibertat de pensament i la lliure crítica, descartant qualsevol tipus 

d‘ensenyament que no estigués a favor del règim. Òbviament l‘àmbit pedagògic 

queda tancat a qualsevol oferta innovadora. Es passa a un règim d‘autoritat, 

obediència i ordre. Aquesta formació comportava obligatòriament una formació 

religiosa i una formació en valors patriòtics. Es destruiran els llibres considerats 

tendenciosos contra el règim i els mestres es veuen obligats a manifestar la 

                                                 
 
58

 Anomenada també escola activa, fou un tipus d‘escola que s‘impulsà i aplicà a certs països 
de centre-Europa (França, Bèlgica, Regne Unit, Itàlia, Suïssa, etc) a les acaballes de segle XIX, 
principis del XX. Aplicant metodologies de pedagogs reconeguts d‘aquest corrent com Maria 
Montessori, Ovide Decroly o Célestin Freinet, constituí la ruptura amb l‘ensenyament autoritari 
imperant fins al moment, passant a ser l‘infant el centre del fet educatiu. Esdevingué oficial a 
Catalunya el 1936 amb la creació del CENU (Consell de l‘Escola Nova Unificada). Amb un 
afany d‘escola gratuïta, laica, oberta a tothom i llengua catalana, es disol el 1939 amb 
l‘instauració de la dictadura franquista. Quant a ideari i aportacions del moviment de l‘Escola 
Nova, vegeu: DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. De la Escuela Nueva al Constructivismo. Un 
anàlisis crítico. Colombia: Coop. Editorial Magisterio, 2001. 
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seva adhesió al règim, sofrint un fort procés de depuració. La manca de 

mestres es va veure suplida per persones què, sense ser-ho, manifestaven la 

seva connivència amb el règim. El paper de l‘església dins l‘ensenyament es 

veurà enfortit encara més al llarg de la dictadura franquista, on l‘estat es 

desentén dels afers educatius. L‘ensenyament de nins i nines vindrà clarament 

diferenciat, tant per ubicació com per continguts. El de les nines anirà molt més 

lligat a la costura i activitats de la llar. Aquesta idea de deixar el pes de 

l‘ensenyament a mans de l‘església i no de l‘estat queda reflectit el 1945, en la 

Ley de Enseñanza Primaria. Mentre no augmenta la xarxa de centre públics sí 

que ho fan les escoles parroquials a molts indrets de Mallorca. En un context 

de fallida econòmica degut a la postguerra i de nacionalcatolicisme en l‘àmbit 

ideològic, ens trobem amb una escola totalment controlada pel règim. La FEN 

(Formación del Espíritu Nacional), com a matèria obligatòria d‘ensenyament a 

tots els centres, és la mostra més clara de la homogeneïtat de continguts que 

es durà a terme a totes les escoles de l‘estat, sense excepció. Altres matèries 

d‘ensenyament a l‘educació primària seran la lectura, l‘expressió gràfica, el 

càlcul, la llengua nacional (s‘entén la castellana, única i exclusivament), les 

matemàtiques i l‘educació física. Veurem en el següent punt la minsa referència 

a la música en aquesta llei. L‘educació serà gratuïta només als centres públics. 

Centres immersos, per cert, en una forta decadència. No així als religiosos, que 

es troben en plenitud de competències. Quant a obligatorietat, aquesta nova llei 

l‘amplia fins als 12 anys, perllongant-la en tres anys respecte a la Ley Moyano. 

El creixement econòmic de finals dels 60, lligat al boom turístic, fa 

evident la mancança de gent formada i el fort endarreriment en matèria 

educativa que pateixen les Illes Balears. No serà, emperò fins el 1969 quan el 

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) reconeix les greus mancances que ve 

patint i pateix el sistema educatiu espanyol i les greus discriminacions socials 

que provoca. Un any després, el 1970, les corts aproven la Ley General de 

Educación (LGE)59 què, tot i ser aprovada en un clima de manca de llibertats 

suposa un pas important cap a la modernització del sistema educatiu. En 

                                                 
59

 Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, del 4 d‘agost 
(BOE núm. 187 de 6/8/1970). Aquest serà el segon gran text legislatiu en matèria d‘educació des 
de la Ley Moyano del 1857. Si bé la llei del 1945 no implicava canvis substancials respecte a 
l‘anterior, més bé l‘adaptava a la doctrina del règim franquista, la LGE esdevé innovadora i 
crearà un precedent que es veurà consolidat amb la LOGSE del 1990. 
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aquesta es fa dipositari a l‘estat de les responsabilitats i competències en 

matèria educativa. Coincidint amb aquests canvis, a principis de la dècada dels 

70, alguns mestres a centres públics, ja intentaven reorientar les línees 

educatives i les metodologies d‘ensenyament dels centres on treballaven. La 

llengua catalana es converteix en matèria d‘ensenyament optativa amb aquesta 

nova llei, per la qual cosa molts centres públics i privats la comencen a 

introduir. No serà fins a la implantació de la LOGSE quan l‘ensenyament de les 

llengües pròpies de certes comunitats autònomes esdevindrà matèria 

obligatòria a l‘ensenyament primari. En aquesta llei l‘obligatorietat 

d‘escolaritzar-se ja abasta a tots els nins de 6 a 14 anys, coincidint amb els vuit 

cursos d‘educació primària. En aquest àmbit d‘edat, l‘escola pública serà 

gratuïta, així com ho serà també a l‘ensenyament secundari (BUP i COU). Una 

segona via alternativa al batxillerat serà la Formació Professional, enfocada a 

l‘ensenyament i formació específica en certs oficis. En aquesta nova llei 

s‘introdueixen matèries com el coneixement del medi social i cultural, així com 

les ciències naturals i l‘educació artística. Aquesta darrera inclou ja de manera 

explícita l‘ensenyament de la música (en el següent punt aprofundirem una 

mica més en l‘aspecte de l‘ensenyament musical i de la formació dels 

professionals que la impartiran).  

Els problemes que venia arrossegant l‘escola pública a les Illes Balears 

des de temps enrere, no queden resolts amb la instauració de la democràcia. El 

lent procés de normalització de la llengua pròpia o l‘oblit de la cultura pròpia als 

continguts curriculars en són una mostra. Això fou, aleshores, motiu de 

reivindicacions i vagues. A partir de l‘aprovació de la Constitució Espanyola, el 

1978, l‘Estat se‘n fa responsable de garantir el dret a l‘educació de tots. Alhora, 

les institucions autonòmiques i locals aniran assolint més competències en 

matèria educativa60. Aquest mateix any es crea la Universitat de les Illes 

Balears, amb les facultats de Dret, Ciències, Filosofia i Lletres i les escoles de 

                                                 
 
60

 Quant a la reforma educativa engegada des de la trancisió democràtica, és d‘obligada 
consulta: MARAVALL, J.M. La reforma de la enseñanza. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona: 
Ed. Laia, 1984. 
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Ciències Empresarials i de Formació del Professorat, que depenien fins aquell 

moment de la Universitat de Barcelona.61 

L‘Escola Normal de Formació del Professorat de Palma comença a 

incloure la matèria de música dins els seus estudis, donant-li un cert pes i 

rellevància. Aquesta institució, juntament amb la Universitat de les Illes Balears 

(a la qual s‘adherirà en pocs anys), fomentaran l‘educació i preparació dels 

mestres en matèria musical. La culminació serà la creació de l‘especialitat de 

mestre en educació musical. Amb tot, aprofundirem a aquest aspecte en un 

apartat posterior. 

La LOGSE62 és la primera llei aprovada en un context netament 

democràtic , tot i coincidir en un moment d‘estancament econòmic. S‘afegeixen 

matèries a l‘educació primària com l‘idioma estranger i la llengua pròpia de la 

comunitat autònoma, la qual passa a ser, en molts casos, llengua vehicular 

d‘ensenyament. L‘etapa de primària es redueix en dos anys respecte a la llei 

anterior, passant aquests a ser el primer cicle de secundària. L‘obligatorietat 

d‘escolaritzar-se s‘amplia en dos anys respecte a la LGE. El llindar passa a ser 

de 6 a 16 anys a la LOGSE. Trobem grans canvis respecte a les lleis anteriors 

en matèria de metodologia d‘ensenyament. Aquesta llei vol adaptar-se al 

models i postulats europeus en matèria educativa. Aquests s‘encaminen cap a 

un ensenyament constructivista basat en un currículum obert a les Comunitats 

Autònomes, als centres i l‘aula. Per la qual cosa es tracta d‘un currículum 

flexible que s‘ajusta a les realitats concretes de cada individu, deixant de banda 

el model d‘ensenyament únic de lleis anteriors. Es fa especial èmfasi al 

tractament de nins amb Necessitats Educatives Especials i a la formació 

permanent del professorat, per tal de garantir una major qualitat en 

l‘ensenyament. 

                                                 

 
61 Pel que fa referència a educació general durant el segle XX, vegeu a: SUREDA GARCÍA, 
Bernat. L'educació a les Balears en el segle XX. Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2000. 
És d‘obligada consulta en aquesta matèria: COLOM I CAÑELLAS, Antoni . Assaig d’història de 
l’educació a la Mallorca contemporània. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 
1991. 
 
62

 Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 d‘octubre de 1990 (BOE núm. 238, de 

4/10/1990). Aquesta llei feta per un govern socialista deroga l‘anterior LGE del 1970. Podem 
afirmar que és la primera llei educativa elaborada a partir dels principis constitucionals. Alguns 
com el dret a l‘educació, la llibertat d‘ensenyament, gratuïtat i obligatorietat de l‘educació 
bàsica, la participació de tots els sectors afectats i implicats en la programació escolar, etc. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=116170
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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La llei educativa vigent a dia d‘avui a l‘estat espanyol és la LOE63. 

Respecte a la llei anterior no introdueix canvis substancials. Tot i això, alguns 

aspectes com el tractament de l‘assignatura de religió a l‘escola han donat lloc 

a fortes polèmiques. Destaca aquesta pel fet de blindar el percentatge de 

continguts comuns arreu de l‘estat espanyol, l‘obligatorietat dels centres a 

impartir l‘assignatura de religió essent emperò de lliure elecció per part dels 

pares, la repetició del curs amb dues o tres matèries suspeses o la introducció 

de l‘assignatura d‘Educació per a la Ciutadania. Es modifiquen també aspectes 

referents a la disciplina i autonomia dels centres. 

Podem concloure doncs, que des de la implantació de la Ley Moyano el 

1857 fins els nostres dies, el concepte del fet educatiu en general ha canviat 

sobremanera. Hem passat d‘una instrucció o educació classista i elitista a 

l‘educació accessible a tothom, independentment de la seva procedència 

social. Aquesta democratització de l‘àmbit educatiu la veim reflectida tant en 

l‘obligatorietat de l‘escolarització com en la temporització d‘aquesta. Alhora 

podem comprovar l‘increment de continguts que han anat apareixent al llarg 

dels anys i de les diferents lleis. Continguts que s‘han anat establint i 

consensuant des de els diferents agents que intervenen en l‘educació dels 

nins. S‘han deixat enrere les imposicions arbitràries impulsades a certes 

èpoques amb un afany més instructiu que no formatiu. Aquesta evolució en la 

implantació de nous continguts han fet que dins el sistema educatiu hagin anat 

tenint cabuda matèries com la que ens ocupa a nosaltres. El paper de la 

música dins aquest el veurem de seguida.64 

 

1.7.3 L’ensenyament musical a les lleis d’educació 
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm.106 de 4/5/2006). Aquesta llei 
deroga les lleis anteriors, LGE (1970) i LOGSE (1990) i manté vigent la LODE (BOE núm. 159 

de 4/7/1985). 
 
64

 EGIDO GÁLVEZ, Inmaculada. «La evolución de la enseñanza primaria en España: 
organización de la etapa y programas de estudio». Madrid: Revista Tendencias pedagógicas, 
núm. 1, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pàgs. 75-86. 
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Com hem dit a la introducció, l‘ensenyament musical anirà augmentant el 

seu pes específic dins els diferents models i sistemes educatius que es van 

configurant a l‘estat espanyol al llarg dels darrers cent cinquanta anys. Tot i 

això, pel que fa referència a l‘àmbit de les escoles d‘ensenyament primari, la 

música mai apareix com a matèria o assignatura pròpia i definida com a tal i 

roman amb aquest estatus a dia d‘avui. Sempre anirà englobada dins l‘àrea 

d‘educació artística. Seran els conservatoris les institucions que s‘encarregaran 

de la formació específicament musical. Com hem comentat en apartats 

anteriors, aquests s‘encarregaran de la formació de professionals de la música i 

no a la formació de persones a través de la música. Aquesta darrera 

competència s‘entén que correspon a l‘escola i així ho manifesten figures 

rellevants de la història de la pedagogia ja anomenades en apartats anteriors. 

Emperò la realitat ens demostra que la introducció de l‘ensenyament de la 

música a l‘escola ha estat molt lenta i tardana.  

Tot i considerar la Ley Moyano del 1857 com a primer document 

legislatiu rellevant dins l‘àmbit educatiu cal fer esment, a mode d‘anècdota, a la 

Constitució de Cadis del 1812. En el seu article 367 ja fa una referència 

explícita a l‘ensenyament artístic:  

 

«Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y otros 

estableciemientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la 

enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes» 

 

Podem concloure doncs, que dins l‘àmbit de les belles arts hi aniria 

inclòs l‘ensenyament musical. Veurem també com a la mateixa Ley Moyano 

també es fa una referència a l‘ensenyament de la música, inclosa aquesta dins 

el conjunt d‘estudis superiors. No apareix cap observació, en canvi, pel que 

respecte a l‘educació musical a l‘educació primària. Ja hem vist en el punt 

anterior com les matèries i continguts que contempla aquesta llei en l‘àmbit de 

l‘educació primària són eminentment instrumentals. 
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«Enseñanzas superiores: Ingenieros de caminos, canales y puertos, de minas, 

de montes, agrónomos, industriales, Bellas Artes, Diplomática y Notariado 

(art.47)»
65 

 

Deduïm doncs que aquesta llei contempla una reglamentació de 

l‘ensenyament dels estudis superiors de música, inclosa aquesta dins l‘àmbit de 

les belles arts. Amb tot, aquesta legislació devia tenir pocs efectes a la pràctica, 

ja que la única institució musical oficial existent aleshores era el Real 

Conservatorio María Cristina de Madrid66.  

La creació, a començaments del segle XX, del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, una de les branques escindides de l‘antic Ministerio de 

Fomento, esdevindrà cabdal en matèria educativa i serà l‘expressió escrita i 

palesa de l‘interès de l‘estat en la formació en l‘àmbit de les arts67. En un decret 

posterior referent a les matèries d‘ensenyament a l‘educació primària hi apareix 

el cant68. Aquest serà el primer cop en què apareix la matèria musical de forma 

explícita dins els continguts de l‘ensenyament als estudis primaris. Amb tot, no 

hi ha referències de la forma ni del perfil del mestre que l‘impartia.  

Durant el règim franquista no es va avançar gens respecte a la 

introducció de l‘ensenyament musical a l‘escola, ans el contrari. Amb tot el que 

suposà la implantació del règim, a nivell escolar els canvis foren rellevants en 

tant en quant quedà diferenciada l‘educació d‘ambdós sexes, tant en ubicació 

com en continguts, fent palesa així l‘afinitat del règim amb els principis 

pedagògics del catolicisme més reaccionari d‘èpoques pretèrites. La Sección 
                                                 
65

 Título III de la Sección primera , en l‘article 47, hi trobem de nou, com ocorre a la Constitució 
de Cadis del 1812, una referència a les Belles Arts, inclosa en aquest cas dins el grup de 
Enseñanzas superiores, havent-hi també dos grups més, que són les Facultades i els 
Profesionales. Podríem considerar doncs, que els estudis de Belles Arts, entre els quals 
s‘inclou la música, ja estan reconeguts a aquesta llei com a estudis universitaris a tots els 
efectes. 
 
66

 Creat el 1830 amb aquest nom, esdevé la primera institució d‘ensenyament musical a l‘estat 
espanyol. No serà fins el 1944 quan es crearà el Conservatorio Superior de Música y 
Declamación de Barcelona, segon conservatori superior a l‘estat.  
 
67

 Real Decreto de 18 de abril de 1900. Mitjançant aquest es suprimeix el Ministerio de 
Fomento i es creen dues carteres noves: el Ministerio de Agricultura, Indústria, Comercio y 
Obras Públicas, i el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Amb el temps aquest 
ministeri que ens ocupa donarà lloc a altres com el de cultura o el d‘educació. 
 
68

 Real Decreto de 26 de octubre de 1901, en l‘article núm. 3 apareix el llistat de matèries de 
primera enseñanza pública . El cant és la novena matèria en ordre d‘aparició. 
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Femenina fou la institució encarregada de transmetre els valors i la formació a 

les dones durant part del règim. Aquesta defensava un model de dona 

patriòtica, cristiana i abocada al seu paper d‘esposa, paper a desenvolupar 

principalment dins la llar. Entre les matèries de la Sección Femenina hi trobem 

la formació musical en solfeig i cant. Aquesta es tractava d‘una formació 

reduïda i bàsica en l‘aprenentatge del llenguatge musical i en un repertori de 

cançons, la majoria de les quals típiques de terres castellanes. 

Pel que fa a la formació als conservatoris, aquesta segueix dirigida única 

i exclusivament a la formació de músics. L‘any 1942 es crea una normativa 

específica referent a aquestes institucions, gairebé inexistent i ambigua fins 

aleshores. Aquesta reorganitza els Conservatorios Oficiales de Música y 

Declamación creant tres categories: Superiors, Professionals i Elementals. 

Aquesta reglamentació es veurà encara més definida i concretada en el 

Decreto 2618/1966, de 20 de setembre, el conegut com a Pla 66. Aquest ja 

s‘encarrega de concretar els continguts dels tres graus que conformen 

l‘ensenyament als conservatoris. De la mateixa manera establirà les bases per 

a la creació de nous conservatoris arreu de l‘estat espanyol, no necessàriament 

superiors. Aquesta petita estructura legal creada al voltant dels estudis 

musicals no es va veure en absolut lligada al sistema educatiu general i de cap 

manera va esdevenir un lligam en la implantació de l‘ensenyament de la música 

a les escoles. Alhora, les titulacions que s‘obtenien als conservatoris no tenien 

un reconeixement jurídic clar i explícit, fet que contribuïa encara més al 

desprestigi social i també retributiu imperant en matèria musical.  

L‘aprovació de la Llei General d‘Educació del 1970, implica un canvi 

notable en front al que venia succeint des de dècades enrere. La música, dins 

l‘àmbit de l‘expressió artística, ja té cabuda dins aquest nou text legislatiu69. En 

aquest cas queda reflectida la presència de l‘ensenyament de la música a les 

escoles, tant a l‘etapa de primària70 com a l‘etapa d‘ensenyament secundari71. 

                                                 
69

  L‘article 16 de la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y financiación de la 
reforma educativa, reflecteix la iniciació en l‘apreciació i expressió estètica i artística.  
 
70

  Els continguts en matèria d‘educació musical, inclosos dins l‘àrea d‘educació artística, venen 
detallats al: Orden de 17 de enero de 1981 (BOE núm. 18 de 21/01/1981), por la que se 
regulan las enseñanzas de Educacion Preescolar y del ciclo inicial de la Educacion General 
Básica.  
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En el cas de l‘educació primària, la música no assoleix l‘estatus d‘àrea 

curricular com a tal. Aquesta apareix com a bloc dins l‘àrea d‘Educació 

Artística. Comparteix espai amb plàstica i teatre, cosa que implicarà una minva 

important quant a la presència en nombre d‘hores dins l‘horari escolar. Malgrat 

això, estem parlant ja d‘una seqüenciació de continguts mai vista fins al 

moment i què, en certa manera ha de contribuir a la consolidació i normalització 

de l‘ensenyament musical a les escoles. La pregunta a fer-nos ara seria: es 

portà a la pràctica aquesta implantació i normalització de l‘ensenyament 

musical a les escoles a partir de l‘aprovació de la llei del 1970?. La resposta 

taxativa és no. Tal i com reconeix el mateix Baltasar Bibiloni en els seus escrits, 

que podrem contrastar al quart punt d‘aquest treball d‘investigació, partim en 

aquest context d‘una programació reglada, innovadora i agosarada respecte a 

la imperant fins aleshores, emperò mai duta a la pràctica. El principal motiu de 

no aplicar-se a la realitat escolar, i que tractarem posteriorment d‘una forma 

més acurada, és la manca de professorat format en pedagogia musical a 

l‘escola. Veurem al següent punt com aquesta situació anirà canviant amb el 

pas del temps. Alhora, aquesta és la conjuntura que li toca viure de primera mà 

a Baltasar Bibiloni com a docent. Tenint per aval la seva formació i trajectòria 

musicals, des dels llocs on exerceix docència, així com a articles que va 

publicant i càrrecs que ocupa, esdevindrà altaveu de reclam i reivindicació 

d‘una major presència de l‘ensenyament musical a les escoles. 

Quant a l‘ensenyament superior s‘ha de dir que la majoria de les 

Enseñanzas Superiores contemplades a la Ley Moyano del 1857 s‘incorporen a 

la universitat amb la LGE. En quedaran despenjats emperò els ensenyaments 

artístics. Això implica que continuarà vigent el Pla del 1966 esmentat amb 

anterioritat. Cal destacar que dins el procés de desplegament d‘aquesta llei 

s‘inicia un moviment en favor de l‘equiparament de les titulacions dels estudis 

superiors de música a les dels llicenciats universitaris. Aquesta equiparació 

veurà la llum pocs anys després.  

El gran canvi en matèria de reconeixement jurídic i competencial dels 

ensenyaments artístics es produeix amb la LOGSE del 1990. El procés de 

                                                                                                                                               
71

 L‘article 24 de la LGE detalla les matèries comunes a cursar dins el batxillerat. La música és 
una d‘elles dins el programa del primer curs de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
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descentralització de l‘educació, transferint competències abans de l‘estat cap a 

les Comunitats Autònomes, afegit als nous valors i premisses educatives que 

aquesta proposa, com puguin ser l‘atenció a la diversitat, la potenciació del fet 

diferencial i l‘autonomia dels centres, contribuirà a fer de l‘escola una institució 

més oberta, flexible i adaptada a la societat que l‘envolta. Directa i 

indirectament l‘ensenyament musical se‘n veu beneficiat de tot aquest procés, 

tant a nivell de normativa com a nivell de potenciació de noves metodologies. 

En aquesta llei es fa evident el reforçament dels ensenyaments musicals en les 

anomenades ensenyaments de règim general72, no tan sols quant a continguts 

sinó pel que fa a regulació i reconeixement dels estudis superiors. Ja en l‘etapa 

d‘educació infantil apareix la iniciació a l‘ensenyament musical dins l‘àrea 

curricular de comunicació i representació. De tots és sabuda la presència de la 

cançó dins aquesta etapa, ja sigui lligada a un afany lúdic o d‘aprenentatge. 

Per això, i com veurem més endavant, la formació musical és matèria obligada 

en els estudis de mestre en l‘especialitat d‘educació infantil. Dins l‘àmbit de 

l‘educació primària, la música va integrada dins l‘àrea d‘educació artística73. Els 

blocs temàtics de música inclouen: el cant, l‘expressió vocal i instrumental, i el 

llenguatge musical, que abasta la formació rítmica, moviment i la dansa, la 

lectura i l‘audició. Anem seguidament a veure la taula de continguts en matèria 

d‘ensenyament musical explicitats al pla d‘estudis. L‘àrea d‘Educació Artística 

contempla vuit blocs temàtics, dels quals dos pertanyen exclusivament a l‘àmbit 

de l‘educació musical, «Cant. Expressió vocal i instrumental» i «Llenguatge 

musical». Als continguts conceptuals els acompanyen uns procedimentals i 

actitudinals que completen els primers. Vegem-los: 

 

 

 

Cant. Expressió vocal i instrumental 

 

                                                 
72

 La LOGSE inclou dins aquestes: educació infantil, educació primària, educació secundària, 
formació professional de grau superior i educació universitària. 
 
73

 Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio (BOE número 152 de 26/6/1991). En aquest 
s‘estableixen els objectius corresponents al nivell d‘Educació Primària en totes les àrees 
d‘ensenyament. Entre elles l‘educació artística que inclou, a més de l‘expressió musical, 
l‘expressió plàstica i dramatització. 
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Conceptes 1. Emissió de la veu: respiració, articulació, ressonància, 

entonació. 

2. L‘expressió vocal i el cant: intencions expressives i 

comunicatives del cant i elements de contextualització del 

cant (tipus de veu i nombre de participants). 

3. Aspectes musicals i expressius de la cançó i la peça 

instrumental:  

   - Musicals: ritme, melodia, harmonia i forma. 

- Expressius: intensitat, temps, timbre, articulació, 

fraseig i caràcter. 

4. El cos i els instruments:  

   - El cos com a instrument. 

   - Instruments de percussió. 

   - Instruments populars. 

   - Altres instruments. 

5. Possibilitats sonores dels instruments segons el seu 

material i forma de tocar-los. 

6. Famílies d‘instruments: tipus i agrupacions. 

7. Els instruments com a mitjà d‘acompanyament de 

cançons i danses. 

 

Procediments  

 1. Pràctica de relaxació, respiració, articulació i entonació. 

2. Exploració i manipulació de les possibilitats sonores i 

expressives de la veu, el cos i els instruments. 

3. Recreació musical d‘un text oral o escrit. 

4. Interpretació de cançons i peces instrumentals senzilles. 

5. Improvisació de motius, frases i petites formes, rítmiques 

i melòdiques. 

6. Utilització del cos com a instrument de percussió: gest 

sonor i recurs vocal. 

7. Coordinació per a tocar i interpretar. 
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8. Improvisació vocal i instrumental per acompanyar 

moviment i dansa. 

9. Realització d‘instrumentacions per a textos, danses i 

representacions dramàtiques. 

10. Ús de materials i objectes amb finalitats musicals. 

11. Construcció d‘instruments senzills. 

12. Pràctica del repertori vocal i instrumental. 

 

Actituds 1. Valoració de la veu i el propi cos com a instrument 

d‘expressió i comunicació. 

 2. Gaudir del propi cant i de la producció i expressió vocal i 

instrumental. 

 3. Interès a investigar sobre materials amb possibilitats 

sonores. 

 4. Respecte per la contribució dels companys i escolta 

activa per tal d‘unir la pròpia veu i la interpretació de la 

resta. 

 5. Valoració del treball en grup: actuació desinhibida, 

integració, qualitat interpretativa, respecte a la persona que 

assumeix la direcció i les normes del treball en grup. 

 6. Interès davant les noves propostes del professor i dels 

companys. Aportar idees i solucions. 

 7. Tenir cura i responsabilització dels instruments de la 

classe, maneig i manteniment d‘aquests. 

 8. Gaudir de la interpretació d‘obres musicals noves i 

repeticions anteriors. 

 9. Valoració del silenci com a lealment imprescindible per a 

l‘execució musical. 

 10. Rebuig al soroll molest i desagradable i sensibilitat 

enfront la contaminació sonora. 

 

Llenguatge musical 
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 Conceptes 1. Les qualitats del so: duració, intensitat, altura, timbre. 

  2. Elements de la música: ritme, melodia, harmonia, i 

textura. 

  3. Elements i tipus de grafia bàsica com a mitjà de la 

representació de la música: 

   -No convencional: traces, punts, línees, colors. 

 -Convencional: notació (figures, silencis, etc.), 

elements (compàs,pentagrama). 

 4. L‘obra i les seves característiques: qualitats del so, 

elements de la música i organització formal. 

 

Procediments  

 1. Discriminació auditiva de les qualitats del so a fonts 

sonores diverses. 

 2. Lectura de cançons i peces musicals senzilles per a 

interpretar. 

 3. Elaboració rítmica de textos i transformació de textos en 

ritme. 

 4. Escriptura musical digitada y de creació. 

 5. Reproducció d‘unitats musicals senzilles (obstinats, 

fórmules rítmiques, melodies, etc) 

 6. Composició de petites peces musicals elaborades des 

de processos de creació en grup. 

 7. Audició de petites peces i fragments musicals d‘obres 

majors que tinguin significat per sí mateixes i respecte a 

l‘obra en general. 

 8. Reconeixement dels elements formals d‘una obra 

musical contextualitzada. 

 

Actituds 1. Interès i atenció en el descobriment de sons aïllats, de 

l‘entorn i en la invenció de nous sons. 
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 2. Valoració de la lectura i escriptura musical com a mitjà 

per a comunicar-se millor en les activitats musicals i la 

dansa i com a mitjà per a aprendre de la resta. 

 3. Atenció i interès per a comprendre el significat de les 

grafies i utilització creativa dels recursos plàstics per a 

representar música i dansa. 

 4. Aplicació habitual dels coneixements de la 

lectoescriptura musical per a acostar-se a noves obres: 

audició i interpretació. 

 5. Goig en la interpretació i la representació gràfica de les 

obres que improvisa, les que és capaç d‘executar i 

aquelles, l‘estructura bàsica de les quals ha treballat. 

 6. Gaudir amb l‘audició d‘obres musicals de diferents 

gèneres i estils. 

 

 

 Aquests procediments i actituds complementen els continguts purament 

conceptuals, explicitant la importància i utilitat d‘aquests i alhora aportant un 

seguit de propostes didàctiques que esdevenen el full de ruta a seguir al llarg 

de la tasca docent del mestre de música. Podrem comprovar al quart bloc 

d‘aquest treball d‘investigació com Baltasar Bibiloni treballarà molt en 

consonància amb els blocs d‘ensenyament musical que planteja aquest pla 

d‘estudis. Aquests, pensem que abasten la totalitat dels paràmetres que tracten 

pedagogs com Kodály i Segarra en els seus respectius mètodes, i de retruc el 

propi Bibiloni (cant, formació instrumental, educació de l‘oïda, ritme-moviment-

dansa i audició). En definitiva doncs, podem afirmar que la LOGSE contempla 

un programa de continguts d‘allò més ambiciós i agosarat, emperò mancat 

d‘hores lectives de dedicació per tal dur-ho a terme.  

A l‘etapa de secundària (ESO), la música figura com a àrea pròpia 

d‘ensenyament. No ho serà en canvi al batxillerat, en cap de les diferents 

modalitats, inclosa l‘artística, únicament dirigida a les belles arts. Sí que es crea 

un batxillerat musical, emperò amb una reglamentació i projecció, com podrem 

comprovar seguidament, força esbiaixada. 
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La manca de connexió entre els estudis superiors de música i l‘escola 

que venim observant al llarg de tot el segle XX comença a tenir certa 

consideració dins aquesta nova legislació, emperò no resolta del tot en l‘àmbit 

musical, com veurem a continuació. La LOGSE estableix, com he dit abans, la 

creació de diferents modalitats de batxillerat74. Tot plegat per obrir camí a 

l‘alumne en la branca dels posteriors estudis universitaris que cursarà. Tots ells 

coincideixen en durada i reconeixement. No passa el mateix en canvi amb el 

batxillerat musical, inclòs aquest en l‘apartat dels estudis de règim especial. Ve 

reconegut alhora a l‘article 41 de la LOGSE, on es manifesta la necessitat 

d‘adaptar i facilitar l‘obtenció del títol de batxillerat als alumnes que cursen 

estudis de música al conservatori. Es conclou al respecte, en l‘article 41.2, que 

aquells alumnes que hagin acabat els estudis de grau mitjà75 al conservatori i 

alhora hagin superat les matèries comunes del batxillerat n‘obtindran la titulació 

d‘aquest darrer. Emperò podem afirmar que esdevé incongruent el fet que els 

alumnes de l‘anomena‘t batxillerat musical no puguin accedir als estudis 

universitaris com a la resta de batxillerats, només tenint accés als dels 

conservatori superior. Alhora el fet d‘acabar aquest batxillerat tampoc els 

garanteix l‘accés al conservatori superior, havent de realitzar també una prova 

d‘accés. 

Una altra novetat que introdueix la LOGSE serà l‘especialitat de Mestre 

en Educació Musical als estudis universitaris. Aprofundirem en aquest aspecte 

en el següent apartat. 

Del que no hi ha cap mena de dubte és de l‘avens i el després de la 

implantació de la LOGSE en matèria musical, tant a l‘escola com als 

conservatoris. Tot i això, són molts els mestres i pedagogs musicals que 

consideren insuficient el pes de l‘ensenyament musical a l‘etapa d‘educació 

primària, sense gaudir a dia d‘avui d‘una àrea pròpia i definida com a 

                                                 
74

 L‘article 27.3 de la LOGSE explicita un mínim de quatre especialitats de batxillerat: arts, 
ciències, humanitats i tecnologia. 
 
75

 La LOGSE estableix tres graus d‘ensenyament als conservatoris, tal com ja feia el pla del 66: 
elemental, mitjà i superior. En el cas de la LOGSE emperò, la normativa respecte a la durada 
(llindar d‘edats), objectius i continguts de cada etapa vé clarament definida dins el marc legal 
que descriu la llei. En el cas del grau mitjà, s‘estipula que aquest conclou coincidint amb 
l‘acabament també del batxillerat. 
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estrictament musical, amb tot el que això implica quant a hores lectives de 

dedicació76. 

La LOE, llei actualment en vigor, tot i manifestar-se en una línea 

continuadora del que ja explicita la LOGSE, s‘ha anat aplicant no exempta de 

certes polèmiques, la majoria vinculades a la presència lectiva de 

l‘ensenyament musical a l‘etapa de primària i secundària. Aquesta presència, 

es veu minvada en certes comunitats autònomes, passant a l‘educació primària 

d‘una sessió d‘una hora de durada setmanal a quaranta-cinc minuts, cinquanta 

o cinquanta-cinc. A l‘ensenyament secundari es passa de les sis hores al llarg 

dels tres primers cursos de l‘Ensenyament Secundari Obligatori, a tres, quatre 

o cinc hores, depenent de la comunitat autònoma. Pel que fa a l‘ensenyament 

als conservatoris recalcar el fet que les competències pel que fa referència al 

grau elemental passen a mans de les comunitats autònomes. Alhora 

s‘augmenten les especialitats en el grau mitjà o professional aplicant 

especialitats marginades fins aleshores, com puguin ser el jazz o el flamenc.  

 

Amb tot, la valoració final que es pot fer respecte a l‘evolució de 

l‘ensenyament a nivell general i de la música en particular a l‘Estat espanyol i a 

les Illes Balears al llarg dels darrer segle i mig, podem qualificar-la, 

objectivament, de molt positiva. Hem passat, en el cas de l‘educació general, 

de la inexistència de cap tipus d‘ensenyament o formació provinent de l‘estat a 

una escola gratuïta, oberta a tothom sense excepció i obligatòria a un cert 

llindar d‘edat. En el cas de l‘ensenyament musical ocorre el mateix, tot i que la 

seva inclusió dins el sistema educatiu serà molt més tardana i acompanyada de 

reivindicacions constants per part del sectors implicats, tot reclamant un major 

pes específic d‘aquesta matèria dins els diferents currículums. Òbviament 

estem parlant d‘una matèria què, fonamentant-se en el seu vessant lúdic i en 

molts casos marcats per una generalitzada ignorància al respecte, molts l‘han 

vingut tractant com a assignatura ―maria‖, amb tot el que això comporta. Des de 

la part dels mestres i pedagogs musicals, en canvi, se‘n destaca sempre el seu 

                                                 
 
76

 MORALES FERNÁNDEZ, Ánela. «La educación musical de Primaria, durante la LOGSE, en 
la Comunidad de Madrid: análisis y evolución». Bilbao: Revista de psicodidáctica, núm.17, 
Universidad del País Vasco, 2004. 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 83 

vessant multidisciplinar i alhora la repercussió que pot tenir aquesta dins el 

procés d‘ensenyament i aprenentatge del nin. Tot i romandre oberta aquesta 

pugna a dia d‘avui, la realitat és que l‘ensenyament musical apareix a l‘etapa 

d‘educació infantil, primària i secundària, existeix un batxillerat específicament 

musical, existeixen conservatoris de grau elemental, mitjà i superior, existeix la 

formació de mestres en l‘especialitat d‘educació musical a les universitats i 

existeixen escoles de música a la majoria de municipis de les Illes que 

ofereixen una formació més o manco reglada. El debat de quina hauria de ser 

la vinculació entre l‘ensenyament a les escoles, als conservatoris i a la 

universitat, o de quin hauria de ser el pes lectiu de l‘assignatura de música dins 

l‘educació general a les escoles i instituts correspon a un altre parany que no 

escau en aquest treball d‘investigació, emperò que tard o prest s‘haurà de 

posar damunt la taula per part de les institucions educatives i tots els agents 

implicats. Baltasar Bibiloni, com veurem en l‘apartat de les seves aportacions, 

ofereix la seva visió personal del que és i el que hauria de ser l‘ensenyament 

musical a les escoles de les Illes Balears.77 

 

1.7.4 Institucions d’ensenyament musical a les Illes Balears 

 
A principis del segle XIX , la Capella de la Catedral i l‘Escolania de Lluc 

eren les úniques institucions que es dedicaven a la formació musical de d‘una 

vessant pedagògica a Mallorca. Paral·lelament anaven florint un seguit 

d‘iniciatives privades per part de músics de renom que s‘establien a les Illes. La 

incipient demanda de formació facilità també la creació d‘acadèmies musicals 

com el Casino Palmesano, el Liceo Mallorquín o el Círculo Mallorquín, on 

impartien classes destacats mestres com Joaquim Sancho o Joan Capó. Alhora 

es van creant escoles de música, la majoria de les quals solen impartir les 

especialitats de teoria de la música, cant , piano, violí, guitarra o violoncel com 

a instruments més demandats. Nombroses associacions comencen a crear les 

seves seccions filharmòniques a partir de la segona meitat del segle. 

                                                 
77

 Referent a l‘àmbit legislatiu quant a reconeixement legal de l‘educació musical a l‘Estat 
espanyol, vegeu: EMBID IRUJO, Antonio. «Un siglo de legislación musical en España, y una 
alternativa para la organización de las enseñanzas artísticas en su grado superior». Madrid: 
Revista de Administración Pública, núm. 153, septiembre-diciembre 2000. 
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Vinculades a aquestes es creaven acadèmies que fomentaven l‘aprenentatge 

de la música entre els seus associats. Destaquem la Sociedad Filarmónica 

creada el 1866 amb l‘afany de formar gent de classes menys afavorides, així 

com escoles de música d‘iniciativa privada com la de Francesc Vidal el 1856 o 

la d‘Eladi Osma i Fermí Montes el 1858. El 1879 es crea la Sociedad Musical, 

que començà a funcionar com a Conservatorio Balear a partir del 1881, 

depenent de l‘ajuntament. A aquest hi van impartir classes Lluís Cussini, Vicenç 

Llorens, Carlos Pinto, Gaspar Torres, Miquel i Guillem Lladó i tants altres. 

Aquest conservatori es fusionà amb societats com Ateneo o La Tertúlia. A més 

de la docència el conservatori organitzava vetllades musicals, audicions 

d‘alumnes, balls, etc. Per motius econòmics el Conservatorio Balear es dissol el 

1886.  

Ja a finals del segle certes escoles d‘ensenyament general comencen a 

incorporar la formació musical, inclosa aquesta dins l‘àrea d‘adorn. Amb tot, 

aquestes no obeïen a cap tipus de regulació o seqüenciació. Qui volia formar-

se realment en música havia de recórrer a iniciatives privades. En 

l‘ensenyament del piano destaquem figures com ell mestre Sancho, Guillem 

Amengual o els organistes Miquel Tortell o Andreu Torrens, tots ells també des 

de la iniciativa privada. Al 1888 es crea a Palma l‘Escola Clàssica de Piano, així 

com activitats musicals de caire formatiu arreu de la part forana. L‘activitat duta 

a terme per les bandes de música al llarg de la segona meitat del segle són 

també de destacar, principalment l‘afany formador de músics engegat per 

moltes d‘elles. A Menorca es creà l‘escola municipal de música de Maó, que 

compartia formació amb la iniciativa privada, i una altra acadèmia a Alaior a la 

dècada dels noranta. La primera escola de música d‘Eivissa fou fundada el 

1884 per Vicenç Maians78. 

El que a dia d‘avui és el Conservatori Professional de Música i Dansa de 

Mallorca es fundà el 1935 com a Conservatorio Regional de Baleares 

mitjançant l‘Orden Ministerial de 19 de setembre de 1935 del Ministerio de 
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 Vegeu, pel que fa referència a l‘ensenyament musical a les Illes Balears al segle XIX: 
ESTEVE, Josep Joaquim. La música a les Balears en el segle XIX. Quaderns d‘història 
contemporània de les Balears, núm. 56. Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2007,  pàgs. 
46-49. Es pot consultar també: THOMÀS, J.M.; PARETS I SERRA, J. Breu Història Musical de 
les Illes Balears. Col·lecció Música 1. Palma de Mallorca: Centre de Recerca i Documentació 
Historico Musical de Mallorca, Consell de Mallorca, 1989. 
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Instrucción Pública i Bellas Artes, essent el primer director Nicolau Brondo79. 

Destacà en els seus inicis per l‘enorme qualitat pedagògica i artística del seu 

professorat. Personalitats com Joan Maria Thomàs, Jaume Mas Porcel, Ignasi 

Piña, Teresa Bover o Rafel Vich en foren mestres. Aquest conservatori seguí 

les directrius del Conservatorio de Madrid, impartint el que aleshores eren els 

ensenyaments superiors instrumentals. Aquesta brillant etapa es va veure 

trencada de nou per una resolució de la Dirección General de Bellas Artes del 

1942, on es rebaixava la categoria de conservatori professional a elemental. No 

serà fins el 1977 quan torni a rebre la qualificació de professional, en el marc 

de la llei d‘educació del 1970. El pas definitiu cap al reconeixement del estudis 

musicals en l‘àmbit superior es dona a les Illes Balears l‘any 2001 amb la 

creació del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears80. Aquest és la 

culminació de més de cent anys de demanda de formació musical enfocada a 

l‘àmbit professional a les Illes Balears. 

Passant a l‘àmbit de l‘ensenyament de la música a les escoles 

d‘ensenyament general, destaquem la primera escola de mestres a Mallorca 

datada del 1842, el Seminario de Maestros, posteriorment anomenada Escuela 

Normal Masculina. En aquesta no hi figurava encara la formació musical. Fou a 

partir del 1914 quan esdevé matèria obligada en la formació de tots els 

mestres, i amb una durada de dos anys81. Els continguts d‘aquest dos cursos 

de formació musical es basaven en la lectura musical o solfeo i en 

l‘aprenentatge d‘un repertori de cançons. Abans del 1936, podien inclús iniciar-

se en l‘estudi del piano aquells alumnes que ho desitgessin. Tot i aquests dos 

cursos, el temps no era suficient per a formar mestres amb una preparació 

pedagògica adient en música. L‘aprenentatge era eminentment memorístic, en 

absolut en consonància amb les noves idees que s‘estaven gestant arreu 
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 Nicolau Brondo en fou en primer director. L‘han seguit, per ordre cronològic: Antoni Sancho, 
Joan Maria Thomàs, Jaume Roig, Bernat Julià, Francesca Cuart, Miquel Estelrich, Josep 
Prohens, Ferràn Vaquer i Joan Roig. 
 
80

 El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears es fundà l‘any 2001, essent president 
del Govern de les Illes Balears D. Francesc Antich i Oliver i conseller d‘Educació i Cultura D. 
Damià Pons i Pons. Miquel Estelrich i Serralta en serà el primer director. 
 
81

 Vegeu a: GÓMEZ BARNUSELL, Alfredo. El Magisterio como profesión. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1972. 
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d‘Europa. Amb tot, destaca la tasca portada a terme per mestres com els 

germans Deià Palerm a Son Espanyolet i a l‘Escola Annexa de Palma. El 1971 

es dona una passa enrere quan els estudis de mestre es converteixen en 

diplomatures. La música perd temps de dedicació a totes les especialitats 

(Ciències Socials, Filologia i Ciències), passant de dos cursos a un, llevat de 

l‘especialitat de Preescolar on es mantenen els dos. En el cas de l‘Escola 

Normal de Palma es va poder incloure una assignatura optativa de música poc 

temps després. Amb la LOGSE del 1990 es produeix un fet cabdal, creant-se 

l‘especialitat dels estudis de mestre en educació musical. Es passa de les 

quatre especialitats existents fins al moment a les set que contempla la nova 

llei: educació infantil, educació primària, educació musical, educació física, 

educació especial, audició i llenguatge i llengua estrangera. S‘impartirà una 

formació genèrica i comú a totes les especialitats, a més de la formació 

específica de cadascuna d‘elles. En el cas de l‘especialitat que ens ocupa, es 

passa de l‘hora o dues hores en el cas de preescolar, a tot un seguit 

d‘assignatures que abasten des de la formació en el llenguatge musical fins a la 

formació en didàctica musical. El pla d‘estudis del 1993, aplicat a la Universitat 

de les Illes Balears, i actualitzat posteriorment l‘any 2002, contemplava les 

següents assignatures al llarg dels tres anys de carrera: Llenguatge Musical I i 

II (6 crèdits cadascuna), Formació vocal i auditiva (6 crèdits), Formació rítmica i 

dansa (4,5 crèdits), Agrupacions Musicals I i II (6 crèdits cadascuna), Formació 

Instrumental I i II (4,5 i 6 crèdits), Didàctica de l‘expressió musical (9 crèdits), 

Història de la música i del folklore (6 crèdits) i el Practicum d‘Educació Musical I 

i II (12 i 20 crèdits). Sumats feien un total de 86 crèdits (860 hores), entre 

teòrics i pràctics, dedicats a la formació específicament musical al llarg de la 

carrera82.  

El 1990, any d‘aprovació de la LOGSE, es convocaren per part de la 

Conselleria d‘Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears places de 

mestre en l‘especialitat de música. El fet de no comptar encara aleshores amb 

professorat  titulat en l‘especialitat pel fet que aquesta s‘acabava d‘implantar a 

la universitat, s‘engegarà arreu de l‘Estat i sota l‘aixopluc del Ministeri 

                                                 
82

 BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i estudis de mestre», inclòs a BIBILONI, B; MOLL, 
J.; ROIG, J. (et al.). Conservatori, 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània, ob. cit.  
 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 87 

d‘Educació i Ciència, un procés de reciclatge de mestres a través de tot un 

seguit de cursos en col·laboració amb la majoria d‘universitats. Aquests tenien 

per objectiu ampliar la formació bàsica del professorat De l‘E.G.B., facilitar al 

professorat l‘accés a l‘especialitat d‘Educació Musical i promoure la formació 

d‘especialistes en Educació Musical.  L‘estructura d‘aquests cursos consistia en 

una primera fase intensiva de contiguts teòrics i pràctics de 600 hores lectives. 

La segona fase consistia en un període de pràctiques de 300 hores a un centre 

d‘E.G.B.. Es podia accedir a aquests cursos a través d‘una prova d‘accés 

específica que constava d‘una part de lectura i entonació, i una altra 

d‘insterpretació instrumental. Els matèries que es cursaven en la primera fase 

del curs abastaven àmbits musicals com: Formació instrumental, Formació 

rítmico-corporal, Formació vocal i auditiva, Història de la Música, Educació 

musical per a alumnes amb problemes de desenvolupament i aprenentatge i 

Didàctica musical escolar. Tot plegat amb la intenció d‘oferir una formació 

musical global dirigida a l‘àmbit d ela formació musical als alumnes de la 

E.G.B83 . En el cas de Palma de Mallorca, com hem esmentat abans, el curs 

tindrà lloc al llarg de l‘any lectiu 1990-91 sota els auspicis de l‘Institut de 

Ciències de l‘Educació de la Universitat de les Illes Balears. El ―Curs 

d‘Especialista en Educació Musical Bàsica‖ comptà aleshores amb la presència 

del professorat de l‘àrea de Didàctica de l‘Expressió Musical de la Universitat 

de les Illes Balears. El director i coordinador d‘aquest curs fou el subjecte 

d‘estudi d‘aquesta tesi doctoral, el professor Baltasar Bibiloni i Llabrés. En foren 

també professors Arnau Reynés, Francesc Crespí, Francesca Alomar, 

Montserrat Sobrevies i Maria Antònia Font. El programa del curs remarca: 

«L‘objectiu d‘aquests estudis és oferir els coneixements necessaris que 

permetin l‘actualització de la formació d‘especialistes per poder dur a terme una 

eficient educació musical bàsica escolar i realitzar tot tipus de formació musical 

a l‘àmbit extraescolar».84 
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 Vegeu, pel que fa referència al contingut i àmbit legal d‘aquests cursos: ORIOL DE 
ALARCÓN, Nicolás. «El profesor especialista en Educación Musical en Educación Primaria». 
Zaragoza: Revista interuniversitaria de formación del profesorado, núm. 13, 1992, pàgs. 15-33. 
 
84

 Quant a continguts, professorat i altra informació d‘interès del ―Curs d‘Especialista en 
Educació Musical Bàsica‖  podeu consultar el programa del curs a l‘Annex I-document 4 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1244
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1244&clave_busqueda=71031
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En el curs 2009-10 es produeix un gir radical. Del gran pas endavant 

engegat per la LOGSE, creant l‘especialitat d‘Educació Musical, es recula de 

nou amb l‘aplicació i implantació a la Universitat de les Illes Balears de l‘EEES 

(Espai Europeu d‘Estudis Superiors). Aquesta convergència d‘estudis superiors 

implica no només la reconversió i creació de nous plans d‘estudis, sinó el canvi 

de denominació de moltes carreres les qual passen a adquirir una 

nomenclatura més genèrica per tal de ser homologable a tots els països que 

s‘adhereixen a aquest espai comú. En el cas dels estudis de mestre es passa 

de les set especialitats de la LOGSE a dues de caire més generalista, mestre 

en Educació Primària i mestre en Educació Infantil. No obstant, cadascuna de 

les dues especialitats inclouen crèdits dedicats al que anteriorment eren 

especialitats, ara anomenades mencions. La menció de música als estudis de 

mestre en Educació Primària a la Universitat de les Illes Balears inclou un total 

de trenta crèdits ECTS (així s‘anomenen els crèdits en l‘àmbit de l‘EEES). 

D‘aquests, dotze són obligats a tots els estudiants de l‘especialitat de Primària, 

per tant, dedicats a la iniciació en la formació musical i artística. La resta 

inclouen una assignatura de formació musical general, una optativa a triar entre 

educació de la veu, agrupacions instrumentals o vocals, i el practicum final. En 

el cas dels estudis de mestre en Educació Infantil no hi ha menció específica i 

apareixen dotze crèdits dedicats a la formació musical en aquest àmbit d‘edat. 

Parlem doncs, a dia d‘avui, de dues grans institucions de formació 

musical a les Illes Balears: els conservatoris, en les seves tres modalitats 

(elemental, professional i superior) i la Universitat de les Illes Balears, 

encarregada de formar mestres en l‘especialitat d‘educació musical i que 

treballaran en un context paral·lel i alhora molt distint al que es treballa als 

conservatoris. Amb tot, cal fer especial esment al treball que venen 

desenvolupant les escoles de música municipals en els darrers anys. Degut a 

la forta demanda de formació musical la majoria d‘ajuntaments de les Illes 

Balears s‘han vist gairebé obligats a crear escoles de música de tutela 

municipal. Moltes d‘elles, sota la supervisió de la Conselleria d‘Educació i 

Cultura del Govern de les Illes Balears, tenen competències per a impartir de 

manera oficial o reglada el grau elemental de música, algunes inclús el primer 

cicle del grau mitjà. Cal destacar la vessant no reglada de moltes d‘elles, ja 
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sigui en forma d‘escola de música moderna, música tradicional o formació per a 

adults. El professorat de l‘ensenyament reglat, tal com passa als conservatoris, 

haurà d‘acreditar la titulació superior en música. 

Tot i no pertànyer al vessant institucional no podem obviar la tasca 

engegada per iniciatives de caire privat o no oficial què, pel seu ressò i 

repercussió, han esdevingut de importància notable pel que fa referència a 

l‘ensenyament musical a les Illes Balears. Parlem dins aquest àmbit de dues 

iniciatives pedagògiques que gaudiren de força acceptació al seu moment. La 

primera seria la introducció del mètode Dalcroze a Mallorca a principis de segle 

a través dels cursos organitzats i impartits pel mestre Ramon Morey i Antich85. 

La segona serien els cursos de direcció coral i posteriorment de pedagogia 

musical que organitzà Baltasar Bibiloni en la dècada dels 7086 i que 

comentarem de forma més extensa en punt posteriors d‘aquest treball. Pensem 

que la creació, tant d‘aquests darrers com dels del mètode Dalcroze de Ramón 

Morey a principis de segle, venien a suplir una manca de formació musical 

generalitzada, i que començava a ser demandada per certs sectors de l‘àmbit 

de l‘educació. El cas de Ramón Morey, admirat per la tasca engegada pel 

mestre Llongueres al capdavant de l‘Escola Coral de Terrassa i arran d‘una 

visita d‘aquesta a Mallorca l‘any 1909, despertà en ell l‘esperit d‘endinsar-se en 

aquesta nova manera d‘entendre l‘ensenyament musical a través de la rítmica i 

el moviment. Després de formar-se durant uns anys en les idees de Dalcroze, a 
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 Ramón Morey i Antich (1885-1944) fou mestre elemental i superior, ocupant la plaça de 
mestre nacional a l‘escola pública de Santa Maria del Camí. La seva professió com a educador, 
influïda possiblement per la condició de músic, compositor i director musical del seu germà, 
despertaren en ell la curolla d‘introduïr la música a les escola. Això el portà a realitzar els 
cursos de Rítmica Dalcroze que organitzà Joan Llongueres (deixeble de Dalcroze del qual 
n‘hem parlat al punt 1.6 d‘aquest treball d‘investigació) a l‘institut que ell mateix dirigia a 
Barcelona. Allà conegué i treballà el mètode de Dalcroze a fons. La seva gran tasca fou el fet 
d‘esdevenir-ne difusor d‘aquest a Mallorca. A més de col·laborar dins tot aquest moviment de 
renovació pedagògico-musical fou membre fundador del grup polític regionalista L‘Espurna. 
Vegeu: COMAS RUBÍ, Francesca. «Música i magisteri a Mallorca: l'aportació de Ramón Morey 
a la difusió del Mètode Dalcroze». Palma de Mallorca: V Simpòsium i Jornades Internacionals 
de l’Orgue Històric de les Balears, 1998, pàg. 257-270. 
 
86

 Al punt 3.5 d‘aquest treball d‘investigació entrarem de forma més precisa i acurada en el que 
foren i significaren aquests cursos en el seu moment. Aquests cursos esdevingueren l‘únic 
focus d‘ensenyament musical a Mallorca a principis dels anys 70. La inexistència de formació 
musical als estudis de mestre, afegit a la línea d‘ensenyament estrictament professionalitzadora 
i alhora aliena a qualsevol iniciativa que impliqués un nou model metodològic del conservatori, 
feren que els cursos que organitzà Bibiloni foren d‘allò més concorreguts. 
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través de Llongueres, Morey intenta aplicar i aplica aquesta nova manera de fer 

a l‘escola on treballava, l‘Escola Pública de Santa Maria del Camí. Poc després 

impartirà cursos de metodologia Dalcroze dirigits a mestres i a educadors de 

l‘àmbit catololicosocial, avalats i impulsats pel aleshores inspector d‘educació 

Joan Capó, figura decisiva dins el nostre procés de renovació educativa. Tot i 

no gaudir d‘una línea d‘acció continuada en el temps, de ben segur aquests 

cursos van servir per obrir els ulls a molta gent de la importància d‘una bona 

formació musical a les escoles. Aquesta formació en la rítmica Dalcroze 

despertà l‘interès d‘altres personalitats dins l‘ensenyament musical de les Illes, 

que també assistiren als cursos de Llongueres a Barcelona. És el cas de 

Marina Fernández Lamarca, aleshores professora especial de música a 

l‘Escola Normal de Mestres femenina. Anys més tard passaria a l‘escola mixta. 

Com podrem comprovar més endavant, Bibiloni reconeix Fernández Lamarca 

com una de les mestres més entusiastes que tingué al llarg de la seva etapa de 

formació. L‘afinitat de Fernández Lamarca amb les idees de Dalcroze i la 

presència d‘aquestes en la seva tasca docent confirmen, tal com reconeix el 

mateix Bibiloni, la influència d‘aquest pedagog en el quefer de Bibiloni87.  

 

1.7.5 L’ensenyament de la música a altres països  

 
 Segons un estudi de l‘any 2000, elaborat per la Unió Europea d‘Escoles 

de Música, un 0‘4 % dels espanyols es forma en escoles de música. La mitjana 

a la resta d‘Europa ascendeix a un 1‘3 %. Essent aquest l‘únic estudi seriós i 

rigorós amb el qual comptem a dia d‘avui, i tenint en compte que des 

d‘aleshores no ens consta cap fet conjuntural de pes que pugui esdevenir o 

impulsar un canvi de tendència, podem intuir que la situació a dia d‘avui ha de 

ser més o manco semblant a la de l‘any 2000. Els països amb més demanda 

de formació musical són els de l‘Europa septentrional. Aquesta llista 

l‘encapçala Luxemburg, amb més d‘un 9%. La segueixen Suïssa, Suècia, 

Àustria, Noruega, Eslovàquia, Hongria, Holanda, Eslovènia i Alemanya, totes 

elles superant l‘1 %. 
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 Pel que fa referència a la introducció del mètode d‘Emile Jacques-Dalcroze a Mallorca, 
vegeu: COMAS RUBÍ, Francesca. «La pedagogia musical a Mallorca. La introducció del 
mètode d‘educació pel ritme d‘Émile Jacques-Dalcroze (1909-1922)». Palma de Mallorca: 
Educació i Cultura: revista mallorquina de pedagogia, núm.10, 1997, pàgs. 39-48. 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 91 

A partir d‘un buidatge superficial d‘aquestes dades es pot pecar 

d‘extreure conclusions poc precises sobre l‘estat i altres paràmetres de 

l‘ensenyament musical a l‘Estat espanyol respecte a la resta d‘Europa. Existeix 

el tòpic, cert o no, que la formació musical als països nordeuropeus ha estat i 

continua essent millor, per norma, que la formació a l‘Estat espanyol. L‘axioma 

és el fet que a Espanya, fins l‘aprovació de la Llei General d‘Educació del 1970, 

no s‘estipula cap tipus d‘ensenyament musical mínimament reglat dins l‘àmbit 

de l‘escola obligatòria. Això vol dir que la música a l‘escola era poc més que 

inexistent fins a les acaballes del segle XX. Democràcies més avançades 

d‘arreu d‘Europa ja havien implantat, a mitjans de segle, sistemes educatius en 

consonància amb les onades i corrents pedagògics d‘avantguarda, tant a 

l‘ensenyament general com a l‘estrictament musical. 

Passant a l‘educació musical dins l‘escola obligatòria, àmbit més proper 

al nostre objecte d‘estudi, observem també un contrast important respecte al 

pes que ocupa la música dins els plans d‘estudi als països de l‘Europa 

septentrional respecte als de l‘Europa meridional. A partir de l‘estudi Por una 

educación musical en España. Estudio comparativo con otros países88, 

elaborat per María Cateura Mateu, podem comprovar quin és el reconeixement 

legislatiu de l‘ensenyament musical a diversos països d‘arreu d‘Europa. Aquest 

estudi comparatiu, basat en lleis educatives elaborades a les dècades dels 70 i 

80, palesa la predisposició envers l‘educació musical per part de cada país, 

línea d‘actuació que s‘ha vingut mantenint fins els nostres dies en la majoria de 

casos. No ens consta cap estudi més actualitzat en la línea i magnitud del de 

Maria Cateura i Mateu. Malgrat això, i com hem dit abans, res ens fa pensar 

que cap país inclòs en aquest, hagi dut a terme un gir o canvi de tendència 

destacable en matèria d‘educació musical a les escoles. 

Pel que fa referència a nombre d‘hores lectives de música dins els 

centres d‘ensenyament obligatori, encapçalen la llista països com Alemanya, 

Dinamarca, Irlanda, Bèlgica, Regne Unit o Països Baixos, amb dues hores 
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 Ja hem fet referència a aquest estudi de María Cateura Mateu en els inicis d‘aquest treball 
d‘investigació. A partir d‘un profund coneixement de la realitat de l‘ensenyament musical a 
l‘Estat espanyol, fruit de la seva tasca docent impartida tant a l‘àmbit dels conservatoris com a 
l‘àmbit dels estudis de mestre, Cateura elabora un rigorós estudi sobre la realitat a altres països 
de la Comunitat Europea, tot oferint propostes de millora a la nostra realitat. Veurem 
seguidament que agafa com a paradigma de l‘ensenyament musical el model hongarès. 
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setmanals de dedicació. En el cas d‘Alemanya la formació estètica i musical en 

concret, es contempla com una necessitat, fomentada des de tots els àmbits i 

present a l‘educació obligatòria amb la mateixa normalitat que la resta de 

matèries. Tant Bèlgica com Dinamarca reconeixen la formació musical com a 

mitjà essencial de formació integral de l‘individu. Altres països com França, 

Luxemburg, Grècia, Txèquia, Itàlia o Portugal dediquen una hora setmanal a 

l‘ensenyament musical dins les seves escoles. Malgrat aquesta minsa 

dedicació, països com França o Luxemburg la reconeixen com a matèria 

comuna i amb la mateixa importància que la resta d‘àrees. Cal remarcar el fet 

què, tot i ja comptar Espanya aleshores amb una empara legal a l‘alçada dels 

països pioners pel que fa a continguts en educació musical, aquesta no es veu 

reflectida a la realitat degut a una sèrie de factors. Un primer factor seria el fet 

de no gaudir d‘una assignatura amb entitat pròpia, havent de compartir espai 

amb plàstica i dramatització, esdevenint l‘anomenada, en molts casos, 

―educació artística‖. La segona causa i primordial, segons afirma el mateix 

Baltasar Bibiloni, seria la manca de preparació i formació en música, tant en el 

vessant pedagògic com en l‘estrictament musical, per part del professorat que 

suposadament l‘ha d‘impartir. Hem de reconèixer emperò, que aquesta situació 

canviarà de manera evident amb el pas del temps, com hem pogut comprovar 

al punt anterior d‘aquest treball. 

Si bé el nombre d‘hores que es dediquen a l‘ensenyament musical a les 

escoles dels països septentrionals d‘Europa (la majoria hi dediquen dues 

hores), sense ser gens despreciables, no resulten tampoc exagerades respecte 

al temps que hi dediquen països com França, Grècia o Portugal. El mèrit 

d‘aquests primers rau en la conscienciació general del fet musical, de com 

aquest ha anat i va lligat i embrancat dins la mateixa societat. La idea 

d‘assignatura ―maria‖ que anat assolint l‘ensenyament de la música, des de 

dècades enrere, a l‘Estat espanyol no es contempla a països com Alemanya, 

Regne Unit o Hongria. Aquest prestigi, en el cas d‘Alemanya, ve marcat per 

una àmplia presència d‘agrupacions musicals, ja siguin corals o instrumentals, 

a les escoles i als centres de d‘ensenyament primari i secundari. Agrupacions 
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què, en paraules del professor alemany Rainer Mehlig89, reforcen els lligams de 

la comunitat escolat, alhora que faciliten l‘intercanvi comunicatiu amb altres 

centres mitjançant sessions musicals conjuntes. Tot plegat contribueix a palpar 

la música en la seva màxima expressió i sentit, el ―fer música‖ en front 

d‘ensenyar-la solament. Molts cops a més, fent ús de mètodes arcaics i poc 

pedagògics, generalment buits de musicalitat. A llarg termini, aquesta vivència i 

pràctica viscuda a l‘etapa escolar esdevindrà una societat més culta 

musicalment parlant, que reconeix el valor del fet artístic i estètic, i alhora el 

musical en particular. Tot i això, no podem caure en el parany de considerar 

què, per norma, quelcom fet a l‘estranger no és susceptible de millora. Tal com 

reconeix el reconegut músic i catedràtic català Jordi Torra90, qui ha residit molts 

anys a Alemanya, sense una preparació suplementària a l‘escola general, tant 

instrumental com teòrica, mitjançant classes particulars o bé a una escola de 

música, les possibilitats d‘accés als estudis superiors de música per part dels 

joves alemanys són gairebé cosa de l‘atzar.  

Més enllà de les fronteres europees podem posar l‘exemple dels Estats 

Units d‘Amèrica, on la música no és matèria obligada als estudis generals 

obligatoris. Malgrat això, els estudiants tenen la possibilitat de formar part de 

l‘orquestra o la banda del centre, agrupacions que solen realitzar un assaig 

diari d‘uns cinquanta minuts de durada. Aquests tipus d‘agrupacions gaudeixen 

d‘un fort arrelament i repercussió, formant-ne part d‘alguna d‘elles la majoria 

d‘alumnes del país en algun moment de la seva etapa d‘escolarització 

obligatòria. Aquesta forta presència d‘agrupacions musicals té per contrapartida 

una manca accentuada de coneixement teòric de la música, tècnica del cant i 

educació de l‘oïda91. 

                                                 
89

 Vegeu: MEHLIG, Rainer. «La música en el sistema educatiu alemany». Congrés de la 
Música a l’Escola i a les Escoles de Música. Barcelona: Consell Català de la Música, 1997, 
pàgs. 92-98. Rainer Mahlig fou director de l‘Escola de Música de Hannover del 1968 al 1971, 
secretari general de l‘Associació d‘Escoles de Música Alemanyes fins el 1971, i secretari 
general de la Unió Europea d‘Escoles de Música del 1973 al 1975. 
 
90

 Vegeu: TORRA, Jordi. «L‘ensenyament musical a Alemanya». I Congrés de Música a 
Catalunya. Barcelona: Consell Català de la Música, 1994. 
  
91

 Vegeu: BROTONS, Salvador. «Estudi comparatiu del model d‘ensenyament musical català i 
americà». I Congrés de Música a Catalunya. Barcelona: Consell Català de la Música, 1994, 
pàgs. 188-192. 
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Menció apart a la resta mereix el cas d‘Hongria, model al qual ja hem fet 

referència a alguns punts d‘aquest treball d‘investigació i que hauria de servir 

de mirall i model a seguir per a la resta de països que vulguin fer de la música 

una àrea de pes dins l‘ensenyament obligatori. En paraules de Judith Faller92, 

qui fou professora de piano i llenguatge musical al Conservatori Municipal 

d‘Hortaleza (Madrid) i col·laboradora dels cursos de formació pedagògica que 

organitzava la Càtedra de Pedagogia Musical del Reial Conservatori de Música 

de Madrid, Kodály no recomana un mètode que inciti als professors a trobar 

plaer únicament en l‘acumulació de destreses pedagògiques, més bé penetrar 

juntament amb l‘alumne en el cor de la música, per tal que la música pugui 

penetrar després en el cor de l‘alumne. El govern hongarès, partint d‘aquesta 

filosofia que difongué Kodály i comenta Faller, ha considerat i considera 

l‘ensenyament de la música com una de les disciplines més importants dins 

l‘educació general i obligatòria. La repercussió de les idees de Kodály 

traspassà les fronteres hongareses, i gaudí i segueix gaudint d‘una forta 

acceptació arreu del món. A més de ser obligada a tots els centres, el govern 

ha contribuït de manera ostensible a la creació d‘un nou tipus d‘escola 

integrada, les ―escoles especials de música i cant‖. L‘objectiu d‘aquests centres 

és posar l‘ensenyament de la música a l‘abast de tots els nins, assolint aquesta 

disciplina un estatus d‘eix de l‘ensenyament que a cap altre indret d‘Europa ha 

adquirit. El resultat d‘aquesta línea activa d‘actuació evidencia una millora 

remarcable en la resta de matèries, tals com matemàtiques, comprensió 

lectora, capacitat creativa, etc. A les escoles normals la pràctica musical és de 

dues hores a la setmana, amb dues hores més de pràctica coral voluntària. A 

les escoles integrades de música els nins reben entre quatre i sis hores de 

classe de música a la setmana, a més d‘iniciar-se en la pràctica d‘un instrument 

i participant tots en el grup coral del centre.  

Pel que fa referència als docents que imparteixen l‘educació musical als 

països europeus, Hongria és capdavantera amb mestres formats i 

especialitzats en pedagogia musical. A la resta de països, en canvi, aquesta 

docència és exercida en molts casos pel mestre generalista o tutor, mestre que 

                                                 
 
92

 Vegeu: FALLER, Judith. «La educación musical en Hungría», I Congrés de Música a 
Catalunya. Barcelona: Consell Català de la Música, 1994, pàgs. 194-198. 
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en molts casos no gaudeix d‘una preparació especialitzada en formació musical 

als infants. Tenint en compte emperò, que l‘estudi elaborat per Maria Cateura i 

Mateu fa referència als anys 70 i 80, podem deduir, com en el cas d‘Espanya93, 

que la majoria de països ja compten a dia d‘avui amb l‘especialitat musical als 

centres universitaris de formació de mestres, amb la conseqüent presència de 

mestres especialistes en educació musical a les escoles d‘arreu de l‘Estat 

espanyol. 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93

 En el punt 1.7.4 hem pogut comprovar com, amb l‘aprovació de les LOGSE del 1990, es 
creen diferents especialitats en els estudis de mestre de les universitats espanyoles. Una 
d‘aquestes serà l‘especialitat de Mestre en Educació Musical. Aquesta especialitat, no sense 
polèmica i certa controvèrsia, desapareix de nou en el present curs 2009-10, amb l‘adequació 
dels estudis universitaris a l‘EEES. El que era l‘especialitat anterior passa a ser una menció en 
aquesta nova conjuntura. Aquest nou marc situa a l‘ensenyament musical en un parany poc 
definit a dia d‘avui, i que caldrà concretar en un futur immediat. 
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2. Baltasar Bibiloni: infantesa i formació 
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2.1 Introducció 

  

 

Després d‘haver establert un context i antecedents històrics referents a 

l‘àmbit de la pedagogia i ensenyament musicals i el seu reconeixement 

legislatiu dins l‘escola, fent un èmfasi especial al cas de les Illes Balears, anem 

ja a endinsar-nos en l‘objecte d‘estudi d‘aquest treball d‘investigació. En aquest 

apartat coneixerem quins són els orígens familiars de Baltasar Bibiloni, com va 

transcórrer la seva infantesa i d‘on prové la seva vocació musical. Tractarem 

també tota la seva etapa de formació i estudis que realitzà.  

Tant aquest segon bloc de continguts com el tercer, de direcció coral i 

docència, es solapen en el temps. Tot i iniciar-se en l‘àmbit de la direcció coral, 

a partir dels dinou anys d‘edat, Baltasar va voler continuar el seu procés 

formatiu fins ben entrada la trentena, tot compaginant-ho amb les diferents 

tasques professionals que anava assumint. Amb tot, observant les dates que 

van apareixent al llarg del text, no presenta cap dificultat el fet d‘encaixar 

ambdues etapes, la formativa i la docent.  
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2.2 Els primers anys 
 

 

Baltasar Bibiloni i Llabrés neix a la vila de Binissalem el 6 de juny de 

193694. Procedent d‘una família humil, el seu pare era l‘encarregat d‘una 

fàbrica de sabates, mentre que la seva mare es dedicava a les tasques de la 

llar i a la cura dels fills. És el més petit de tres germans, essent el major catorze 

i la mitjana nou anys major que ell. 

 

 

 
Baltasar Bibiloni el dia de la seva primera Comunió 

 

                                                 
94

 Adjuntem partida de naixement a l‘Annex I d‘aquesta tesi doctoral (document 1). 
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Recorda amb especial estima a una cosina que va romandre a casa 

seva un grapat d‘anys degut a que el seu pare, oncle de Baltasar, es trobava a 

França just en esclatar la Guerra Civil. Per aquest fet no retornà a Mallorca fins 

uns anys més tard. Degut a la diferència d‘edat amb els seus germans majors, 

fou amb la seva cosina amb qui Baltasar va mantenir una relació més estreta. 

Quan parla de la seva infantesa comenta: «no fou una infantesa trista, perquè 

no hi ha cap nin que sentint-se estimat estigui trist, però vist des d‘una 

perspectiva actual reconec que fou una època de fam, misèria i incertesa, i 

aquesta situació perdurà fins ben entrats els anys 50»95. El seu naixement 

coincidí amb l‘inici de la Guerra Civil Espanyola, època convulsa que marcarà 

l‘inici d‘una llarga etapa d‘estancament a l‘escola en general i tots els seus 

vessants96. El seu germà, com la majoria de joves d‘aquella època, es va haver 

de posar a treballar a una edat molt primerenca. Als catorze anys ja ho feia a 

una fàbrica de sabates, talment la seva germana. Baltasar en canvi anava a 

escola a ―ca ses monges‖. És en aquesta època quan comença a demostrar la 

seva sensibilitat envers la música. Recorda Bibiloni: «la mestra ens ensenyava 

les taules de multiplicar cantant. Tot i no servir-nos de gaire musicalment 

parlant, ja que es tractava sempre de la mateixa cantarella, en tinc un 

agradable record»97. Alhora, a casa seva Baltasar també gaudia d‘un clima 

molt proper i sensible al fet musical. Tot i no tenir antecedents de familiars 

músics, recorda: «La primera vegada que vaig escoltar el nom de Lorenzo 

Perosi98 fou al meu germà Llorenç, qui arribà un dia a ca nostra dient que havia 

                                                 
95

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 14 d‘octubre de 2009). En 
aquesta entrevista vàrem tractar aspectes de la seva infantesa i etapa de formació. 
 
96

 No escau a aquest treball d‘investigació fer un anàlisi del que implicà i significà la Guerra 
Civil Espanyola a nivell sociològic. Malgrat això, sí que cal esmentar el punt d‘inflexió que 
significarà aquest aconteixement a nivell educatiu, el nostre àmbit d‘estudi. Aquest fet marcarà 
l‘inici d‘una etapa d‘estancament en matèria pedagògica que es perllongarà al llarg de quaranta 
anys. La tasca de Baltasar Bibiloni coincidirà amb el període de finalització d‘aquesta etapa de 
inacció, i intervindrà activament en el seu àmbit, el de la pedagogia musical, aportant iniciatives 
i propostes, i reivindicant un reconeixement obviat fins aleshores. Quant a educació a l‘època 
franquista vegeu: CAPITÁN DÍAZ, Alfonso. Historia de la educación en España. Madrid: 
Editorial Dykinson, 1991; ESCOLANO BENITO, Agustín. La educación en la España 
contemporánea. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2002; DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel. 
Educación e ideología en la España contemporánea. Barcelona: Editorial Labor, 1991; VIÑAO, 
Antonio. Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX. Madrid: 
Marcial Pons Historia, 2004. 
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  Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 14 d‘octubre de 2009). 
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assistit a un concert on s‘havia interpretat una missa del compositor italià, i que 

l‘havia fascinat. La meva germana cantava amb un cor d‘al·lotes a Binissalem. 

Aleshores hi havia dues escoles de monges a Binissalem i cada una tenia un 

cor de dones. Un d‘ells recordo que comptava amb unes veus admirables. 

Cantaven a l‘església acompanyant celebracions paralitúrgiques i ho feien de 

meravella. Escoltar-les em va marcar molt. Encara record algunes de les peces 

que interpretaven. També record haver conegut a una tia del meu pare, a qui 

les companyes de treball li componien els seus caixons de figues, tot plegat per 

fer que cantés. Si consentien fer la seva tasca deu ser perquè devia cantar molt 

bé. Ma mare cantava també sovint per casa nostra mentre es dedicava a les 

tasques de la llar. Em cridava força l‘atenció»99. Sembla evident doncs el gust i 

sensibilitat musical que manifestaren certs membres de la família de Baltasar 

Bibiloni, gust i talent que ell també heretà.  

                                                                                                                                               
98

 El compositor italià Lorenzo Perosi (1872-1956) dedicà la totalitat de la seva obra 
compositiva a la música sacra. Moltes de les seves misses foren compostes per a dues i tres 
veus iguals. Per aquest fet i per l‘assequible nivell de dificultat d‘algunes, aquestes esdevenien 
un repertori a l‘abast d‘agrupacions corals femenines com les existents aleshores a la vila de 
Binissalem.  
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 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 14 d‘octubre de 2009). 
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2.3 La Missió 

 
 

Baltasar Bibiloni reconeix: «Vaig tenir molta sort que una monja de 

l‘escola de Binissalem es fixés amb mi i oferís als meus pares la possibilitat 

d‘ingressar al col·legi de la Missió de Ciutat»100, col·legi que pertanyia a la 

congregació de mateix nom, creada al segle XVII per Sant Vicenç de Paül101. 

Aquesta possibilitat de formar-se esdevingué un privilegi respecte als seus 

germans, qui de ben joves es van haver de posar a treballar. Recorda Baltasar: 

«els meus pares pensaren que allà tindrien molta cura de mi i que no em 

mancaria de res. A més, tindria la possibilitat i més facilitats per a seguir 

formant-me, cosa que tampoc pogueren fer els meus dos germans»102. Tot i no 

ser home de molta fe i devoció, el seu pare acceptà la proposta que els havia 

fet aquella monja pel bé del seu fill, tot esperant un futur millor per a ell, en front 

de la incertesa que es vivia al present. La partida cap al col·legi de la Missió a 

Palma de Mallorca coincidia amb el primer cop en què Baltasar abandonava la 

vila de Binissalem. 

L‘escola de la Missió de Palma, estava situada al carrer del mateix nom. 

Actualment, d‘aquella edificació només en roman conservada l‘església i una 

part de l‘antic convent. El que era el col·legi i part de la residència dels 

religiosos fou venut anys després. Baltasar tenia aleshores deu anys d‘edat. 

                                                 
100

 Ibidem. 
 
101

 Vegeu: MEZZADRI Luigi, C.M. ; ROMAN, José María, C.M. Historia de la Congregación de 
la Misión. T.I (1625-1697). Madrid: Editorial La Milagrosa, 1992. 
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Llavors, a aquesta edat, es començaven els estudis de batxillerat. Manifestava 

ja aleshores una certa vocació envers els estudis eclesiàstics. Va romandre 

cinc anys al col·legi de Palma de Mallorca estudiant humanitats, partint després 

cap al Seminari Intern que l‘ordre disposava a l‘Espluga de Francolí 

(Tarragona), per tal de continuar amb els estudis de filosofia. Aquesta 

residència agrupava vocacions de Catalunya, València i les Illes Balears103. 

Tenia quinze anys d‘edat i hi va romandre fins als divuit. Fou als dinou quan, a 

partir d‘una crisi de vocació, retornà a Mallorca. Tot i això, els estudis realitzats 

allà li serviren per a accedir directament als estudis de magisteri, amb la 

convalidació de determinades assignatures. 

Estant a la Missió és quan comença a rebre les primeres lliçons de 

solfeig. Reconeix: «les classes no estaven molt ben organitzades ja que tenien 

lloc mitja hora abans de començar la sessió del capvespre. De dues i mitja a 

tres del migdia, just després de dinar. Ens ajuntaven dins una sala a tots, 

independentment de la diferència de nivells. El mestre, amb el piano, anava 

passant la lliçó un per un, mentre la resta estudiaven, cantant cadascú la lliçó 

que li pertocava. Recordo haver estat un any o dos sencers amb la mateixa 

lliçó, i el mestre ni se‘n va adonar. La vaig arribar a cantar perfectament!. La 

prioritat educativa d‘aquell col·legi no era precisament la formació musical. El 

llatí i les assignatures de lletres en general, assolien el major protagonisme. 

Malgrat això, cantàvem sovint a l‘església. Arribàrem a interpretar misses de 

Perosi a tres veus juntament amb tenors, baixos, i amb un petit grup de corda 

que assistia com a convidat. Evidentment els nins tan sols fèiem la veu de 

soprano»104.  

Bibiloni, en aquells moments, ja començava a fer palesa la seva facilitat i 

talent envers la pràctica i interpretació musicals. Recorda: «vaig arribar a cantar 

la sibil·la dos anys seguits. Tinc un gran record també d‘un any en què, amb 

motiu de la festa de Santa Cecília, patrona dels músics, es va fer una selecció 
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 Quant a la Congregació de La Missió a l‘Estat espanyol, vegeu: ORCAJO, Antonio, C.M. 
Historia Básica de la C.M. en España (1704-2004). Madrid: Editorial La Milagrosa, 2007. Es pot 
comprovar com la Província Canònica de Barcelona abasta, des del 1902, les comunitats de 
Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Per aquest motiu Baltasar Bibiloni es va haver de 
traslladar al Seminari Intern de l‘Espluga de Francolí per tal de continuar amb els estudis 
eclesiàstics iniciats al col·legi que l‘ordre disposava a Palma de Mallorca. 
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de nins cantaires d'alguns col·legis religiosos de Palma per tal d‘interpretar la 

Missa Pontificalis de Lorenzo Perosi, concert que tingué lloc a la catedral de 

Palma i fou dirigit pel reconegut compositor mallorquí Joan Mª Thomàs»105.  

A la Missió s‘inicià en l‘estudi del piano, tot i reconèixer que en els inicis 

ho féu de forma molt anàrquica. Referent a llavors comenta: «Fou una època, 

tot i la poca formació que rebíem, en que vaig viure molt la música»106. Els caps 

de setmana i durant les vacances d‘estiu, que solia passar-les a Binissalem, 

entra a formar part de la recentment creada Massa Coral, impulsada pel vicari 

de la vila Mn. Pere Julià. D‘aquesta coral, anys després, n‘arribaria a ser el 

director, i no per poc temps. 

Ja estant a l‘Espluga de Francolí recorda: «Assajàvem molt de cant 

gregorià, i solíem cantar el propi de cada setmana. Acompanyàvem sempre la 

missa dels diumenges, fent també polifonia. En poc temps em van nomenar 

organista, tot i els meus mínims coneixements. Amb tot, aleshores ja em vaig 

atrevir a fer alguna composició senzilla. Alguna va ser interpretada inclús pel 

cor de l‘escola, i degut a la insistència dels cantaires, donada la pobre 

interpretació que en feia del director, va ser dirigida per mi»107.  

 
 
 

                                                 
 
105

 La figura de Joan Mª Thomàs i Sabater (1896-1966) ocupa un lloc prominent dins el 
panorama musical de finals del segle XIX i principis del segle XX a Mallorca. La seva petjada 
en l‘àmbit de la composició va anar més enllà de les nostres fronteres. De línea compositiva 
modernista, destaca la seva obra per a orgue, música que li otorgà fama universal. El seu 
vessant com a crític a revistes musicals de tot el món li otorgà també un ampli reconeixement 
com a intel·lectual en la matèria. Fou el fundador de la Capella Clàssica, agrupació coral amb la 
qual interpretà concerts arreu del món. Vegeu: ÁLVAREZ NIETO, Isabel Francisca. «Joan 
Maria Thomàs Sabater, organista y musicólogo mallorquín». Revista de música culta 
Filomúsica, núm. 26, març-2002.http://www.filomusica.com/filo26/fca.html (accés 26 d‘octubre 
de 2009). Destaquem els seus escrits on fa una enèrgica defensa d‘aportacions innovadores 
quant a composició, tot criticant de forma contundent els intransigents a aquestes noves 
onades. Vegeu: THOMÀS I SABATER, Joan Mª. «De la intransigència en matèries musicals». 
Barcelona: Revista Catalana de Música, núm. I, 1923, pàg. 147-154.  
Frase textual extreta de l‘entrevista a Baltasar Bibiloni al seu domicili particular. Binissalem, 14 
d‘octubre de 2009.  
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2.4 Magisteri 

 
 

L‘any 1955, a l‘edat de dinou anys, Baltasar Bibiloni retorna a Mallorca. 

Aleshores no té clar el camí a seguir. Tot i portar ja la vocació musical ben 

endins, la conjuntura social heretada des de la Guerra Civil i amb la conseqüent 

i sempre traumàtica postguerra, fan que Bibiloni es mostri dubitatiu quant a on 

encaminar el seu futur. Amb una clara vocació docent es trobava amb la 

situació que no es contemplava aleshores la figura de músic o de mestre de 

música a les escoles. Aquesta situació de desprestigi general de l‘ensenyament 

musical li creà aleshores força incertesa.  

A les acaballes de la dècada dels cinquanta emperò, sembla que la 

conjuntura general comença a experimentar un cert gir cap a millor gràcies a 

l‘empenta del turisme. Llavors, a Mallorca, només existien l‘Escola Mercantil i 

l‘Escola Normal de mestres, que aleshores depenia de la Universitat de 

Barcelona, com a únics llocs on es podien realitzar estudis superiors. Ambdues 

escoles passarien anys després a formar part del que actualment és la 

Universitat de les Illes Balears108. A l‘Escola Normal hi podien accedir alumnes 

amb els estudis de batxillerat elemental, que s‘obtenia als quinze anys d‘edat. 

Per això, i tenint en compte el fet que els estudis tenien una durada aproximada 

de tres anys, hom podia ser mestre als divuit anys d‘edat. Baltasar Bibiloni hi va 

                                                 
108

 L‘Escola Normal es creà a Mallorca l‘any 1842, i l‘Escola Mercantil el 1880. Depenien 
ambdues aleshores de l‘Institut Balear, pertanyent aquest a la Universitat de Barcelona. Quant 
a la creació i evolució de l‘Escola Normal de formació de mestres a Palma de Mallorca, vegeu: 
MULET i TROBAT, Bartomeu. L’Escola Normal de Mestres en els seus orígens i el reformisme 
liberal. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1987; OLIVER, Jaume. Escola i 
societat. L’ensenyament a les Illes en el segle XX. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1978, 
pàgs.36-39. 
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accedir a través del batxillerat superior que li fou convalidat, com he dit abans, 

arran dels seus estudis cursats al seminari de l‘Espluga de Francolí. Tot i 

abandonar el seminari, Baltasar manifesta: «ambdues vocacions, la de capellà i 

la de mestre, en un sentit ampli tenen molt a veure, enteses ambdues com i 

des del compromís». 

Aleshores Baltasar inicia els estudis de mestre, fent-ho per lliure109. A 

casa seva no podien fer-se càrrec de la despesa dels seus estudis, i per aquest 

motiu va haver de començar a treballar i assumir-la ell sol. Els horabaixes 

anava a classes amb D. Pere Deià i Palerm110, mestre qui llavors preparava a 

alumnes de magisteri. Allà recorda haver coincidit entre d'altres, amb Gabriel 

Janer Manila, reconegut escriptor i catedràtic de Pedagogia a la Universitat de 

les Illes Balears a dia d‘avui i que aleshores era alumne oficial als estudis de 

magisteri. Precisament Gabriel Janer Manila ens ha descrit magníficament 

l'Escola Normal d'aquells anys en la seva obra Petita memòria d'un mestre del 

meu temps111.El primer lloc on treballà Baltasar va ser una gestoria de la 

localitat d‘Inca, tot i deixar-ho setmanes després vista la minsa quantia del seu 

sou. Dies després li ofereixen una altra feina, aquesta ja a Binissalem i amb 

unes condicions econòmiques molt millors. Fou a una fàbrica de calçat que 

necessitaven una persona a les oficines que pogués fer-se càrrec de la 

correspondència. Com reconeix el mateix Bibiloni: «aleshores hom funcionava 

a través de cartes, no existia cap altre mitjà de transmissió. El telèfon gairebé 

no s‘emprava. Llavors, jo me‘n vaig fer càrrec de redactar la correspondència 

de l‘empresa»112. Reconeix que gràcies a aquesta feina i la flexibilitat d‘horaris 

que li facilitaren va poder continuar amb els estudis de mestre. Recorda una 

                                                 
109

 Existia aleshores la possibilitat de ser alumne oficial de l‘Escola Normal i anar a les classes 
del dematí, o cursar els estudis de manera lliure. Aquest darrer era el cas de Baltasar, qui per 
raons de feina no hi podia assistir els matins. 
 
110

 Pere Deià i Palerm fou aleshores crític musical del diari Baleares i mestre de l‘Escola 
Annexa a l‘Escola Normal. De l‘Escola Annexa i el seu professorat, vegeu: COMAS, Francesca; 
OLIVER, Jaume (coord.). L’Escola Annexa, 175 anys de formació pràctica de mestres a les 
Illes Balears (1835-2010). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2010. Pere Deià i 
Palerm era germà del mestre freinetista Miquel Deyà i Palerm. Quant a l‘aportació i llegat 
d‘aquest darrer, vegeu: JAUME CAMPANER, Miquel. Freinet a Mallorca. Miquel Deyà i Palerm 
i l’escola de Consell (1930-1940). Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2001. 
 
111

 JANER MANILA, Gabriel. Petita memòria d'un mestre del meu temps. Barcelona: Editorial 
Galba, 1975. 
 
112

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 14 d‘octubre de 2009).  
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anècdota: «encara que els treballadors sortissin de la fàbrica a les sis, si jo 

havia de partir a les cinc per assistir a les classes em deixaven partir. Mai em 

varen posar cap entrebanc. Els estic molt agraït. A més, poc temps després 

vaig poder disposar d‘una motocicleta, quan la majoria de gent que anava a 

treballar a Ciutat ho feia amb bicicleta aleshores»113. Degut al fet d‘haver de 

compaginar els estudis amb la feina, Baltasar va trigar uns anys més a acabar 

la carrera. Recorda que els darrers exàmens de la carrera tant de piano com de 

mestre els va haver de fer a València, ja que el tribunal competent d‘examinar-

los va estar uns anys sense desplaçar-se a Mallorca. 

A l‘edat de vint-i-dos anys, emperò, va viure una època en que decidí 

abandonar els estudis de mestre i de música, que venia cursant des de feia 

anys. Reconeix Bibiloni: «tenia poques ganes de fer feina i moltes ganes de 

viure la vida. Recordo haver assistit un dia a un concert d‘un grup en que 

aleshores Bernat Pomar114, reconegut violinista a dia d‘avui, n‘era el baixista. 

Just acabaven d‘estrenar la popular cançó composta per ell mateix ―Cada dia 

es fiesta en Mallorca‖. Sortint vaig creuar-me amb la meva mestre Marina 

Fernández Lamarca, professora de música aleshores a l‘Escola Normal i de qui 

guardo un record entranyable. Em va demanar el motiu pel qual havia deixat 

d‘assistir a les seves classes, tot enaltint les meves qualitats musicals , fent-me 

saber que podia arribar a ser un bon músic. La seva capacitat persuasiva va fer 

que continués amb els estudis de mestre. Li estaré sempre agraït»115. Marina 

Fernández Lamarca fou la primera Professora Especial de Música que va tenir 

l'Escola Normal de Palma de Mallorca116. La música fou matèria obligatòria en 

la formació dels mestres a partir de l‘any 1914, amb una durada de dos cursos. 

                                                 
 
113

 Ibidem. 
 
114

 Bernat Pomar i Pomar(1932- ), pedagog, compositor i violinista mallorquí,  fou membre de 
l‘Orquestra Simfònica de Mallorca i de l‘Orquestra ―Ciutat de Palma‖. Destaca la seva tasca de 
formació de joves intèrprets a través del Mètode Suzuki.  Fruit de la seva tasca pedagògica 
creà l‘Orquestra de corda Bernat Pomar. Fou guardonat amb el premi Ramon Llull l‘any 2005 i 
amb el premi Jaume II, que otorga el Consell de Mallorca, l‘any 2007. 
 
115

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 14 d‘octubre de 2009). 
 
116

 A punt 1.7.4 d‘aquest treball ja fem ressò de la figura de Marina Fernández Lamarca com a 
una de les introductores del mètode de Jacques-Dalcroze a Mallorca. Aleshores era professora 
a l‘Escola Normal Femenina de Palma de Mallorca. 
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Aquests dos cursos perduraren en els diferents plans d‘estudis fins a l‘arribada 

del Pla de 1971. Els seus continguts eren bàsicament el solfeig i repertori de 

cançons. Ambdues li foren convalidades a Bibiloni pels estudis cursats a 

l‘Espluga de Francolí. 

En aquella època manifestava Bibiloni un cert interès per la música més 

moderna i avantguardista, com no podia ser d‘altre manera en un jove de la 

seva edat. Arribà inclús a formar un conjunt musical amb un grup de companys, 

el Leaders Quartet. Aquests grups neixen en l‘ambient pop i ye-yé que envaí 

els anys seixanta l‘Estat espanyol fruit de corrents sorgides a l‘estranger.  

Aleshores gaudiren d‘un cert renom dins la comarca, renom que els permeté fer 

concerts per tot arreu esdevenint aquesta activitat una font d‘ingressos 

inestimable per a Bibiloni. Cal fer esment de la gran quantitat de grups 

mallorquins, com el de Baltasar Bibiloni, que a partir de la dècada del anys 

seixanta del segle XX començaren a actuar als hotels de la costa mallorquina. 

En la tesi doctoral L’oci a Mallorca dels anys seixanta a la transició 

democràtica, de Margalida Pujals i Mas, trobem referències quant a la 

presència de grups musicals als hotels de les zones turístiques mallorquines en 

la dècada dels seixanta: «L‘ambient musical a Mallorca no estava format tan 

sols per cantautors en mallorquí, sino que a principis dels anys seixanta 

sorgiren molts grups m,usicals aprofitant el filó del turisme per obtenir l‘èxit 

desitjat. Sovint eren grups amateurs que es dedicaven a oferir un repertori 

internacional d‘èxits del moment intercalant algunes cançons típiques 

mallorquines que ocupaven les nits dels hotels»117. Aquestes actuacions tenien 

lloc a sales de festes del propis complexes hotelers. Els turista podia gaudir així 

de l‘oferta d‘esbarjo necessària i inclosa dins el mateix paquet turístic, fent així 

una menor despesa i assegurant uns guanys més elevats a l‘hoteler. Aquesta 

aportació musical i ociosa a les nits estiuenques de Mallorca no va fer més que 

enfortir a la nostra illa com a destinació de vacances esdevenint tot plegat, 

juntament a l‘oferta de sol i platja, un reclam turístic de primer ordre aleshores.  

 

 

                                                 
117

 PUJALS I MAS, Margalida. L’oci a Mallorca dels anys seixanta a la transició democràtica. 
Tesi doctoral dirigida pel Dr. Sebastià SERRA. Universitat de les Illes Balears, maig-2001, pàg. 
344. 
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Actuació amb el seu conjunt Leaders Quartet 

 

 

Cal destacar el fet que als dinou anys d‘edat, poc després de tornar de 

l‘Espluga de Francolí, Baltasar se‘n fa càrrec de la direcció d‘un cor d‘al·lotes al 

poble de Binissalem. El mateix farà poc després amb la Massa Coral de la vila. 

Aquest aspecte, tot i coincidir en l‘època que tractem en aquest punt, serà 

objecte d‘un comentari més rigorós al tercer punt d‘aquets treball, que 

dediquem a docència i direcció coral. 
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2.5 Conservatori de Barcelona 

 
 

Una vegada acabats els estudis de mestre, Baltasar Bibiloni volia seguir 

ampliant els seus coneixements musicals. Necessitava aprofundir en estudis 

d‘harmonia i tècnica de composició. Tot i la seva facilitat, talent i vocació 

creadora, necessitava d‘una base tècnica més acurada. Amb vint-i-sis anys es 

trasllada a Barcelona. Dels dos anys d‘harmonia que va cursar al Conservatori 

de Palma de Mallorca118, Baltasar comenta: «m‘havia examinat de dos cursos 

d‘harmonia amb nota excel·lent, però el que jo volia era saber crear un 

acompanyament harmònic a partir d‘una melodia. Doncs no sabia com fer-ho, 

no m‘ho havien ensenyat. Al conservatori reduïen l‘estudi de l‘harmonia a 

resoldre baixos xifrats, tasca de la qual jo no n‘extreia una utilitat real sense 

anar acompanyada d‘una formació complementària. Aleshores al Conservatori 

de Palma només es podia cursar el grau elemental. Tot plegat funcionava 

envoltat de greus mancances administratives i en infraestructures. Recordo 

com el tràmit de matriculació consistia en dirigir-te a un dels professors a qui li 

indicaves el curs al qual et volies matricular, pagant-li llavors la quantia de la 

matrícula a ell directament. Amb tot, s'ha de reconèixer el gran mèrit d'aquell 

reduït grup d'homes i dones que durant molts d'anys sostingueren 

                                                 
118

 Quant a la història del Conservatori de Palma de Mallorca, a dia d‘avui Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Mallorca, vegeu: BIBILONI, B; MOLL, J.; ROIG, J. (et al.). 
Conservatori, 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània, ob. cit. 
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l'ensenyament musical oficial a Mallorca, amb una manca de medis més que 

evident»119. 

Es traslladà poc després a Barcelona, on hi va romandre durant dos 

anys. Recorda Bibiloni: «vaig treballar a una escola, l‘Institut Tècnic Eulàlia120. 

No hi vaig impartir classes, tan sols havia de tenir cura del alumnes de batxiller 

al llarg del temps d'estudi, quan no hi havia el seu professor. Amb els alumnes 

d‘educació primària vaig fundar una agrupació coral. Assajàvem mitja hora 

després del dinar, dos cops a la setmana. Era una escola d‘alta burgesia. Molts 

nins venien a escola amb el xofer del seu pare»121.  

 

 

 

 

Baltasar amb poc més de 20 anys 

 

                                                 
119

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 15 d‘octubre de 2009). En 
aquesta entrevista, com a la del dia 14 d‘octubre de 2009 vàrem tractar aspectes de la seva 
infantesa i etapa de formació. 
 
120

 Baltasar Bibloni obtingué la feina a l‘Institut Tècnic Eulàlia fruit de la seva amistat amb 
Guillem Borràs i Oliver, nebot del fundador, el Dr. Bartomeu Oliver, també natural de la vila de 
Binissalem.  En relació a l‘Institut Tècnic Eulàlia, vegeu: SUÑÉ, Albert; ESTRADA, Clara i 
MAGRINYÀ, Francesc. Institut Tècnic Eulàlia. Seixanta anys d'història. Barcelona, 1985. 
 
121

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 15 d‘octubre de 2009).  
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En referència als seus inicis en el món de l‘ensenyament musical, 

recorda com a les seves estades de vacances a Binissalem, retornant de 

Barcelona, era requerit pel del rector  de la vila per tal de preparar al cantor de 

la sibil·la. 

Quant a les seves classes al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona122 recorda amb especial estima a D. Josep Poch, professor de 

tècnica harmònica aleshores a aquella institució. El reconeix com un dels seus 

grans mestres. Lamenta alhora no haver tret més profit de l‘època que va 

romandre a Barcelona. De caràcter més bé tímid i un xic introvertit, no es va 

introduir gaire dins els ambients musical i coral barcelonins al llarg de la seva 

estada. Malgrat això, sí que aprofità l‘oportunitat d‘assistir a molts concerts i 

assajos de corals catalanes. Pel fet de ser alumne del conservatori tenia accés 

gratuït a la temporada de concerts del Palau de la Música Catalana i del Gran 

Teatre del Liceu, ambdós centre neuràlgic de la música catalana aleshores. 

Recorda haver quedat fascinat després d‘assistir a un concert de l‘Orfeó 

Català123 al Monestir de Poblet. Aleshores, aquesta agrupació comptava amb 

un plantell de prop de dos cents cantaires i esdevenia una de les principals 

icones culturals de Catalunya. Fou una època, reconeix Bibiloni, en que va 

veure i beure gran quantitat de música coral. 

Accedí directament al tercer curs d‘harmonia al conservatori barceloní, 

després de ser-li convalidats els dos primers que ja havia cursat al Conservatori 

de Palma i qualificats amb nota d‘excel·lent. Malgrat l‘alta qualificació obtinguda 

a Mallorca, reconeix el mateix Bibiloni que el seu nivell no era l‘idoni. Aleshores 

va fer una sol·licitud per tal de poder assistir a les classes del segon curs. El 

nivell d‘aquest era tan elevat que necessità classes particulars de reforç per tal 

de posar-se a l‘alçada de la resta. Al llarg del segon any a Barcelona va cursar 

el tercer nivell. El difícil procés d‘adaptació a la vida d‘una ciutat tan gran com 

Barcelona i l‘enyorança cap als seus i cap a la seva terra feren que retornés 

cap a Mallorca l‘any següent. Aquest retorn prematur li implicà el fet d‘haver de 

                                                 
 
122

 AVIÑOA PÉREZ, Xosé. Cent anys de Conservatori. Barcelona: Edicions de l‘Ajuntament de 
Barcelona-Servei de Publicacions, 1986. 
 
123

 ROIG ROSICH, Josep Maria. Història de l’Orfeó Català, moments cabdals del seu passat. 
Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 1993. 
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preparar el quart curs pel seu compte i examinar-se posteriorment com a 

alumne lliure a València.  

Tot i no haver-se integrat a la vida de la capital catalana, reconeix haver 

assolit un nivell de coneixements força elevat en l‘àmbit de la composició, i 

alhora unes idees molt clares de tècnica harmònica que ha anat aplicat fins a 

dia d‘avui. Amb tot, degut a la seva timidesa i alhora humilitat, no fou capaç 

d‘estrenar una obra de creació pròpia amb la Massa Coral de Binissalem, que 

ell dirigia, fins un bon grapat d‘anys després.  
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2.6 Pedagogia musical i altres 

 

 

Arriba aleshores la reforma educativa regulada per la llei del 1970124. 

Aquesta amplia els estudis obligatoris fins als catorze anys. Els mestres, vista 

aquesta prolongació del llindar d‘edat als estudis obligatoris, es van trobar amb 

el fet de no haver rebut formació de cara a fer front a l‘ensenyament a edats 

superiors. Aleshores hi va haver tot un procés de reciclatge i especialització de 

tot el col·lectiu docent per tal de poder cobrir totes les necessitats de 

professorat a l‘educació primària. Durant l‘estiu del 1974 es van organitzar 

cursos d‘especialització, que van tenir lloc a l‘Escola Madre Alberta de Palma 

de Mallorca. Baltasar va escollir l‘especialitat de llengua francesa. Aquests 

cursos incorporaven unes sessions teòriques i altres de caire més didàctic. 

Mentre Baltasar assistia com a alumne a les sessions didàctiques de la seva 

especialitat, li van proposar impartir les sessions de l‘especialitat de música. El 

1975, un any després, Baltasar obté l‘habilitació en filologia per a l‘E.G.B. 

Aquesta venia a significar l‘homologació de l‘anterior titulació de mestre, i que li 

permetia exercir mestratge dins el context de la nova llei. Aleshores, Baltasar 

Bibiloni ja portava anys exercint de mestre al col·legi de Montision, tal i com 

veurem al tercer punt d‘aquest treball d‘investigació.  

Plenament immers i compromès amb la seva tasca docent, Bibiloni no 

s‘oblida de continuar la seva formació musical. Decideix aleshores prendre part 

a cursos de tècnica de direcció coral, coincidint amb el moment en que se‘n fa 

càrrec de la direcció de la Coral de Sineu. Tot i el seu llarg bagatge al 
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 Vegeu els punts 1.7.2 i 1.7.3 d‘aquest treball d‘investigació, on hem tractat el contingut 
d‘aquesta i altres lleis d‘educació que han tingut vigència a l‘Estat espanyol. 
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capdavant de la Massa Coral de la vila de Binissalem, pensa que és un bon 

moment per a reciclar i ampliar coneixements vers la tècnica de direcció. El 

primer curs de direcció coral el realitza al col·legi Pius XII de Palma de 

Mallorca. Aquest fou conduït per Lluís Virgili, aleshores director de l‘Orfeó 

Lleidatà125. Obtingué llavors Bibiloni una beca l‘any 1973, la «Beca de la 

Dotación de Arte Castellblanch», avalat per la trajectòria dins el món coral que 

portava a les seves espatlles126. Aquesta li va permetre assistir durant dos anys 

a uns cursos internacionals de direcció coral que es celebraven a Lleida. A més 

de la formació en tècnica de direcció coral va rebre classes també de tècnica 

vocal per part de professors de molta entitat i renom provinents d‘arreu 

d‘Europa. En destaca la figura de Helmut Lips127.  

Aquests cursos li varen servir per a recuperar el contacte amb el món 

coral català que mantingué al llarg dels dos anys d‘estudi a Barcelona. El 1974 

realitza un curs d‘especialització al mètode Rítmica Dalcroze de pedagogia 

Musical, organitzat per l‘Institut Dalcroze de Ginebra. L‘any 1976 es trasllada a 

la localitat francesa de Vaison-La Romaine per tal d‘assistir a un altre curs de 

direcció coral organitzat pel moviment coral A Coeur-Joie128. Comenta Bibiloni, 

referent als continguts dels cursos de direcció: «En aquells moments els cursos 

de direcció coral es fixaven només amb la tècnica del gest, i dirigir implica molt 

més que tenir un bon gest. Implicava uns coneixement amplis del llenguatge 

                                                 
125

 Lluís Virgili i Farràs fou director de l‘Orfeó Lleidatà al llarg de gairebé quaranta anys (1953-
1991), lloc on impulsà els cursos de direcció i cant coral. Vegeu l‘entrevista feta a Lluís Virgili a 
la Revista L’Aurora, núm. 62, tardor de 2009. Aquesta revista és una publicació de la Federació 
de Cors de Clavé fundada el 1890. 
 
126

 Adjunt retall de premsa a l‘Annex I (retall 1). Aquest se‘n fa ressò de l‘obtenció de la beca 
per part de Baltasar Bibiloni. 
 
127

 Helmut Lips és professor emèrit de la Staatlitche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst de Stuttgart a Alemanya, professor convidat de la Universitat d‘Estrasburg i professor de 
cant a l‘Operastudio de París. És considerat com a autoritat, figura i referent a nivell 
internacional quant a l‘estudi de la veu, a partir dels més de setanta anys que dedicà a aquesta 
tasca. Pel que fa a les seves propostes quant a tècnica vocal, vegeu: LIPS, Helmut. Iniciación a 
la técnica vocal: la voz cantada del niño y principios de un trabajo vocal para los adultos. Lleida: 
Orfeó Lleidatà, 1979. 
 
128

 Aquest moviment, amb seu a la localitat francesa de Vaison-La Romaine (regió de 
Provença-Alps-Costa Blava), vé organitzant, fins a dia d‘avui, el festival internacional de música 
coral amb més renom dins l‘estat francès. A aquesta festival l‘acompanya tota una oferta de 
cursos dirigits a la formació en cant i direcció coral. Consulteu el dossier de premsa editat el 
2010 per aquesta mateixa associació a: http://www.choralies.fr/pdf/dossier_presse.pdf (accés el 
10 de maig de 2010). 

http://www.choralies.fr/pdf/dossier_presse.pdf%20(accés
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musical. Si hom no hi anava prèviament ben format en coneixements musicals, 

de poc podien servir»129 . L‘any 1978 va realitzar un curs a Madrid especialitzat 

amb el Mètode Orff. El 1979 realitza un curs de musicoteràpia organitzat per la 

Universitat de Valladolid.  

El seu primer contacte directe amb el mètode de Zoltan Kodály li arriba 

l‘any 1980. Aleshores el mètode de pedagogia musical creat pel pedagog i 

compositor hongarès esdevenia l‘avantguarda europea en aquesta matèria. 

Baltasar ho volia conèixer de ben aprop. Des de l‘editorial Real Musical, amb 

seu a Madrid, s‘organitzà una estada a Hongria. Dirigida al professorat de 

música volia facilitar la presa de contacte directe amb l‘aplicació real d‘aquesta 

metodologia, aplicació que es portava a terme aleshores a les escoles de tot 

l‘estat hongarès. Anys després, tornaria a Hongria com a professor de l‘EPM- 

Mètode Ireneu Segarra de Catalunya. Visitaren aleshores escoles, 

conservatoris i amics de Kodály.  

Aquestes visites a Hongria marcaran de manera notable l‘ideari de 

Bibiloni de cara al futur. Veurem al quart bloc d‘aquest treball, tant en les 

propostes didàctiques com al model d‘ensenyament musical dins les escoles, 

com la petjada del pedagog hongarès és sempre present en les idees de 

Bibiloni.  

L‘any 1991 obté el títol superior en Pedagogia Musical per part del 

Conservatori Superior de Música de València. Arran d‘uns processos de canvi 

administratiu deguts al nou context legislatiu impulsat a principis de la dècada 

del noranta, Baltasar es va haver de presentar davant d‘un tribunal tot 

acreditant el seu coneixements i tarannà docent . Palesant la seva ja extensa 

aportació compositiva i la seva tasca docent des dels inicis a Montision fins a la 

tasca pedagògica que aleshores ja portava a terme a l‘Escola Universitària de 

Formació del Professorat, aquest tribunal manifestà de forma unànime el 

reconeixement a la seva figura. 

 

                                                 
 
129

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 15 d‘octubre de 2009).  
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De la seva participació als cursos de pedagogia musical i direcció coral 

que organitzava l‘EPM-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya, en parlarem al 

bloc següent de continguts130. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
130

 Es pot comprovar al llarg d‘aquests darrers paràgrafs, tal com comentem a la justificació 
d‘aquest treball i al quart bloc de continguts que analitza l‘ideari pedagògic de Baltasar Bibiloni, 
com les influències per part de la resta de metodologies de renom provinents d‘autors com 
Dalcroze o Orff venen donades a partir del contacte directe amb aquestes a partir dels cursos 
que realitzà. 
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3. Direcció coral i docència
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3.1 Introducció 

 

 

A diferència de l‘anterior bloc de continguts, on només hem tractat 

l‘etapa de formació, parlarem a aquest de tota la seva trajectòria com a docent i 

director de cors. Ambdues, segons el propi Bibiloni, van agafades de la mà. 

Posar-se al capdavant d‘un grup de cantaires i aconseguir que interpretin 

cançons de manera conjunta i ben empastada implica tota una sèrie de 

processos didàctics molt semblants a la tasca que desenvolupa un mestre de 

música a l‘escola. De fet, podrem comprovar al llarg de la seva trajectòria 

musical com a cada etapa docent hi va lligada ineludiblement una etapa de 

direcció coral. 

Al llarg d‘aquests anys dedicats a la pràctica docent, Baltasar Bibiloni 

impulsarà la introducció de noves metodologies d‘ensenyament musical a les 

institucions on treballarà fent-les extensives als seus alumnes, que en el cas de 

l‘Escola de Formació del Professorat i els dels estudis de mestre posteriorment 

a la Universitat de les Illes Balears, esdevindran els futurs mestres de música 

de les escoles de les Illes Balears. Les idees d‘Ireneu Segarra principalment, 

amb les qual va prendre contacte a partir de la seva tasca a l‘EPM-MIS de 

Catalunya, i les de Kodály; després, i en menor mesura les d‘Orff, Dalcroze i 

altres; i tot plegat afegit a la seva empremta personal des de la realitat de les 

Illes Balears, donaran lloc a una nova manera de concebre l‘ensenyament 

musical desconeguda fins aleshores dins el panorama de les nostres illes. Tot i 

topar-se en els inicis amb una legislació que no reconeix l‘ensenyament 

musical de forma clara i explícita a les escoles, Bibiloni exercirà de potenciador 

i formador de professorat competent en música des de les institucions o cursos 
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on impartirà docència. En aquest fet, i en la seva obra compositiva, rau la seva 

gran aportació en matèria pedagògica. 
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3.2 Massa Coral de Binissalem, Cor de Sineu i Cor Cantilena 

 
 

 

 

Massa coral de Binissalem en els inicis de Baltasar Bibiloni com a director. 

 
 
Amb dinou anys d‘edat i coincidint amb la seva tornada a Mallorca 

després de romandre quatre anys a l‘Espluga de Francolí, Baltasar Bibiloni se‘n 

fa càrrec de la direcció de la seva primera agrupació coral l‘any 1956. Recorda 

el cúmul de coincidències que en possibilitaren l‘avinentesa: «Vaig ser convidat 

a la comunió de la filla dels propietaris d‘una fàbrica de sabates de la vila, 

amics dels meus pares. Com a regal de comunió vaig decidir dedicar-li una 

composició per a interpretar el dia de la cerimònia. Vaig haver de cercar dues 

cantaires per a l‘avinentesa, i ho vaig fer a una de les dues corals d‘al·lotes que 
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hi havia llavors a Binissalem. Amb el consentiment de les monges 

responsables aleshores d‘aquelles agrupacions, la meva composició, per a 

dues veus i acompanyament d‘harmonium, va poder ser interpretada. Vistes les 

meves aptituds musicals i coincidint amb la mort aquell mateix any de la 

directora de la coral, les monges em van oferir la direcció de la coral. Vaig 

acceptar l‘oferiment el mes de maig i al mes de juliol ja els havia ensenyat una 

missa a dues veus del pare Antoni Martorell131, missa que interpretàrem amb 

motiu de la festa de Sant Vicenç de Paül. Recordo que aleshores ho vaig viure 

com una experiència extraordinària»132. 

 

 

 

 

Excursió de la Massa Coral a la casa del poeta Joan Pons i Marquès 

 

En aquella època ja existia una agrupació coral mixta a la vila de 

Binissalem, dirigida aleshores per Mn. Pere Julià. Comptava amb una 

                                                 
131

 L‘apreci i alhora admiració que palesava Baltasar Bibiloni envers la figura del compositor 
mallorquí Antoni Martorell la podem comprovar als seus escrits. Vegeu l‘article complet que 
porta per títol «Antoni Martorell, un compositor amb les arrels a la pròpia ètnia» a l‘Annex 4-
article 6, i que fou  publicat al Diario de Mallorca del 28 d‘agost de 1985.  
 
132

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009). En 
aquesta entrevista vàrem tractar aspectes de la seva trajectòria com a docent i director de cors. 
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vuitantena de cantaires, quinze dels quals eren nins. Recorda Bibiloni: «Era 

una coral que sonava prou bé. El seu director tenia molta cura de la tria del 

repertori i la sonoritat de l‘agrupació. Aprofitant les vacances d‘estiu i altres 

dates en que jo retornava a Binissalem m‘afegia a l‘agrupació. Record haver 

interpretat obres com Ave Maria o Sepulto de T.L. de Victòria, Estrella de 

s’Auba de Miquel Tortell, La Ciutat de Nàpols i tantes altres»133 .  

Coneguda ja la tasca que portava a terme al capdavant de la coral 

d‘al·lotes, els membres de la Massa Coral, en absència de Mn. Pere Julià, li 

oferiren a Baltasar Bibiloni fer-se càrrec de la direcció de la seva agrupació 

l‘any 1956. Acceptà de bon grat i en fou el seu director titular al llarg de vint-i-

dos anys, fins l‘any 1978, ni més ni manco. Ambdues corals assajaven en 

funció de les actuacions que s‘anaven programant, ja fos un concert o un 

compromís litúrgic. Les temporades en que no s‘assajava Baltasar aprofitava 

per aprofundir en els seus estudis musicals. Malgrat tot, l‘agenda de la coral era 

plena de concerts. Se‘n realitzaven per tot arreu de l‘illa de Mallorca, 

acompanyant ineludiblement els actes institucionals més significatius que 

tenien lloc a la vila de Binissalem, una de les seves principals tasques i raons 

de ser. L‘activitat llavors de l‘agrupació era realment intensa. Destaquem el 

període de dos anys d‘absència en què Baltasar es traslladà a Barcelona per a 

estudiar harmonia al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, estada 

que ja hem comentat al segon punt d‘aquest treball. Aquesta etapa emperò, no 

implica de cap manera una ruptura amb el món coral. El temps que roman a 

Barcelona crea la coral infantil de l‘Institut Tècnic Eulàlia, institució on treballà i 

a la qual hem fet també referència amb anterioritat. 

La coral de la vila de Sineu, aleshores anomenada Coral del Teleclub 

Piloto de Sineu, fou dirigida per Baltasar Bibiloni des de l‘any 1972 al 1978. 

Aquesta etapa a Sineu va íntimament lligada a la Massa Coral de Binissalem 

que ja dirigia. Nombrosos foren els concerts que feren ambdues corals de 

manera conjunta, gairebé esdevenint una coral sola aleshores. 

 

 

                                                 
133

 Ibidem. 
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Concert de Setmana Santa amb la coral de Sineu-Binissalem. Anys 70 

 

Foren uns anys de molta activitat concertística per part de les dues 

formacions, anys en què Baltasar aprofitava també per a continuar formant-se 

en la tècnica de direcció, assistint a nombrosos cursos que ja hem esmentat en 

el bloc anterior d‘aquest treball d‘investigació. Actuaren per tot arreu de les 

Illes, oferint inclús concerts a diferents indrets de l‘Estat espanyol.134 

A més de les corals de Binissalem, Sineu i la del col·legi de Montision, 

Baltasar Bibiloni se‘n va fer càrrec aleshores de la direcció de dues corals 

infantils més. Estem parlant de la Coral Infantil de Binissalem i la coral de les 

Germanes de la Caritat de Sineu. Poc temps després li ofereixen també la 

direcció de la Coral Infantil de l‘Escola Nacional d‘Inca135, coral que finalment 

dirigí al llarg de dos anys. Podem comprovar com l‘activitat coral i concertística 

que dugué a terme Baltasar Bibiloni al llarg d‘aquells anys fou frenètica. Malgrat 

l‘abast i allau de responsabilitats, Bibiloni reconeix del tot constructives totes i 

                                                 
134

 Amb motiu del desè aniversari de la Coral del Teleclub de Sineu, vegeu: RIUTORD, 
Esteban. «X Aniversario de la fundación de la Coral del Teleclub», publicat al butlletí Teleclub 
Piloto de Baleares, núm. 2, Sineu, 1975. 
 
135

 Adjunt retall de premsa a l‘Annex I, on es fa ressò del fet que Baltasar Bibiloni assumeix el 
càrrec de director d‘aquesta agrupació coral (retall 2). 
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cadascuna d‘aquestes empreses de cara a la seva formació i tarannà musicals, 

tot aportant el temps i dedicació adients que cadascuna requeria.  

 

 
 

 
 

Sortida a Santiago de Compostela amb la coral de Sineu-Binissalem. Finals dels anys 70 
 

En una entrevista feta l‘abril del 1975, i publicada aleshores pel butlletí 

Teleclub Piloto de Sineu136, Bibiloni afirma: «Inesperadament vaig rebre la visita 

del president del Teleclub de Sineu, acompanyat per sr. Joan Gelabert, delegat 

de la seva coral. Em van proposar agafar les regnes de la coral. Crec recordar 

que des del primer moment la idea em va entusiasmar. Vaig substituir al fins 

aleshores director Gerardo Pérez Busquier»137.  

                                                 
136

  Vegeu entrevista completa al butlletí Teleclub Piloto de Baleares, núm. 3, d‘abril de 1975. 
La publicació del butlletí Teleclub Piloto de Baleares fou engegada al llarg dels seus anys 
d‘existència. En podem consultar el contingut digitalitzat de tots aquests butlletins a l‘arxiu de 
l‘Associació de Premsa Forana de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears. 
 
137

 Gerardo Pérez Busquier, director d‘orquestra d‘orígen valencià, era també aleshores director 
titular de l‘Orquestra Simfònica de Mallorca, a dia d‘avui anomenada Orquestra Simfònica de 
les Balears «Ciutat de Palma». Precedit per Eaktay Ahn i Anthony Morss, fou el tercer en 
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La idea de conjunt que Baltasar sempre ha manifestat i defensat 

respecte al cant coral queda palesa en aquestes paraules, tot enaltint el grup 

que es trobà a Sineu: «Encara que soni paradoxal, la qualitat de les veus 

esdevé de relativa importància en un grup coral. El que més interessa és la 

qualitat humana dels cantaires, la seva sensibilitat musical i la seva voluntat 

d‘adequar-se a la disciplina del grup. En tots aquests aspectes, els coralistes 

de Sineu n‘eren exemplars»138. 

 

 
 

Cor de Sineu-Binissalem amb la direcció de Baltasar Bibiloni. Finals dels 70 

 

El Teleclub de Sineu es va crear l‘any 1968 per un grup de persones que 

volien donar una empenta a la vida cultural de la vila de Sineu. Es celebraven 

tot tipus d‘actes de caire cultural, tals com exposicions, conferències, trobades, 

etc139. Amb tot, un dels seus estendards era l‘agrupació coral, de la qual 

Baltasar Bibiloni en va ser director durant de set anys. Com hem esmentat 

                                                                                                                                               
assumir aquest càrrec. El passat 2008 obtingué la distinció de ―Insigne de la Música Valenciana 
2008‖ per part de l‘Associació d‘Òpera i Concert d‘Elda, com a reconeixement a la seva 
trajectòria musical. 
 
138

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009).  
 
139

 És d‘obligada consulta quant als Teleclubs a les Balears: PUJALS MAS, Margalida. Els 
teleclubs a les Illes Balears: 1966-1978. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 2000; PUJALS MAS, Margalida. Els 
teleclubs de les Illes Balears: el fracàs d’una acció cultural franquista. Palma de Mallorca: 
Documenta Balear, 2006.  
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abans, la seva activitat musical va anar molt lligada a la Massa Coral de 

Binissalem. Aleshores esdevingué una de les corals amb més anomenada dins 

l‘illa de Mallorca. Realitzaven més d‘una vintena de concerts anuals, dins i fora 

de l‘illa de Mallorca. 

En una sortida, la coral va actuar per a la televisió pública estatal, 

Televisión Española, als seus estudis de Prado del Rey a Madrid. Cantaren a 

una missa que es va emetre en directe un diumenge dematí. En ella es va 

estrenar una obra de Baltasar Bibiloni, composta especialment per a l‘ocasió140.  

A més d‘aquesta prolífica activitat concertística, la coral participava de 

les festes litúrgiques importants, tant de la vila de Binissalem com de Sineu. 

Baltasar Bibiloni recorda: «A èpoques com les de Nadal o Pasqua recordo que 

la nostra activitat era frenètica. Hi havia dies en que havíem de participar a les 

misses d‘ambdues localitats. Això implicava adaptar els horaris i alhora 

mobilitzar tots els membres de la coral d‘una banda cap a l‘altra»141. 

El 1978 Baltasar es veu obligat a deixar la direcció de la coral, tant a 

Binissalem com a Sineu. Les seves obligacions a l‘escola de Montision i la 

preparació d‘unes oposicions a l‘Escola de Magisteri li requerien gairebé una 

dedicació completa. La seva partida marcà un abans i un després dins la vida 

musical de la vila. Així ho reconeixen la majoria de cantaires que varen passar 

per les seves mans en aquella època142.  

Cal destacar la relació musical que va mantenir amb la cantaire sineuera 

Francesca Alomar, aleshores jove contralt de gran projecció. Actuà aleshores 

com a solista a nombrosos concerts dirigits pel mateix Baltasar Bibiloni. Estudià 

cant i arribà a ser la directora de la Coral Infantil de Sineu. Anys després 

exerciria de professora de tècnica vocal als estudis de mestre de la Universitat 

de les Illes Balears i als cursos de pedagogia musical que creà el mateix 

                                                 
140

 Retall de premsa  publicat al diari Ultima Hora en la dècada dels anys setanta, fent ressò de 
l‘actuació a Televisión Española  de la Massa Coral de Binissalem i la Coral de Sineu. Adjunt 
retall de premsa a l‘Annex I (retall 3). 
 
141

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009).  
 
142

 Retall de premsa publicat al Setmanari Dijous de la localitat d‘Inca, del 26 d‘octubre de  l‘any 
1978. Adjunt retall de premsa a l‘Annex I, on es fa ressò de l‘abandonament del càrrec de 
director de la Massa Coral de Binissalem i de Sineu per part de Baltasar Bibiloni (retall 4). 
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Bibiloni. Traspassada l‘any 2009, fou objecte d‘un sentit homenatge el passat 

abril de 2010, homenatge en què hi fou present Baltasar Bibiloni143. 

 
 

 
  

 
Trobada de Pueri Cantores a la Basílica de Santa Francesc de Palma. Coral de Sineu-Binissalem. Anys 70 

 

 

L‘any 1985 rep Bibiloni un homenatge per part de l‘ajuntament de la vila 

de Binissalem. Ve a ser la mostra institucional d‘agraïment a tota la tasca 

desenvolupada durant els vint-i-dos anys que va estar al capdavant de la 

Massa Coral de Binissalem.  

Molt arrelat a la seva vila natal fou l‘encarregat de fer el pregó de les XXI 

Festes de‘s Vermar, les més populars de la vila i una de les festes amb més 

ressò de l‘illa de Mallorca. Tot i aquest fort lligam, per raons professionals poc 

                                                 
 
143

 Adjunt fotografia de a l‘Annex I (foto 1).  
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després va haver de desplaçar la seva residència a Palma de Mallorca durant 

uns anys144. 

Fou tan gran la demanda de música coral a Binissalem després de la 

partida de Baltasar Bibiloni què, pocs anys després, es va veure obligat a tornar 

formar una nova agrupació. Aquesta fou el reagrupament d‘excantaires de 

l‘antiga Massa Coral que en sol·licitaren la seva tornada. Neix llavors el Cor 

Cantilena145. La repercussió generada per l‘antiga Massa Coral, per 

l‘embranzida que aportà al món coral mallorquí al llarg de la dècada dels 60 i 

70, i la creació de la nova agrupació no passaren inadvertides per a la premsa 

local. Aquesta féu un especial ressò quant a l‘agrupació nouvinguda, creada 

això sí dins un panorama coral molt diferent al d‘aleshores. Esdevingué un 

homenatge a la que fou tretze anys enrere, coral de renom a l‘illa de Mallorca. 

Baltasar en fou director des de l‘any 1991 fins el 1993. Des d‘aleshores n‘han 

estat directors titulars el seu fill Bartomeu, seguit de deixebles del propi 

Baltasar com Joan Esteve Quetglas o Llorenç Gelabert. Aquest darrer en fou 

director fins l‘any 2007. A dia d‘avui n‘és directora titular Núria García 

Humanes. Destaquen dins el seu calendari els tradicionals concerts de Nadal i 

de les Festes de‘s Vermar, interpretant i estrenant sovint obres de Baltasar 

Bibiloni, el seu fundador.  

                                                 
144

 Retall de premsa de El Dia de Baleares de l‘11 de setembre del 1985. Se‘n fa ressò del nou 
pregoner de les Festes de‘s Vermar de l‘any 1985. En aquest cas fou Baltasar Bibiloni 
l‘encarregat. Adjunt retall de premsa a l‘Annex I (retall 5). 
 
145

 Tant a l‘article escrit per Gabriel Massot i Muntaner i publicat al Diario de Mallorca de 10 de 
gener de l‘any 1992, com al retall publicat al diari  El Dia 16 de Baleares l‘any 1991, es fa ressò 
de la recentment creada Coral Cantilena. Adjunt article i retall de premsa a l‘Annex I (retall 6 i 
7). 
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3.3 Col·legi de Montision i Coral Aubada 

 
 

L‘any 1966, Baltasar Bibiloni comença a exercir tasca docent al col·legi 

de Montision de Palma de Mallorca146. En principi és contractat com a organista 

titular substituint a l‘anterior, qui en deixa el càrrec degut a un avançat estat de 

ceguesa. Poc temps després, emperò, agafarà les regnes de l‘ensenyament 

musical al centre, pioner a Mallorca en l‘ensenyament d‘aquesta matèria. Serà 

doncs el primer lloc on Baltasar exercirà pràctica docent com a mestre de 

música. Tot i la seva ja contrastada experiència com a director de cors, 

Montision serà la seva primera experiència amb educació musicals als més 

petits. Tot plegat coincidí amb l‘aprovació de la nova llei d‘educació, i el 

reconeixement alhora de l‘ensenyament musical a les escoles. Montision fou el 

primer centre on s‘aplicà aquesta normativa i l‘encarregat de portar-ho a la 

pràctica fou el mateix Baltasar Bibiloni147. Tot plegat no li omplia el seu horari 

lectiu i va haver d‘impartir altres assignatures. 

L‘únic lloc on es començaren a aplicar les premisses que marca el nou 

text legal fou a Montision. Aplicar i palpar amb les seves pròpies mans aquesta 
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 Pel que fa a història del convent i el col·legi de Montision vegeu els fullets: PONS LLINÀS 
S.J., Nicolau. «Montesión, más de 400 años». Futllet Colegio Montesión, Palma de Mallorca 
1997; PONS LLINÀS S.J., Nicolau. «Montisión: 1561-2001». Futllet Colegio Montesión, Palma 
de Mallorca, 2001. 
 
147

 Ja en el primer bloc d‘aquest treball d‘investigació hem pogut comprovar com la proposta 
agosarada en matèria d‘ensenyament musical a les escoles que explicita la nova LGE del 
1970, no es fa palesa a la realitat. Molt poques seran les escoles públiques que introdueixin 
l‘ensenyament de la música. El mateix ocorre amb les privades llevat de contades excepcions, 
com és el cas del Col·legi de Montision. Els motius són diversos, un és el desprestigi i 
l‘absència que ha viscut aquest ensenyament fins al moment, i l‘altra la manca de professorat 
format en la matèria. Aquest aspecte, que ja ha estat objecte de comentari al primer bloc 
d‘aquest treball, és també objecte d‘anàlisi i comentari al quart bloc d‘aquest mateix treball. 
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nova conjuntura vers l‘ensenyament musical a través del dia a dia, desperta en 

Bibiloni elements de judici sobre allò que esdevé útil i el que és prescindible 

vers l‘ensenyament musical a l‘escola. Com a anècdota recorda la seva reacció 

visceral inicial: «Doncs si hem de fer música, els alumnes s‘han de comprar 

una llibre de solfeig, vaig pensar jo aleshores. Llavors, aquesta fou la gran 

patacada. Tot plegat fou un vertader desgavell. Començar a l‘escola amb la 

pràctica del solfeig tal i com el coneixem, i sense una formació en oïda i cant 

acompanyada d‘uns plantejaments didàctics adients, era del tot inviable. Tant 

de bo, només ho vaig fer amb el primer curs. Malgrat tot, tenia l‘avantatge de 

conèixer aleshores molt repertori de cançons, a més de gaudir d‘una llarga 

experiència en el món coral. Aleshores vaig decidir abandonar el solfeig i 

dedicar el temps lectiu a la interpretació d‘un repertori de cançons, en gran part. 

En aquell moment aquesta forma de treballar esdevingué del tot sonada!»148.  

Val la pena remarcar com Baltasar, sense conèixer encara Kodály, 

Dalcroze o Segarra, va tenir la iniciativa d‘agafar la cançó com a eix principal 

de l‘ensenyament musical, coincidint amb els mètodes més avantguardistes del 

moment i que han perdurat fins a dia d‘avui. Aleshores feia ús de cançons 

tradicionals castellanes principalment. Aquest era gairebé l‘únic repertori 

treballat als estudis de magisteri que ell cursà. Tot i que la seva professora de 

música Marina Fernández Lamarca era catalana, l‘ús d‘aquesta llengua era 

pràcticament inexistent aleshores dins les institucions d‘ensenyament arreu de 

les Illes i la resta d‘indrets de parla catalana. Fou en aquesta època quan 

Baltasar es va anar adonant de la necessitat de ressuscitar i adaptar el 

repertori tradicional de cançons de Mallorca i de la resta d‘Illes. Recorda com 

aleshores els cors de Mallorca, només tenien al seu abast en la nostra llengua 

peces com S’Estrella de s’Auba del mestre Tortell i qualque petit arranjament 

d‘alguna cançó popular.  

Aquesta tasca d‘adaptació que portarà a terme Bibiloni, com veurem 

més endavant, és la mateixa que en el seu moment Kodály i Béla Bartok 

realitzaren a Hongria, recuperant el repertori de cançons populars de la seva 

terra i fer-ne d‘elles la base de l‘ensenyament musical. No fou tan accentuada 
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 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009). 
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la seva tasca quant a recuperació pròpiament dita, la qual va anar a càrrec de 

documentalistes i investigadors com Rafel Ginard i Bauçà, Miquel Julià i 

Prohens o Josep Massot i Planes, els tres autors de diversos cançoners de 

Mallorca. Del cançoner de Julià i Prohens, Bibiloni n‘és autor del pròleg. Pel 

que fa a l‘edició del de Massot i Planes, aquesta va anar a cura del mateix 

Baltasar, ja fortament implicat llavors en l´ús de la cançó tradicional en el seu 

quefer docent149.  

Estant a Montision funda una agrupació coral infantil, el Cor Aubada. 

Aquesta agrupació coral va esdevenir amb el pas del temps un dels estendards 

de l‘escola. En un principi Baltasar formà l‘agrupació per tal d‘acompanyar i 

participar a les celebracions i actes més importants de l‘escola, tals com Nadal 

o Pasqua. Recorda anècdotes com: «Havent preparat i format a potser 

quaranta o cinquanta nins, arribava l‘hora del concert i només se‘n presentaven 

quinze. Molts d‘ells eren fills de famílies adinerades de Palma que solien partir 

de viatge o participar d‘altres compromisos en aquelles dates»150. Més 

endavant, vista la bona línea de treball, el cor agafa un estatus més seriós, amb 

un enfocament de cara a la interpretació de concerts. Reconeix Baltasar al 

respecte: «La situació llavors experimentà un canvi substancial. Venien els nins 

que realment volien participar i assajàvem durant tot l‘any per a fer dos o tres 

concerts. Interpretàrem programes agosarats de fins a tres veus. El sistema 

d‘assajos era parcial als inicis, que una vegada eren assolides les diferents 

veus es convertien en grupals»151.  

 

 

 

 

                                                 
149

 Són d‘obligada consulta, quant a recuperació del repertori de cançons populars de Mallorca: 
GINARD I BAUÇÀ, Rafel. El cançoner popular de Mallorca. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 
1960; MASSOT I PLANES, Josep. Cançoner musical de Mallorca. Edició a cura de Baltasar 
Bibiloni i Llabrés i de Josep Massot i Muntaner. Palma de Mallorca: Caixa de Balears ―Sa 
Nostra‖, 1984; JULIÀ I PROHENS, Miquel. Cançoner tradicional de Mallorca. Palma de 
Mallorca: Documenta Balear, 1998. 
 
150

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009). Quant a 
aquesta i altres etapes docents de Baltasar Bibiloni es pot consultar: Revista Pòrtula, revista 
sociocultural de Marratxí, núm. 253, 2001. 
 
151

 Ibidem. 
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Agrupació de nins que formaven el Cor Aubada. Anys 70 

 

 

A principis de la dècada dels setanta, l‘agrupació es va presentar a 

diversos concursos, iniciant també l‘activitat concertística a altres indrets la 

Palma, no exclusivament a Montision com fins aquell moment. No serà fins a 

l‘any 1975 quan l‘agrupació coral es presenta per primer cop com a Cor 

Aubada152. Aleshores la premsa mallorquina ja se‘n feia ressò de la trajectòria 

de la coral. Coincidint amb la presentació, la coral participà a un congrés de 

Pueri Cantores que aleshores es celebrà a la localitat catalana de Sabadell, 

amb un èxit notable. Recorda Bibiloni amb joia: «El públic es va entusiasmar 

tant que no vam poder gairebé finalitzar la interpretació de La Balanguera, tants 

eren els aplaudiments!». Al gener d‘aquest mateix any el cor participà a un 

homenatge pòstum al compositor i músic Joan Mª Thomàs, a qui Baltasar 

Bibiloni ja cita en el segon apartat d‘aquest treball d‘investigació com a figura 

per la qual manifestà sempre gran admiració. Poc temps després d‘aquest 

homenatge, Bibiloni va rebre una carta d‘agraïment per part de la família del 

compositor i escrita pel seu germà Gerard, tot lloant la qualitat de la 
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 Retall de premsa del Diario de Mallorca on es fa ressò de la presentació del nou Cor 
Aubada de Montision. Any 1975. Adjunt retall de premsa a l‘Annex I (retall 8). 
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interpretació feta pel Cor Aubada de l‘obra de Thomàs. A aquesta carta hi 

adjuntà com a obsequi una obra del prestigiós compositor mallorquí153. 

 

 

 

Instantània d‘un concert de la Coral Aubada a l‘església de Montision el 1975 

 

Assistiren també a trobades de corals infantils i a trobades de la 

Federació Internacional de Pueri Cantores, agrupació de la qual en reberen 

posteriorment una medalla en reconeixement a la seva tasca i qualitat 

musicals. Fou un del seguit d‘èxits que assolí l‘agrupació aleshores154. 

Interpretaren sovint concerts conjunts amb la resta de corals que dirigia 

Baltasar Bibiloni aleshores, tant amb la Massa Coral de Binissalem com la 

Coral del Teleclub Piloto de Sineu. Destaquen concerts a la basíl·lica de Sant 

Francesc de Palma, a la Porciúncula, a Sineu, a la Cartoixa de Valldemossa, a 

Sóller i tants d‘altres. Destaca d‘entre tots ells un concert interpretat 

                                                 
153

 Adjunt carta a l‘Annex I. Aquesta fou enviada pel germà de Joan Mª Thomàs, Gerardo, i 
escrita el 17 de gener del 1975 en nom de tota la seva família, tot agraïnt i felicitant Baltasar 
Bibiloni per la gran interpretació de les obres de Joan Mª Thomàs que féu el Cor Albada, en 
l‘avinantesa del seu homenatge pòstum (document 2). 
 
154

 Veure retall de premsa fent ressò de l‘obtenció del primer premi d‘un concurs de nadales per 
part del Cor Aubada, l‘any 1977. Adjunt retall a l‘Annex I (retall 9). 
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conjuntament amb la Massa Coral de Binissalem i Sineu. Va tenir lloc a la 

Catedral de Palma, i cantaren acompanyats per l‘Orquestra Simfònica de les 

Balears, aleshores anomenada «Ciutat de Palma»155. Les veus femenines 

interpretaren l'Stabat Mater de Pergolesi, i el cor complet algunes parts de El 

Messies de G.F.Haendel. El seu repertori, com podem comprovar, era molt 

ample i abastava des de peces de totes les èpoques fins a la música tradicional 

catalana.  

L‘agrupació enregistrà un disc l‘any 1977. Aquest inclou, a més de 

l‘Himne del Col·legi de Montision, l‘arranjament del tema popular Sor 

Thomasseta  escrit pel P. Francesc Batle i Rosa Amarella del compositor 

brasiler Heitor Villalobos. A aquest mateix disc hi participa també la Banda de la 

Policia Municipal de Palma, aleshores dirigida per Julio Ribelles. 

 

 

                  

 

Portada i contraportada del disc enregistrat per la Coral Aubada l‘any 1977 

 

 

Arran de Baltasar Bibiloni presentar-se a les oposicions per tal d‘accedir 

a la plaça de professor titular de l‘Escola de Formació del Professorat, a les 

acaballes de la dècada dels setanta va haver de deixar Montision. Matisa al 

respecte: «Les oposicions recordo que foren el mes de juny, i jo vaig prometre 

a la direcció del centre de Montision què, passés el que passés, jo seguiria a 

                                                 
155

 Veure retall de premsa del Diario de Mallorca de 21 de Març de l‘any 1978, anunciant el 
concert que oferirien aleshores la Massa Coral de Binissalem i el Cor de Sineu juntament amb 
l‘Orquestra Simfònica de les Illes Balears, aleshores ―Ciudad de Palma‖. Adjunt retall de 
premsa del programa del concert a l‘Annex I (retall 10). 
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l‘escola el curs següent»156. Malgrat tot, i no absent de certa sensació de 

malenconia, es veu obligat a deixar definitivament Montision l‘any 1978. La 

tasca a l‘Escola de Formació del Professorat no li permeté compaginar les dues 

feines.  

 

 

 

 

                                                 
 
156

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009).  
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3.4 Escola de Magisteri i Coral Música Viva 

 

 

Tot i ja haver exercit docència a l‘Escola Normal de mestres en el curs 

1972-73, on de manera puntual anava a substituir a qui en aquell moment era 

professora de música i alhora directora Maria Luisa Arnica, no fou fins a l‘any 

1976 quan és contractat per primer cop com a professor no numerari (PNN). No 

serà fins a l‘any 1981 quan, després de la corresponent prova d‘oposició, 

obtindrà la plaça en propietat.  Aquelles substitucions van ser el seu primer 

contacte amb alumnes majors d‘edat. No recorda de forma gens traumàtica el 

fet de posar-se al capdavant d‘un grup de gent adulta, ja que ho venia fent amb 

el treball al capdavant de les seves agrupacions corals. Des de l‘any 1973 fins 

al 1977 va impartir classes de música també a l‘Escola Universitària Alberta 

Giménez157. En obtenir la jornada completa de dedicació a l‘Escola Normal, 

vista la seva nova situació contractual, va haver d‘abandonar la docència a 

aquest centre, que havia consistit fins aleshores en una hora de classe diària. 

L‘any en què Baltasar Bibiloni accedeix a la plaça de l‘Escola 

Universitària de Formació del Professorat, aquesta ja compte amb un gran 

nombre d‘alumnes. Aleshores l‘escola estava situada a un edifici proper a 

                                                 
157

 L'Escola Alberta Giménez s'instaura a Palma l'any 1948, és un centre religios de formació 
del professorat que des d'octubre de 1972 està ubicada al barri de la Vileta de Palma a cura de 
les religioses de la Puresa de Maria Santíssima. Dos anys després es converteix en centre 
oficial d'ensenyament superior, mitjançant una adscripció a la Universitat de Barcelona, que 
canvia el 1978 amb motiu de la creació de la Universitat de les Illes Balears. Alberta Giménez 
fou la primera directora de l‘Escola Normal femenina de Palma creada el 1871. Vegeu: MULET 
i TROBAT, Bartomeu. L’Escola Normal de Mestres en els seus orígens i el reformisme liberal. 
Palma: Universitat de les Illes Balears, 1987, pàg.79 
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l‘Escorxador Municipal de Palma, entre els carrers del Capità Salom i la 

carretera de Valldemossa. Allò que impulsà a Bibiloni a presentar-se a 

aquestes oposicions fou el fet que aleshores era la única plaça oficial com a 

mestre de música que existia a les Illes Balears. Ni a l‘educació primària, ni al 

batxillerat, ni tal sols al conservatori es contemplava aquesta figura en aquells 

moments. 

La manera de treballar de Baltasar Bibiloni va suposar un canvi radical 

quant a metodologia en les classes de música, si ho comparem amb el que 

s‘havia fet fins aleshores. Impartia classe en els seus inicis als estudiants de 

l‘especialitat de Preescolar, que contemplaven l‘assignatura de música en els 

seus dos primers anys de carrera158. Degut a l‘increment del nombre 

d‘alumnes, la seva càrrega lectiva va anar en augment any rere any, arribant 

l‘any 1978 a completar la jornada. 

En aquests anys Bibiloni pren consciència de la importància de l‘ús de la 

cançó tradicional com a eix principal de l‘ensenyament musical. Per això 

comença a elaborar materials en forma d‘adaptació de cançons populars i 

arranjaments d‘aquestes de cara al seu treball dins l‘aula. Partint de la base 

que a Mallorca no consten aleshores publicacions quant a música tradicional 

arranjada, Baltasar decideix posar-se a fer feina en aquesta matèria. 

Precisament, una de les majors aportacions de Bibiloni reconegudes a dia 

d‘avui, és el fet d‘haver creat tot un seguit d‘harmonitzacions i arranjaments a 

partir de cançons populars i tradicionals que han esdevingut eina pedagògica 

de gran utilitat pels mestres i ensenyants musicals de les Illes. Destaquem 

d‘entre elles publicacions com el Cançoner de Pedagogia Musical editat l‘any 

1980, 20 Cançons tradicionals per a veus blanques i piano del 1996, i Cançons 

per a instrumental Orff del 1998. Totes elles, comentades posteriorment al 

catàleg d‘obra, són reculls d‘arranjaments que Bibiloni elaborava de cara a la 

seva pràctica docent a l‘Escola de Formació del Professorat. Podem afirmar 

categòricament, que aquesta tasca engegada esdevé pionera en la nostra 

terra. Tot defensant aquesta manera de fer, i com a amant de la terra que l‘ha 

vist néixer i créixer, Bibiloni afirma: «És de sentit comú emprar allò que tenim 

més proper a nosaltres per tal de conservar-ho i dignificar-ho. Si no es va fer 
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 Vegeu el punt 1.7.4 d‘aquest treball d‘investigació, on es tracta la presència de la música als 
estudis de mestre dins els diferents marcs legals. 
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abans suposo que es deu al fet que la conjuntura política i social no ho 

permeteren»159. Sense fer de la seva pràctica docent un parany oportunista de 

difusió i reivindicació nacional, sí que inclogué la dignificació de la llengua i 

cultura pròpies a través de l‘ensenyament de la música des de la naturalitat i de 

forma intrínseca a la pròpia música. De fet era l‘única forma en què Bibiloni 

concebia aquest ensenyament, no ho sabia fer d‘una altra manera. Amb tot, al 

quart bloc de continguts d‘aquest treball d‘investigació comentarem més 

detingudament aquests aspectes.  

L‘especialitat d‘Educació Musical als estudis de mestre que contemplava 

la LOGSE del 1990, tal com hem comprovat al primer bloc d‘aquest treball, 

s‘implantà un any abans a l‘Escola de Formació del Professorat de Palma que 

a la resta de l‘estat, essent Baltasar Bibiloni director d‘aquesta. Recorda Bibiloni 

haver format part d‘un tribunal a Barcelona l‘any 1983 per a l‘adjudicació de 

places de professors de música titulars universitaris. Allà va establir amistat 

amb la Catedràtica de Música de la Universitat de Càceres. Anys més tard 

s‘assabenta que a l'esmentada universitat havien implantat els estudis de 

l‘especialitat d‘Educació Musical. Aleshores, i aprofitant l‘amistat amb la 

catedràtica, Baltasar visità l'Escola Universitària de Formació de Professorat 

d‘aquella localitat per a veure‘n el funcionament. Immediatament es posa en 

contacte amb el rectorat de la Universitat de les Illes Balears, concretament 

amb l‘aleshores vicerector Bernat Sureda i Garcia. Amb el seu suport 

aconseguí instaurar aquesta especialitat, tot coincidint amb l‘any en que 

tingueren lloc les primeres oposicions a places per mestre de música a les 

escoles de les Illes. Elaborat el pla d‘estudis els primers professors foren, a 

més de Baltasar Bibiloni, Francesc Crespí i Francesca Alomar, dedicats a la 

part de didàctica i tècnica vocal, i Maria Antònia Font en la part de moviment 

corporal i dansa. 

El càrrec de director de l‘Escola de Formació del Professorat de Palma 

l‘assumí l‘any 1986, encapçalant la única candidatura presentada aleshores. 

Substituí al catedràtic Miquel R. Massip, qui n‘havia estat director els darrers 
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 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). En 
aquesta entrevista vàrem tractar aspectes de la seva trajectòria com a docent i director de cors. 
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vuit anys160. El programa que presentà la candidatura de Bibiloni tenia com a 

objectius principals una formació per als mestres de fort arrelament a la realitat 

de les Illes, així com un reforçament de la presència del català en 

l‘ensenyament. De la mateixa manera es pretenia normalitzar lingüísticament 

l‘administració de l‘escola. Es volia obrir pas també a una major participació de 

l‘alumnat, enfortint les relacions entre altres escoles de formació de mestres 

d‘arreu de l‘estat. Baltasar Bibiloni en fou director al llarg de vuit anys. Coincidí 

tot plegat amb el moment en què la universitat decidí integrar l‘Escola de 

Formació del Professorat dins la Facultat d‘Educació, passant directament 

Baltasar Bibiloni a ser-ne vicedegà d‘aquesta. Amb tot, Baltasar i els qui 

formaven l‘equip directiu, es varen oposar a aquesta integració dins la facultat, 

ja que implicava una desintegració de l'equip de professors, els quals passaven 

d‘un equip únic de treball a formar part de diversos departaments. Malgrat les 

queixes, els estudis de mestre es traslladaren finalment al campus de la 

Universitat de la Illes Balears de la carretera de Valldemossa, concretament a 

l‘edifici de recent creació aleshores Guillem Cifre de Colonya.  

  

 

 

 

Concert interpretat per Música Viva a l‘església de Sant Dídac d‘Alaior (Menorca), el 1979 

                                                 
 
160

 Veure retalls del diari Ultima Hora del mes de març de l‘any 1986. Adjunt retalls de premsa a 
l‘Annex I (retall 11). 
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Aquesta nova etapa implicaria als estudiants de mestre compartir espai 

amb alumnes de la resta d‘estudis que oferia la Universitat de les Illes Balears. 

A cada etapa docent en la trajectòria de Baltasar Bibiloni hi va lligada 

una etapa coral. En al cas de Montision fou el Cor Aubada, com sabem. En 

aquesta nova etapa docent a l‘Escola Universitària de Formació del Professorat 

d‘E.G.B. fou l‘agrupació Música Viva161. Aquest cor estava format per alumnes 

que cursaven els estudis de magisteri. Aquests alumnes eren mallorquins en 

major nombre, tot i comptar amb la presència de menorquins i pitiüsos. 

L‘objectiu de la creació d‘aquesta agrupació coral, segons comenta el mateix 

Baltasar Bibiloni, era el de fer més conscients del fet musical als futurs mestres, 

aportant-los vivències musicals que els permetin gaudir i palpar de primera mà 

allò que han de ser capaços de transmetre als seus futurs alumnes. I així va 

ser, el cor va anar agafant embranzida fins al punt d‘arribar a oferir concerts 

arreu del nostre arxipèlag. Actuaren a Formentera, Sant Antoni de Portmany, 

Eivissa, Maó, Ciutadella, Alaior i per tot arreu de l‘illa de Mallorca162. Baltasar 

valora molt positivament el nivell que arribà a assolir l‘agrupació, amb la qual 

féu l‘estrena de moltes obres de composició pròpia, sobretot d‘arranjaments per 

a instrumental Orff i veus, molts d‘ells publicats després al Cançons per a 

Instrumental Orff de 1998163.  

Entre els anys 1986 i 1991 Baltasar Bibiloni va elaborar un material 

didàctic sol·licitat per l‘Ajuntament de Palma. Aquest anava dirigit als infants i 

esdevenia una primera presa de contacte amb al món musical , concretament 

mitjançant la preparació i assistència a concerts de la Banda Municipal de 

Música de Palma. A partir del repertori a interpretar per part de la banda, 

Baltasar aprofitava per a introduir conceptes musicals bàsics que podien servir 

als alumnes de d‘educació primària a fer-se una idea bàsica de quins eren els 
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 Retall del Diario de Mallorca del 30 de maig de 1979. Fa ressò de la presentació de la 
recentment creada agrupació coral Música Viva. Adjunt retall de premsa a l‘Annex I (retall 12). 
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 Veure els següents dos retalls de premsa. El primer fou publicat al Diario de Ibiza de 20 de 
juny de l‘any 1980, i el segon al diari Menorca de 26 de maig de l‘any 1984. Ambdós fan ressò 
de concerts que interpretà l‘agrupació Música Viva tant a Menorca com a les Pitiüses. Adjunt 
retalls de premsa a l‘Annex I (retall 13). 
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 BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. Cançons per a Instrumental Orff. Barcelona: Amalgama 
Edicions, 1998. Vegeu comentari d‘aquesta obra al catàleg d‘obra del sisè bloc de continguts 
d‘aquest treball d‘investigació. 
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elements musicals més importants i poder-la aprendre a gaudir així des d‘un 

coneixement més ampli d‘aquesta. Aquest material didàctic fou repartit als 

centres d‘ensenyament primari que volien participar de l‘ activitat. Destaca 

també la proposta didàctica d‘un grup de mestres que anaven d‘escola en 

escola ensenyant cançons als nins. Es facilitava un material didàctic al mestre, 

que s‘encarregava de preparar als nins al llarg del curs. A la fi del curs totes les 

escoles celebraven un concert conjunt al Castell de Bellver en que cada grup 

interpretava la seva cançó. Baltasar Bibiloni gestionà i dirigí tot aquest seguit 

d‘activitats des de l‘Escola Universitària de Formació del Professorat que ell 

dirigia aleshores164. 

Cal fer especial esment a la creacció del ―Curs d‘Especialista en 

Educació Musical Bàsica‖ l‘any 1990. A partir de la recentment creada 

aleshores especialitat de Mestre en Educació Musical el curs pretenia formar i i 

actualitzar la formació musical de mestres en exercici que no gaudiren, en el 

seu moment, d‘una formació específica en aquest àmbit. Aquest curs anava 

precedit d‘un filtre en forma de prova d‘accés, per tal d‘assegurar unes aptituds 

i coneixements previs dels aspirants. Baltasar Bibiloni en fou director, 

coordinador i professor d‘aquest curs.165 

L'any 2006 Bibiloni posa punt i final a una trajectòria docent de més de 

cinquanta anys. Als seus inicis dins el món de la direcció coral li segueixen tot 

un seguit d‘etapes de docència, des de la formació als més petits fins a la 

formació dels futurs mestres de música, tasca a la qual hi dedica els darrers 

trenta anys de la seva carrera. Coincidint amb el seu setantè aniversari 

decideix concloure l‘etapa del que ha estat una de les seves passions, 

l‘ensenyament de la música. 
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 BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. La banda municipal:concerts per a escolars. Palma de 
Mallorca: Ajuntament de Palma. Àrea cultura, oci i joventut. Serveis educatius, 1991. Vegeu 
comentari d‘aquesta obra al catàleg d‘obra del sisè bloc d‘aquesta tesi doctoral.  
 
165

 Vegeu el contingut del curs i altra informació d‘interès a l‘Annex I-document 4 d‘aquest 
treball d‘investigació. 
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3.5 Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears 

 
 

A aquesta aportació formativa engegada per Baltasar Bibiloni i Joan 

Company hi dediquem el cinquè bloc de continguts d’aquest treball 

d’investigació.  
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3.6 Escola de Pedagogia Musical- Mètode Ireneu Segarra de 
Catalunya 

 
 

La trajectòria de Baltasar Bibiloni dins l‘EPM-MIS166 s‘inicià com a 

alumne d‘aquesta, tot i passar ràpidament a ser-ne professor. Els cursos 

s‘organitzaven durant l‘estiu, període no lectiu per al professorat que hi solia 

assistir. La gran tasca engegada per aquests i el gran renom que assoliren 

gràcies a la qualitat del seu professorat, van empènyer Baltasar Bibiloni a 

assistir-hi. Existien aleshores dos nivells pel que fa referència als continguts 

dels cursos. Recorda Baltasar: «Assistint a les classes del primer nivell, un 

mestre em va proposar fer el muntatge d‘una obra coral amb tots els alumnes, 

ja que els professors s‘havien de reunir d‘urgència. Jo no sé si ho feren amb la 

intenció de tantejar la meva capacitat i coneixements emperò l‘any següent, 

només arribar ja m‘oferiren impartir les classes de llenguatge musical. Iniciava 

llavors una trajectòria docent als cursos de l‘EPM-MIS. Trajectòria que 

s‘allargaria vint anys, just fins a la desaparició d‘aquests cursos, impartint 

llenguatge musical i altres matèries»167. Coincidí amb altres professors com 

Joan Casals, director del Cor Montserrat i professor a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, amb Santi Riera, gran coneixedor del mètode Ireneu Segarra, 

Joaquim Garrigosa, director del Conservatori de Vilaseca-Salou a dia d‘avui, i 

                                                 
166

 Per a referir-nos a l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra, farem servir 
l‘abreviatura EPM-MIS. Cal diferenciar-la de l‘Escola de Pedagogia Musical creada per Baltasar 
Bibiloni a partir dels cursos que esteim analitzant. Per aquesta darrera, i per tal de diferenciar-la 
de la de Catalunya, farem servir l‘abreviatura EPM-Palma. 
 
167

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). 
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tants altres168. Tots ells figures rellevants aleshores i encara ara dins el 

panorama musical de Catalunya. 

Aquests cursos es van anar realitzant a diferents indrets: al monestir de 

Montserrat, a Vilafranca del Penedès, al Santuari de Santa Maria del Cullell a 

Girona, i altres.  

Amb una coneixença profunda de la metodologia de Kodály, a partir de 

la seva visita a Hongria l‘any 1980, Baltasar Bibiloni de seguida va encaixar en 

la línea metodològica que es venia practicant a l‘escola. És de tots sabut com el 

pare Ireneu Segarra va elaborar el seu mètode a partir de la línea seguida per 

Kodály, adaptant-lo a la realitat catalana. Com a bon coneixedor i arranjador de 

música tradicional catalana, així com dels recursos fets servir per Kodály, 

Baltasar esdevingué un professor de renom arreu de Catalunya. Molts dels qui 

a dia d‘avui són professors de música a facultats o conservatoris de música 

catalans, aleshores foren alumnes o col·legues de Baltasar Bibiloni a l‘EPM-

MIS. Destaquem figures com Joaquim Miranda, professor a l‘àrea de Didàctica 

de l‘Expressió Musical de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rita Ferrer de 

la Universitat de Girona, i tants altres.  

Arribà aleshores a mantenir una relació prou cordial amb el pare Ireneu 

Segarra. Recorda Baltasar: «No sé si era pel fet que jo era l‘únic mestre 

mallorquí de l‘escola, o perquè jo també dirigia una escolania, emperò el pare 

Ireneu em manifestà sempre un afecte especial»169. El pare Ireneu Segarra, 

com és sabut, va dirigir l‘Escolania de Montserrat al llarg de quaranta-cinc 

anys170. Baltasar Bibiloni en fou director de l‘Escolania dels Blauets Lluc durant 

prop de vuit.  

 

                                                 
 
168

 Tant Joan Casals com Santi Riera foren deixebles directes del pare Ireneu Segarra. A més 
de ser els impulsors de l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra, ambdós són les 
persones que més han fet ressò  treballat i analitzat  el mètodo del pare Ireneu. Vegeu: 
CORTINA, Joan. «L‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra», article inclòs a 
Ireneu Segarra, mig segle de mestratge musical. Barcelona. Publicacions de l‘Abadia de 
Montserrat, 1998, pàgs. 57-63. 
 
169

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). 
 
170

 Vegeu: SEGARRA I MALLA, Ireneu. Quaranta-cinc anys de director de l’Escolania de 
Montserrat, ob. cit. 
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El pare Ireneu Segarra dirigint l‘escolania de Montserrat 

 

 

Comenta Bibiloni del pare Ireneu: «El vaig conèixer quan ja s'acostava als 

vuitanta anys d‘edat. No donava la impressió de ser un gran director. Era un 

home molt calmat, transmetia molta pau, aconseguia els efectes que desitjava 

amb un mínim de moviments. Els qui han estat alumnes seus el recorden com 

a un gran pedagog, músic i persona»171. Com a anècdota també recorda: «Tot i 

haver elaborat un minuciós i complexa mètode de tècnica vocal a partir de la 

seva experiència al capdavant de l‘Escolania de Montserrat, curiosament mai 

vaig sentir cantar al pare Ireneu. Pot ser degut tot plegat, a la seva ja avançada 

edat quan el vaig conèixer»172. Reconeix que fou un home molt estimat pels qui 

tenia al seu voltant i que inclús molts monjos de la comunitat de Montserrat 

l'escolliren com el seu conseller o guia espiritual.  

Cal dir que aquesta experiència docent a l‘EPM-MIS de Catalunya, va 

permetre a Baltasar endinsar-se i relacionar-se amb l‘ambient de directors i 

gent important del món coral català. Arran d‘aquesta relació, molts professors 

de l‘escola vingueren a Mallorca i aportaren els seus coneixements als ja 

existents cursos, esmentats en el punt anterior, dels quals Baltasar Bibiloni 
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 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). 
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 Ibidem. 
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n‘era també professor i dels quals fou fundador. Encara ara roman del tot 

reconeguda la petjada, tasca i trajectòria de Baltasar Bibiloni a terres catalanes, 

terra amb la qual manté un lligam d‘amistat i col·laboració. 
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3.7 Escolania de Blauets del Santuari de Lluc 

 

 

 

 

Fotografia dels Blauets de Lluc en l‘època en què Baltasar Bibiloni en fou director 

 

 

Coincidint amb la seva etapa docent com a professor a l‘àrea de música 

de la Universitat de les Illes Balears, Baltasar Bibiloni va rebre l‘oferta de dirigir 

l‘Escolania dels Blauets de Lluc. Aquesta institució és una de les més antigues 

d‘Europa. Els seus inicis daten del 1531. Fou el Papa Climent VII qui otorgà 

una butlla que n‘aprovava els seus estatuts, redactats pel prior Gabriel Vaquer i 

establint que els ―al·lots blaus‖ cantessin missa matinal a Nostra Senyora de 

Lluc, talment es feia a Nostra Dama de Montserrat. Anomenats blauets pel 

color de la seva sotana, són coneguts arreu de Mallorca com a insígnia del 
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Santuari de Lluc, lloc de peregrinatge per part de majoria de mallorquins des de 

fa segles173. 

Baltasar no es va negar al repte que significava la culminació d‘una 

trajectòria coral de tants anys. Fer-se càrrec de l‘escolania significava tenir a la 

seva disposició tot un grup de nins, dels qual la música n‘era la matèria 

principal d‘aprenentatge. Aquesta situació privilegiada li plantejava una situació 

molt diferent a la que es pot trobar qualsevol mestre de música a dia d‘avui. A 

més, dirigir aquella agrupació centenària implicava assumir un càrrec de 

responsabilitat i prestigi, i alhora tot un repte per a Bibiloni. El perfil de Baltasar 

era l‘idoni per a assumir-lo ja què, un dels principals objectius, a més de cantar 

a la Verge de Lluc i a totes les celebracions litúrgiques importants que tenien 

lloc al monestir, era mantenir i fomentar tot allò que significava enfortir la idea 

de país, lligada en aquest cas la música la tradicional de Mallorca. Com ja 

sabem, la música tradicional fou la base metodològica d‘ensenyament musical 

per a Baltasar. Tot plegat va fer que Bibiloni encaixés perfectament dins aquella 

institució174. Se‘n fa càrrec de la direcció agafant el relleu del pare Jaume 

Palou, qui n‘havia estat director al llarg dels darrers trenta anys. Hi romangué 

durant onze anys, essent professor de solfeig els tres primers. Agafa les regnes 

de la direcció de l‘escolania l‘any 1993. Baltasar ja gaudia aleshores d‘un 

reconeixement i prestigi contrastats dins i fora de Mallorca. A Lluc n‘eren 

coneixedors i li feren arribar el seu interès a través de l‘organista de Lluc i antic 

blauet Arnau Reynés.  
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 Vegeu: THOMÀS, J.M.; PARETS I SERRA, J. «L‘Escolania de Blavets de Lluc (de 6 a 21 
cantors)». Inclòs a  Breu Història Musical de les Illes Balears, Col·lecció Música 1. Palma de 
Mallorca: Centre de Recerca i Documentació Historico Musical de Mallorca, Consell de 
Mallorca, 1989, pags. 8-9; MUNAR I OLIVER, Gaspar. Breve historia del santuario y colegio de 
Ntra. Señora de Lluch. Palma de Mallorca: Sagrats Cors, 1967; de vessant educatiu i didàctic, 
es pot consultar: BALLESTER VIVES, Ramón; PARÍS, Jordi. Petita història dels Blauets de 
Lluc. Volum 37 de Petites Històries. Palma de Mallorca: Mediterrània, 1993. 
 
174

 D‘aquesta idea d‘arrelament a la terra, enfortiment de la idea de país i potenciació de la 
llengua pròpia a través de la música que fa servir Baltasar Bibiloni, en farem especial èmfasi al 
punt 4.3 d‘aquest treball. 
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Baltasar dirigint un assaig als Blauets de Lluc 

 

En fou director fins l‘any 2001, i reconeix que foren uns anys durs quant 

a haver de compaginar la tasca de docència a la Universitat de les Illes Balears 

amb la de direcció a Lluc. Havia d‘impartir les classes els matins i molt d‘hora a 

la universitat per tal de poder arribar a l‘hora justa del cant de la Salve, que 

diàriament interpretava l‘escolania. Baltasar es traslladava a Lluc sis dies a la 

setmana. Reconeix emperò no gaudir molts cops de l‘únic dia de descans del 

qual disposava, tot demostrant l‘estima cap a la seva tasca al capdavant de 

l‘escolania:«Sempre hi havia coses a millorar i perfeccionar, per això hi assistia. 

Reconec que no em suposava cap esforç, estimava molt allò que feia»175. 

 

 
   

 
Concert dels Blauets, amb el fill de Baltasar al piano, a la Basílica de la Mare de Déu de Lluc. Diada de Lluc del 1996 

 

 

                                                 
175

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). 
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El llindar d‘edats dels nins que formaven part de l‘escolania abastava 

dels set als catorze anys. La seva plenitud vocal emperò, segons reconeix el 

propi Bibiloni, es situava entre els deu i els dotze. Amb la pubertat arribava el 

canvi de veu i era quan els nins abandonaven l‘escolania. Aleshores, essent 

Baltasar Bibiloni director, l‘escolania estava formada per uns quaranta-cinc 

nins, encara que d‘aquests n‘hi havia només una trentena que formaven part 

del cor. 

A dia d‘avui l‘escolania ha obert les portes a les nines, motivats per la 

manca de sol·licituds d‘accés dels darrers anys. També s‘ha eliminat el format 

de col·legi internat, podent així retornar els nins a casa seva després de les 

classes, si els pares ho desitgen. Per tal d‘accedir a l‘escolania els nins havien 

de superar una prova d‘oïda, entonació i memòria176. 

Baltasar qualifica com a única aquesta experiència al capdavant de 

l‘escolania. El gran avantatge reconeix, és el fet de no haver tingut el problema 

que tenien la majoria de corals, l‘assistència als assajos dels cantaires. Ell 

sabia que cada dia podia comptar amb la totalitat dels cantaires del cor. A més, 

eren nins que cada dia rebien classes de cant, llenguatge musical i tècnica 

vocal. Reconeix: «En certa manera, era com gaudir d‘un cor de cantaires 

professionals. L‘únic inconvenient era el fet que alguns nins no eren allà per 

iniciativa pròpia o vocació i voluntat real d‘aprendre a cantar i formar part d‘una 

agrupació coral de renom, sinó més bé per motius d‘obligació o imposició 

familiar»177. Es donaren alguns casos de nins que Baltasar qualificà de no 

aptes, i que després la direcció del centre acceptà. Malgrat aquest fet, reconeix 

que la qualitat general dels coristes era d‘alt nivell.  

«Els repertoris que solíem cantar eren majoritàriament en llengua 

catalana i en llatí. La primera com a llengua vehicular de la institució i la segona 

pel fet que diàriament s‘interpretaven cants litúrgics o grans obres de música 

religiosa, la majoria en llengua llatina. Els nins rebien cada dia tres sessions de 

tècnica de cant, com a mínim, sumades les classes de tècnica vocal, assajos 
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 Adjunt fotografia a l‘Annex I (foto 2). 
 
177

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 22 d‘octubre de 2009). 
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conjunts i la salve que s‘interpretava els matins i a les tardes»178. Francesca 

Alomar, amiga de Baltasar i figura de la qual hem parlat amb anterioritat, solia 

assistir a Lluc a impartir classes de tècnica vocal un cop per setmana. «Dos 

dies a la setmana rebien classes de llenguatge musical. Els dissabtes s‘hi 

sumaven una classe de tècnica vocal i la sabatina. El diumenge es participava 

a la missa solemne. Musicalment parlant, reconec que el nivell i abast d‘aquella 

formació era el que qualsevol mestre o director de cor desitjaria»179.  

Baltasar Bibiloni impulsà aleshores l'estudi obligatori d'un instrument per 

part de tots els nins, tal com es venia fent a l‘Escolania de Montserrat, institució 

amb la qual Bibiloni hi mantingué un important nexe d‘unió a partir de la tasca 

desenvolupada a l‘EPM-MIS i l‘amistat amb el pare Ireneu Segarra180. Podien 

triar entre la flauta travessera, el violí o el piano. 

El cor solia interpretar repertori a tres veus. A les dècades anteriors 

s‘interpretà repertori de fins a quatre. La minva del nombre d‘alumnes 

impossibilitava aquesta pràctica. Baltasar reconeix emperò, que en la seva 

etapa al capdavant de l‘escolania va poder gaudir de nins amb molt bones 

veus.  

L‘activitat concertística de l‘escolania fou intensa, tant a l‘illa de Mallorca 

com a fora. Baltasar en destaca l‘interpretació de l‘Stabat Mater de Pergolesi 

amb l‘Orquestra Simfònica de les Balears a l‘Auditòrium de Palma de Mallorca. 

Destaquen concerts com el realitzat a Segorbe-Castelló, amb motiu de la 

reforma de la Concatedral. També viatjaren a València, on compartiren 

escenari amb Lluís Llach, l‘Orfeó Català i una agrupació coral andorrana. En la 

seva trajectòria com a director de l‘escolania destaquen també concerts 

conjunts amb l‘Orquestra Simfònica de les Illes Balears, amb la Camerata Sa 

Nostra, amb la qual es va enregistrar un disc, amb la Coral Universitat de les 

Illes Balears i amb l‘Orquestra del Conservatori Professional de Música de 

Mallorca181. Actuaren també als populars concerts del Torrent de Pareis, que es 
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 Ibidem. 
 
179

 Ibidem. 
 
180

 Pel que fa a la formació musical dels escolans de Montserrat, vegeu: SEGARRA I MALLA, 
Ireneu. Quaranta-cinc anys de director de l’Escolania de Montserrat, ob. cit., pàgs.181-226.  
 
181

 Adjunt fotografia a l‘Annex I (foto 3).  
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venen celebrant any rere any a aquest indret des del 1964182. Baltasar no va 

voler refusar l‘oportunitat d‘actuar també amb l‘Escolania de Lluc a Binissalem, 

la seva vila natal. Ho va fer en un concert realitzat a la parròquia de Nostra 

Senyora de Robines183.  

 

 

 
 

 
Concert realitzat a Segorbe-Castelló 

 

 

El temps en que Baltasar va dirigir la coral aprofità per a estrenar obres 

de producció pròpia, ja fossin arranjaments de música tradicional o obra inèdita. 

Moltes composicions de petit format eren salms que s‘empraven per als cants 

de la litúrgia diària184. Fruit d‘aquest treball es van enregistrar tres discs al llarg 

de la seva etapa al capdavant de l‘Escolania185. A ―Balears, balls i cançons”, 

interpreten harmonitzacions i arranjaments de música tradicional escrits per 

Bibiloni. Al ―Laudate Pueri Dominum‖ apareixen cants litúrgics de l‘escolania 
                                                 
 
182

 ALAVEDRA, Joan (et al.). Vint anys de música coral al Torrent de Pareis : 1964-1983. 

Introducció i coordinació de textos a cura de Gabriel Janer Manila. Palma de Mallorca: J.C.B., 
1983. 
 
183

 Adjunt fotografia a l‘Annex I (foto 4).  
 
184

 Al catàleg d‘obra del sisè apartat d‘aquest estudi, podem consultar l‘obra escrita en l‘època 
en que Baltasar Bibiloni fou director de l‘Escolania de Lluc. Aquesta etapa musical s‘inicia l‘any 
1993 i es perllonga fins el 2001. Es tracta d‘obra religiosa en la seva majoria pel fet d‘anar 
destinada a la litúrgia. 
 
185

 Es pot consultar tota la discografia editada de l‘obra de Baltasar Bibiloni a l‘Annex V 
d‘aquest treball d‘investigació. 
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amb la inclusió d‘una obra inèdita del compositor, Hodie Christus natus est. 

Finalment fou editat ―Nadal Blau‖, on juntament amb la Camerata Sa Nostra, 

interpretaren la suite Ara que és Nadal, composta pel propi Baltasar Bibiloni. 

Aquest darrer disc, editat el Nadal del 2001, significava el comiat de Baltasar 

Bibiloni al capdavant de l‘Escolania de Blauets de Lluc, després de vuit anys al 

càrrec186. 

                                                 
186

 Retall de premsa del Diari de Balears del 28 de Desembre de 2001, fent ressò de l‘adéu de 
Baltasar Bibiloni al capdavant de l‘Escolania. Adjunt retall de premsa a l‘Annex I (retall 14). 
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3.8 Conservatori Superior de Música de les Illes Balears  

 

El curs 2001-02 es posa en funcionament del Conservatori Superior de 

Música de les Illes Balears. El seu primer director, Miquel Estelrich i Serralta, 

proposa aleshores a Baltasar Bibiloni integrar-se dins l‘equip docent. 

Concretament dins el Departament de Pedagogia Musical, especialitat que 

s‘havia d‘implantar aquell mateix curs. El perfil i trajectòria de Baltasar Bibiloni 

dins el món de l‘ensenyament musical a partir del seu tarannà docent dins la 

Universitat de les Illes Balears i els cursos que impartí dins i fora de Mallorca, 

eren garanties més que suficients per a posar-se al capdavant d‘aquella 

empresa. Llavors assolí el càrrec de cap de departament. Durant el dos cursos 

que va romandre a la institució s‘encarregà de crear les bases del que arribaria 

a ser una de les especialitats amb més empenta i dinamisme dins del 

Conservatori Superior de les Illes Balears en els seus inicis.  
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3.9 Reconeixement i homenatges  

 

No han estat poques les manifestacions i actes de reconeixement de la 

tasca i trajectòria de Baltasar Bibiloni al llarg d‘aquests darrers anys. 

Seguidament en farem cinc cèntims de cadascun d‘ells. 

 

                   

 

Assaig previ a l‘homenatge a Baltasar Bibiloni el 3 de febrer de 2007 

 

 

Baltasar Bibiloni es retira del món de la docència l‘any 2006 coincidint 

amb el seu setantè aniversari, tal com hem citat a l‘apartat 3.4. Un any després 

de la seva retirada, concretament  el 3 de febrer de 2007, es va dur a terme un 

homenatge a la trajectòria docent i pedagògica de Bibiloni a l‘església de 
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Nostra Sra. de Robines de la vila de Binissalem. La iniciativa va néixer fruit de 

la iniciativa d‘un grup d‘antics alumnes de Bibiloni i professors de la Universitat 

de les Illes Balears que decidiren fer córrer la veu de l‘acte i convocar a tota 

persona interessada en manifestar l‘agraïment i reconeixement a la tasca 

musical i docent desenvolupada per Baltasar Bibiloni.  

 

 

 

Baltasar Bibiloni i la resta d‘assistents a la cloenda del seu homenatge el 3 de febrer de 2007 

 

L‘acte consistí en una sèrie de discursos per part d‘ex-alumes  i ex-

cantaires d‘agrupacions corals que dirigí. Finalment foren interpretades per part 

dels més de dos cents assistents arranjaments del propi Bibiloni, qui fou 

reclamat per a dirigir-ne alguns de forma improvisada. La festa va concloure 

amb un sopar de germanor.  El fet de tractar-se d‘una festa sorpresa i comptar 

alhora amb la presència de gran quantitat de persones properes i apreciades 

per Bibiloni feren d‘aquesta un acte amb una forta càrrega emotiva. Hi 

assistiren antics alumnes del Col·legi de Montision, de l‘Escola de Formació del 

Professorat d‘E.G.B., dels cursos d‘estiu de Música Coral (coneguts com a 

cursos de ―La Porciúncula‖), de la Universitat de les Illes Balears i del 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. També hi assistiren antics 

cantaires de la Massa Coral de Bibissalem, de la Coral de Sineu, de la Coral 
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Albada, de Música Viva, de l‘Escolania dels Blauets de Lluc i del Cor 

Cantilena.187 

El desembre d‘aquest mateix any 2007 Baltasar Bibiloni fou distingit amb 

la Mención Honorífica Miguel de Aguilar que otorga l‘associació Corals de 

Matarranya. Aquesta menció, instaurada l‘any 2001 coincidint amb el II 

Encuentro Coral de Calaceite (Teruel), consisteix en un premi que s‘otorga a un 

compositor que hagi escrit obra coral de forma continuada. En foren premiats 

en altres edicions, entre d‘altres, figures com Manuel Oltra, Jesús Maria 

Muneta, José Peris, Agustí Cohí i Grau, Tomás Aragüés Bernad o Matilde 

Salvador.   

 

 

                    

 

Baltasar Bibiloni fent un discurs després de rebre la Mención Honorífica Miguel de Aguilar 2007 

 

 

El 8 d‘octubre de l‘any 2010 va tenir lloc al Teatre Xesc Forteza de 

Palma de Mallorca la II Gala de la Federació de Corals de les Illes Balears. A 

aquesta es va homenetjar la trajectòria, llegat compositiu i aportació  de Bibiloni 

a la potenciació i enfortiment del món coral a les Illes Balears. En aquest mateix 

acte fou homenetjat també el músic i director  P. Francesc Batle. En paraules 

                                                 
187

 L‘homenatge a Baltasar Bibiloni en motiu del seu comiat del món de la docència va ser una 
iniciativa engegada per les professores de l‘àrea de música de la Universitat de els Illes Balears  
Montserrat Sobrevies i Joana M. Furió. Les fotografies ens foren facilitades per les mateixes 
organitzadores de l‘acte. 
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de Joan Parets, reconegut impulsor i estudiós de l‘àmbit musical de les Illes i 

director del Centre de Recerca Historico-Musical de Mallorca, els dos 

homenetjats són dignes mereixedors de tal reconeixement per part de la 

màxima institució del món coral de les Illes Balears per «haver dedicat més de 

mitja vida a millorar el món coral del país».188 

 

 

       

 

Baltasar Bibiloni i i Francesc Batle en l‘homenatge del 8 d‘octubre del 2010 

 

 

El 18 de desembre del mateix any 2010 el reconeixement a la trajectòria 

de Bibiloni vingué donat de la mà d‘una de les institucions més compromeses 

en la defensa de la llengua i la identitat de les nostres Illes, l‘Obra Cultural 

Balear.  En la vinticinquena edició de la ja  tradicional cerimònia d‘entrega dels 

premis 31 de Desembre, celebrada al Teatre d‘Artà i on es reconeix la tasca i 

                                                 
188

 Vegeu: DÍAZ, M. «El mundo coral, de fiesta». A edició digital del diari Ultima Hora del 8 
d‘octubre de 2010 (http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/el-mundo-coral-de-
fiesta.html, accés 19 d‘abril de 2011);  Redacció Palma, «Homenaje coral a Baltasar Bibiloni i 
Francesc Batle». A edició digital de Diario de Mallorca també del 8 d‘octubre de 2010 
(http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/10/08/homenaje-coral-baltasar-bibiloni-
francesc-batle/609469.html, accés 19 d‘abril de 2011). Ambdues edicions es fan ressò de 
l‘entrega dels guardons per part de la Federació de Corals de les Illes Balears a Francesc Batle 
i a Baltasar Bibiloni. 

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/el-mundo-coral-de-fiesta.html
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/el-mundo-coral-de-fiesta.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/10/08/homenaje-coral-baltasar-bibiloni-francesc-batle/609469.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/10/08/homenaje-coral-baltasar-bibiloni-francesc-batle/609469.html
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trajectòria de persones o institucions que han treballat en favor del prestigi i 

enfortiment de la llengua catalana, Baltasar Bibiloni fou guardonat amb el premi 

Emili Darder per la qualitat, prestigi i abast de la seva obra compositiva. La 

resta de guardonats d‘aquesta edició foren l‘economista Guillem López 

Casasnovas, Joan Mas i Carles Molinet de la Fundació Teatre del Mar, 

l‘escriptor Vicent Marí i Tur,  Xico Ferrer de l‘agrupació Aires Formenterencs, 

l‘escriptora Llucia Ramis, el magistrat Gabriel Fiol i Gomila, l‘historiador i 

activista Antoni Gorrías i Duran i el president de Caixa Colonya Josep Cifre. 

 

 

 

 

Guardonats de la vinticinquena edició dels premis 31 de Desembre que otorga l‘Obra Cultural Balear 

 

 

El reconeixement a la qualitat i llegat compositiu de Baltasar Bibiloni més 

enllà de les Illes Balears s‘ha vist reconegut per la gran quantitat d‘obra seva 

interpretada a tot arreu. Aquesta ha estat interpretada en major mesura a terres 

de parla catalana. Aquesta influència i reconexement s‘ha fet palès per la 

presència de Baltasar Bibiloni als jurats de diversos concursos de composició 

de terres catalanes. D‘entre aquests en destaca el Concurs de Composició 

Coral de la Federació Catalana d‘Entitars Corals. 
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4. Ideari i aportacions 
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4.1 Introducció 

 
 

Ja hem remarcat en apartats anteriors que la tasca i el llegat que ens 

deixa Baltasar Bibiloni no constitueix en sí mateix un mètode pedagògic 

pròpiament dit, entenent aquest com una proposta del tot innovadora i original 

en la seva matèria. L‘afany de Bibiloni mai va anar encaminat al fet de proposar 

i confirmar unes teories concretes i innovadores de creació pròpia dins l‘àmbit 

de la pedagogia musical. En tot cas, podríem qualificar la seva tasca com a una 

adaptació d‘altres maneres de fer que es venien gestant arreu d‘Europa des de 

feia anys, a la realitat de les Illes Balears.  

Com podrem comprovar seguidament a partir de l‘anàlisi dels seus 

escrits_en forma d‘articles a diaris, revistes, o altres formats_, contrastats 

aquests amb les seves opinions_extretes de llargues converses que 

mantinguérem amb Baltasar Bibiloni_, la preocupació per l‘estat de 

l‘ensenyament musical a les escoles de les Illes Balears fou sempre objecte de 

preocupació i conseqüentment de comentari, anàlisi i alhora crítica per part del 

nostre subjecte  d‘estudi. Com a professor de música a l‘Escola de Formació 

del Professorat d‘E.G.B. en primer lloc, i a l‘àrea de Didàctica de l‘Expressió 

Musical de la Universitat de les Illes Balears després, Baltasar Bibiloni exercí 

una tasca de difusió d‘una nova manera de fer tant a nivell pedagògic com 

didàctic. Aquesta nova manera de fer, com he dit abans, venia marcada per 

l‘adaptació d‘unes idees que venien donades d‘altres països. Reconeix el 

mateix Bibiloni que la idea de l‘hongarès Zoltan Kodály, que ja venia adaptant 

al seu mètode el català Ireneu Segarra, fou la seva principal font de recursos. 

El fet de començar a aprendre música fent música, i fer-ho a partir de la que 
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ens és més propera, era una cosa que Bibiloni ja venia rumiant abans de 

conèixer les propostes de Kodály o Segarra. El seu sentit comú l‘encaminava 

cap a aquell vessant. Topar-se amb tota la tasca ja publicada de Kodály i el 

corrent que anava esdevenint a Catalunya a partir de Segarra, a més de 

documentar-se amb propostes d‘altres com Dalcroze, Orff o Willems, 

confirmaren el seu camí a seguir189.  

La importància de l‘ensenyament musical a les escoles, la crítica a la 

situació de l‘ensenyament musical a les escoles i als conservatoris de les Illes, 

propostes de millora d‘aquests ensenyaments, l‘accés als estudis de mestre en 

l‘especialitat d‘educació musical, els plans d‘estudis d‘aquesta especialitat, la 

importància de la figura del mestre de música dins l‘ensenyament, la situació 

del cant coral a Mallorca, la importància del cant coral en la societat, el 

component nacionalista que porta aquest implícitament, el reconeixement de 

personalitats i figures musicals que treballaren per a la música de les Illes, etc, 

seran aspectes que Baltasar Bibiloni analitzarà i comentarà sense embuts en 

els seus escrits. Emperò de tots ells, aquell que defensà i reivindicà de forma 

més enèrgica, no tan sols a través dels seus escrits sinó a través del seu 

quefer diari al llarg de tots els anys de docència, fou la dignificació i 

normalització de l‘ensenyament musical a l‘escola general190. Podríem dir que 

el seu gran llegat són el gran nombre d‘alumnes, a dia d‘avui mestres, que han 

seguit la seva línea de treball o, com a mínim, els horitzons que aquesta els ha 

obert, amb l‘afany de fer de l‘ensenyament de la música a l‘escola una pràctica 

del tot normalitzada, tot i els entrebancs que encara ara ens podem trobar, tant 

a nivell de reconeixement legislatiu com de prejudicis del propi àmbit escolar. 

Inclourem algunes propostes didàctiques emprades en la seva pràctica docent. 

Podrem comprovar com aquestes es basen, eminentment, en els paràmetres 

                                                 
189

 Són molt nombroses les ocasions en què Baltasar Bibiloni cita la figura de Zoltán Kodály en 
els seus escrits. Els anirem veient citats seguidament al llarg d‘aquest quart bloc de continguts. 
Els textos complets els trobem a l‘Annex II d‘aquest treball.  
 
190

 Aquesta defensa queda ben palesa a escrits de l‘autor com: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. 
«Música i educació bàsica». Lliçó inaugural del curs acadèmic 1984-85 de l‘Escola Universitària 
de Formació del Professorat d‘E.G.B, octubre-1984; o a l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, 
Baltasar. «L‘ensenyament de la música a les Balears. Panoràmica de la situació present i 
propostes per a la seva correcció», publicat a la revista Lluc núm. 742, de gener-febrer de 
1988. Vegeu articles complets a l‘Annex II-articles 5 i 7. 
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que proposa Kodály. Amb tot, la seva major aportació didàctica la trobem en la 

seva obra pedagògica, en forma d‘adaptacions de música tradicional per a 

escolars, que analitzem el l‘apartat de l‘obra. 

Aquest anàlisi exhaustiu del seu ideari i llegat l‘hem dut a terme a partir 

de tots els seus articles, escrits publicats i converses amb l‘autor191. Tots els 

articles citats a aquest punt es poden consultar a l‘Annex 4 d‘aquest treball 

d‘investigació. A partir d‘aquest material hem fet un intens i profund buidatge 

d‘informació que ens ha permès lligar caps i redactar tot un seguit de propostes 

i iniciatives en les quals Baltasar Bibiloni treballà intensament. De tot plegat 

n‘extreim les conclusions que palesem seguidament.  

                                                 
191

 Pel que fa a entrevistes mantingudes amb Baltasar Bibiloni, vegeu l‘apartat Entrevistes a 
Baltasar Bibiloni d‘aquesta tesi doctoral 
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4.2 Importància de la música a l’escola 

 

 

Baltasar Bibiloni inicià la seva singladura docent a la dècada dels 

setanta, etapa precedida per una ja llarga trajectòria com a cantaire i director 

dins el món coral. En aquesta època Baltasar es toparà amb la crua realitat de 

la inexistència d‘ensenyament musical a les escoles. Gairebé per intuïció o 

sentit comú, Baltasar començarà a elaborar materials que farà servir per a les 

seves classes. Aquests materials seran, eminentment, arranjaments de 

cançons tradicionals de les Illes Balears adaptades a les seves necessitats i 

nivell dels seus alumnes.  

Capficat de ple en la seva ―curolla‖ de donar embranzida a la formació 

musical a partir de la seva tasca diària, tant a l‘escola de Montision com a 

l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. després, Bibiloni vol palesar i fer 

ressò de la situació en que es troba l‘ensenyament de la música a la immensa 

majoria de les escoles. En un article publicat al Diario de Mallorca, el 19 d‘abril 

del 1978192, i aprofitant la celebració de la Trobada de Corals Infantils de 

Mallorca, que ja es venia celebrant des de feia uns anys, Bibiloni fa una lloança 

no tan sols a la quantitat de cantaires que hi participaren, sinó més bé 

emfatitzant el vessant educatiu d‘aquesta. Recalca la figura de novells directors 

que abans havien estat cantaires i que després d‘haver participat als cursos de 

formació que venia organitzant el mateix Bibiloni han donat una passa 

                                                 
192

 BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «La trobada de corales infantiles y nuestra educación 
musical». Article publicat al Diario de Mallorca de 19 d‘abril de l‘any 1978. Vegeu l‘article 
complet a l‘Annex II-article 1. 
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endavant, esdevenint directors i formadors musicals. Aquests arguments 

serveixen a Bibiloni per a fer una crida i alhora una crítica a les institucions per 

la relegada situació que viu l‘ensenyament de la música dins les escoles de les 

Illes. Molta gent que qüestiona el valor formatiu de la música a l‘escola, segons 

reflecteix Bibiloni en aquest mateix article, ho fa degut a la formació rebuda 

mitjançant mètodes anacrònics o simplement degut a l‘absència d‘aquesta 

formació anteriorment. Lloa els ambiciosos objectius que reflecteix la nova llei 

d‘educació (Llei General d‘Educació del 1970), emperò reconeix que no es 

poden aconseguir sense una preparació adient dels professionals que l‘han 

d‘impartir, no contemplada fins al moment, tot qualificant les accions que s‘han 

portat a terme fins aleshores de ―cultura de façana‖: 

 

«Urgeix a Mallorca un pla que possibiliti a gent amb il·lusió, preparar-se de forma 

eficaç. Tota iniciativa que estimuli la formació d‘educadors per a la música hauria 

de ser prioritat a l‘hora d‘assignar ajudes i patrocinis si no es vol mantenir una 

cultura musical de façana»
193

 

 

Aquesta crítica pública, clara i explícita a un diari, ve avalada per una 

tasca silenciosa però constant, tant a les institucions d‘ensenyament on 

impartia docència Bibiloni com a les corals que dirigia i els cursos de direcció 

que ja venia organitzant. 

Dins aquesta línea de manifestacions públiques critica la proposta de fer 

concerts per a escolars per part de la Orquestra Simfònica Ciutat de Palma, 

argumentant que ja hi ha altres institucions que es preocupen d‘organitzar 

activitats d‘aquest tipus. Sense rebutjar-los, reivindica dirigir més els esforços 

cap a la preparació de l‘alumnat envers una audició musical, preparació basada 

en que siguin ells qui facin la música. Entén què: 

 

«Una obra s‘ha d‘entendre a partir de l‘aproximació al llenguatge que li dona 

suport. Aquesta aproximació no es pot fer en el marc de pedagogies 

anacròniques, com les que es fan servir als conservatoris espanyols, sinó en el 

marc, com palesen els grans pedagogs musicals del segle XX com Kodály o 

Dalcroze, d‘una formació integral en atenció, concentració, percepció, 

sensibilitat, expressivitat espontània i creativitat. Sense aquesta educació 

                                                 
193

 Ibidem. 
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musical per a tots i des de l‘escola, les nostres sales de concert mai s‘ompliran, 

al manco d‘oients intel·ligents.»
194

 

 

Com a aquest i a altres articles, Bibiloni posa com a exemple de model a 

seguir el de la pedagogia activa i d‘escoles integrades de música aplicat a 

Hongria i impulsat per la figura de Zoltán Kodály. Aquest model faria que els 

alumnes que assistissin a aquest tipus d‘audicions ho fessin des d‘una 

perspectiva crítica i amb el tarannà de vivències anteriors viscudes en la seva 

pròpia pell. Aquestes els permetrien conèixer la música des de dins, des de la 

pròpia essència d‘aquest. Fent-la, en definitiva. Sense una vivència i preparació 

pedagògica prèvia l‘oient es converteix en una figura gairebé aliena a tot allò 

que perceben els seus sentits. Malgrat tot, Bibiloni no rebutja en cap cas els 

concerts escolars, només prioritza sobre aquests una formació musical-

vivencial prèvia per part de l‘alumnat per tal de treure‘ls més profit. Formació 

què, segons ell, roman del tot oblidada a les escoles de les Illes195. 

Els criteris que fa servir Baltasar Bibiloni per tal d‘exigir un major 

reconeixement de l‘ensenyament de la música a l‘escola són proclamats 

sempre des de l‘argumentació i el fonament. Constants són les referències a 

les grans figures, autors i pedagogs musicals del segle XX, així com a tots els 

referents històrics musicals anteriors, des de l‘Antiga Grècia. Alhora posa sobre 

la taula els referents d‘altres països, on la situació i reconeixement de 

l‘ensenyament musical ha donat uns resultats més que positius. En un dels 

seus articles ens presenta explícitament i de forma extensa el cas d‘Hongria, 

esmentat ja anteriorment196. Apareix a aquest article una frase prou contundent 

del mateix Baltasar Bibiloni referent a l‘ensenyament musical a les escoles:  

                                                 
194

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i Educació», publicat al Diario de 
Mallorca de l‘11 de març del 1981, on Baltasar Bibiloni comenta un escrit del «admirat pianista 
Joan Moll», en paraules del mateix autor, qui propugna la possibilitat que la Orquestra 
Simfònica Ciutat de Palma faci concerts per a escolars. Aprofitant la proposta de Moll, qui ha 
palesat sempre la seva inquietut i preocupació vers la problemàtica de la música a l‘escola, 
Bibiloni la complementa amb el seu comentari i aportació. Vegeu l‘article complet a l‘Annex II-
article 3. 
 
195

 Ibidem. 
 
196

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «En el centenari del naixement de Zoltán 
Kodály», publicat al Diario de Mallorca del 23 de juliol de 1982. Parla del model hongarès que 
impulsà Kodály, amb el vist i plau de les institucions educatives del seu país. A totes les 
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«La música és patrimoni de tots els homes, no propietat exclusiva d‘una minoria, 

per tant és necessari fer-la accessible a tots, i per això no hi ha fórmula millor 

que fer música a l‘escola»
197

 

 

El model aplicat a Hongria per Kodály obtingué grans resultats aleshores 

i propicià una millora substancial per part dels infants a la resta matèries 

d‘estudi. Aquest sistema, observat in situ pel mateix Bibiloni en una visita a 

Hongria, serà emprat com a model a l‘hora d‘exigir una reacció per part de les 

institucions educatives de les Illes Balears envers la situació imperant. 

 Aquesta exigència aferrissada d‘una major presència i millor qualitat de 

la formació musical  es veu culminada a la lliçó inaugural del curs acadèmic 

1984-85, de l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B198. En aquesta en 

justifica la seva redacció degut, i així ho qualifica el propi Bibiloni, a la «situació 

avergonyidora en que es troben els ensenyaments artístics, i concretament la 

música dins l‘educació bàsica del nostre país». Comença fent un reflexió del 

que entenem per música, per després fer el mateix sobre el que serien les 

bases de l‘educació, on Bibiloni no n‘entén de jerarquies entre totes les 

matèries que s‘imparteixen dins l‘àmbit de l‘educació bàsica, des de les 

instrumentals fins a les de caire humanístic o artístic: 

 

«Desig una educació possible i útil per a tots els infants, sense implantar 

categories: i entenc que l‘útil no és només allò que és rendible econòmicament i 

amb immediatesa, sinó i principalment el que fa possible desplegar íntegrament 

la personalitat. I la personalitat es desplega del tot cultivant no un sol dels 

aspectes que la constitueixen. La persona ha de ser cultivada, educada, en totes 

les cares del complex poliedre que és. Una educació bàsica ha de comprendre el 

fet físic, el fet higiènic, el caràcter, la comunicació i la convivència, l‘ètica i una 

formació científica, humanística i estètica. Per tant estic amb desacord amb les 

formes tendencioses que jerarquitzen, ja a l‘escola bàsica, les facultats dels 

                                                                                                                                               
escoles d‘Hongria es feien dues hores de música a la setmana. A partir del model impulsat per 
Kodály es crearen un tipus d‘escoles amb secció de música. En aquestes es treballava la 
música tres quarts d‘hora de forma diària. Aquesta formació s‘iniciava ja al parvulari. Els 
resultats foren espectaculars, no tan sols en música, sinó en la resta de matèries. Vegeu 
l‘article complet a l‘Annex II-article 4. 
 
197

 Ibidem. 
 
198

  Vegeu: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i educació bàsica», ob. cit. 
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homes. El nostre equilibri i la nostra llibertat són conseqüència de poder-nos fer 

servir de totes les nostres potències, de no tenir-ne cap d‘empresonada»
199

 

 

La situació de l‘ensenyament musical i general a les Balears segueix la 

tònica predominant de la resta de l‘Estat, amb l‘excepció de Catalunya, que ja 

venia d‘una tradició molt arrelada al cant coral i especial sensibilització envers 

la música, i que ha pres les mesures administratives i tècniques adients.  

 

«Venim d‘una escola sense música i per tant la nostra societat, fins i tot a les 

seves estratificacions més elevades, pateix d‘analfabetisme musical. Com sia 

que ningú no estima allò que desconeix, heus aquí la raó profunda de la 

impassibilitat vegetal amb què la societat afronta el problema de la pròpia 

incultura musical»
200 

 

Amb tot, la crítica que fa Bibiloni en aquesta lliçó inaugural, va molt 

orientada a posar de manifest la manca de capacitat tècnica i pedagògica de 

les persones que assumeixen l‘ensenyament de la música a les escoles. Les 

orientacions didàctiques que venen donades des del Ministeri es queden en 

«lletra morta», en paraules de Baltasar Bibiloni, si no hi ha persones 

capacitades per a portar-les a la pràctica.  

Constants són les referències de Bibiloni al «recalcitrant tradicionalisme» 

en que es veu immers l‘ensenyament de la música als conservatoris. Reconeix 

què, tot i comptar amb la presència de professorat molt vàlid, la manera 

d‘enfocar l‘ensenyament del llenguatge musical, element bàsic dins la piràmide 

d‘aprenentatge musical, roman estancada en mètodes anacrònics gens 

adaptats a les noves propostes integrals dels grans pedagogs del segle XX. 

Pensa que aquestes noves tendències han de ser aplicades tant a l‘escola 

general com als conservatoris, a aquests darrers de manera més profunda i 

seqüenciada201. 

                                                 
 
199

 Ididem 
 
200

 Ibidem. 
 
201

 Aquesta crítica envers el tradicionalisme i anacronisme imperant en l‘ensenyament del 
solfeig als conservatoris, a més de ser objecte de comentari per part de Baltasar Bibiloni a la 
lliçó inaugural del curs acadèmic 1984-85 de l‘Escola Universitària de Formació del Professorat 
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Amb el pas dels anys hom pot comprovar com l‘ensenyament de la 

música a l‘escola, degut als diferents contextos legislatius que s‘han anat 

succeint, ha adquirit un pes més notable dins el currículum de les etapes 

d‘Infantil i Primària. Aquesta demanda que argumentava Bibiloni en els seus 

articles durant els anys 70 i 80 va anar veient certa llum i cobertura legal a 

partir de l‘aprovació de la LOGSE202, del 1990. Malgrat contemplar la formació 

de mestres especialistes en educació musical i assolir noves orientacions 

envers les metodologies més avantguardistes, la LOGSE seguia sense 

contemplar a la música com a matèria pròpia, formant part aquesta de 

l‘anomenada ―educació artística‖. Baltasar Bibiloni considerà aleshores del tot 

contradictori el fet de no tenir una àrea pròpiament de música, havent de 

compartir espai de temps amb plàstica i dramatització quan aquestes dues 

darreres no gaudien de mestres especialistes. Amb tot, Bibiloni reconeix els 

avenços experimentats si ho comparem amb la situació que es topà ell en els 

inicis, tan en formació del professorat de música com en presència de la 

música a l‘escola203. 

                                                                                                                                               
esmentada abans, també apareix a: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Conservatori: ―Arrels‖ i 
desarrelaments», publicat al Diario de Mallorca de 13 de novembre del 1989. Vegeu l‘article 
complet a l‘Annex II-article 8. 
 
202

 Vegeu l‘apartat 1.6 d‘aquest treball d‘investigació. Comprovarem en ell el salt qualitatiu, que 
no quantitatiu, que experimenta l‘ensenyament musical tant en l‘àmbit de formació específica 
de mestres com en presència dins els currículum de les etapes d‘Infantil i Primària. 
 
203

 Vegeu l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i estudis de mestre», publicat a 
Conservatori. 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània, ob. cit. 
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4.3 Propostes de millora 

 

«La música no es pot aprendre d‘altre manera que fent música. El primer 

contacte ha de ser la música viva i no el do, re, mi, fa, sol..., les negres o les 

blanques...»
204

 

 

Aquesta és la premissa principal que ens proposa Baltasar Bibiloni dins 

el seu ideari d‘ensenyament, i estendard alhora de la seva acció educativa al 

llarg de tota la seva etapa docent. Lligats a aquesta van apareixent conceptes 

com la imitació, l‘espontaneïtat, la reflexió, la descoberta i tants altres, que 

aniran esdevenint el vocabulari habitual que farà servir Bibiloni. Aquest 

vocabulari va immers dins tot un seguit de propostes o full de ruta a assolir per 

part dels qui ens dediquem a l‘ensenyament de la música a edats 

primerenques. Aquestes propostes són les que anirem seguidament a extreure 

a partir de les seves pròpies paraules, per tal de deixar-ne testimoni205. 

Al discurs que oferí Baltasar Bibiloni en la vinticinquena edició de la 

cerimònia d‘entrega dels Premis 31 de Desembre que otorga l‘Obra Cultural 

Balear, i en la qual fou guardonat amb el premi Emili Darder per la qualitat de la 

seva obra i l‘ús que en fa de la llengua catalana l‘any 2010, dedica unes 

paraules a la importància del cant coral dins les escoles i instituts de les nostres 

                                                 
204

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «El mètode Ireneu Segarra 
d‘ensenyament del llenguatge musical, model d‘integració de la música tradicional com a eix de 
la formació musical», inclòs a I Jornades de Cultura Popular de les Illes Balears. Ajuntament de 
Muro i Universitat de les Illes Balears, gener-1993, pàgs. 66-70. Publicat amb motiu de les I 
Jornades de Cultura Popular de les Illes Balears, celebrades el 9 i 10 de gener de 1993 a la 
localitat mallorquina de Muro. Vegeu l‘article complet a l‘Annex II-article 10. 
 
205

 A l‘apartat 4.6 podrem comprovar quines són les propostes didàctiques i metodològiques 
concretes fetes servir per Baltasar Bibiloni. 
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illes. El cant coral serà el vehicle idoni per aconseguir aquest aprenentatge del 

qual parlàvem abans a partir de la vivència : 

 

«M'atreviré a dir que hauriem de sentir com a obligació ciutadana que les 

escoles de primaria i els instituts de secundaria, i amb més motiu les escoles de 

música tinguessin la pròpia coral. No una coral per a la classe de música -que 

sens dubte es veuria més motivada- no un grup reclòs dins el centre, sino un cor 

que pregoni amb la seva veu la nostra cultura als teatres, a les esglèsies, i, si 

cal, a les places i als carrers de cada un dels nostres pobles. Cal tenir 

coneixements, però més important és aprendre a viure bé. El Cant Coral, ben 

endreçat, és una eina de primera magnitud per a l'educació en la convivència, el 

respecte a l'altre, i, com queda expressat, per a la disciplina i l'esforç 

personal»
206

 

 

Les crítiques que feia Bibiloni sobre la poca presència de la música a 

l‘escola anaven acompanyades sempre d‘iniciatives i propostes de millora de 

cara al futur. Aquestes propostes que ara citarem connivien sempre amb les 

teories i propostes metodològiques que foren, i han estat fins fa poc, fita 

ineludible de la seva tasca docent. Les idees de Dalcroze, Orff, Willems, i 

principalment Kodály i Segarra, foren assimilades i interioritzades per Bibiloni i 

adaptades a la realitat de les Illes. Aquesta fou la gran aportació de Bibiloni 

dins l‘àmbit de l‘educació a les Illes Balears, aportació que va anar fent 

extensible a través d‘una tasca específica d‘aula, a més dels cursos que 

organitzava i els articles que publicava. No en massa quantia aquests darrers 

però sí força entenedors, tots ells plens de contingut i amb una forta càrrega 

reivindicativa envers el canvi de tendència en qüestions d‘ensenyament musical 

a la nostra terra. 

En l‘apartat anterior hem exposat molts dels arguments que fa servir 

Bibiloni per a situar la música a l‘alçada que li pertocaria dins l‘escola. Per tal 

de donar resposta a aquestes mancances ens va donant propostes de solució 

a través dels seus escrits. En elles apareixen constantment referències al 

model d‘escoles integrades de música a Hongria i al mètode de Ireneu Segarra, 

                                                 
206

 Extret del discurs que Baltasar Bibiloni oferí en la cerimònia d‘entrega dels Premis 31 de 
Desembre, el 18 de desembre del 2010. Vegeu el discurs complet a l‘Annex II-article 13. 
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estès i aplicat arreu de tot Catalunya207. Ens presenta aquests models com a 

culminació del que hauria de ser el nostre patró a seguir. La realitat aleshores i 

actual dista anys llum d‘aquest patró, que contempla a la música com a matèria 

troncal dins l‘ensenyament, i a la qual s‘hi hauria de dedicar una pràctica diària. 

Tot i això no podem obviar millores, que n‘hi ha hagut, tant a l‘àmbit de l‘escola 

com al dels conservatoris i escoles municipals de música de la nostra terra.  

Bibiloni fa seves unes paraules de Zoltán Kodály, prou eloqüents quant a 

la significació del fet musical en l‘home: 

 

«La música és un aliment espiritual que no pot ser substituït, i qui no es nodreixi 

d‘ell viurà dins l‘anèmia espiritual fins a la mort. Sense música no es dona vida 

espiritual completa perquè dins la personalitat de l‘home hi ha regions que 

només pot il·luminar la música»
208

 

 

Tot i aquesta contundència gairebé visceral, Bibiloni aposta per la 

fermesa d‘arguments i propostes. La seva idea es basa en una construcció de 

l‘ensenyament musical a partir d‘un pla piramidal. Proposa iniciar-se des de la 

base, és a dir, al parvulari i a l‘escola primària, per a després assolir el màxim 

rendiment artístic a l‘educació secundària i al conservatori. Concretament, 

Bibiloni remarca que la música ha de ser present en les etapes de EGB, BUP i 

FP, que contempla la llei vigent en aquell moment (Llei General d‘Educació del 

1970). Aquesta proposta seqüenciada emperò, necessita d‘un recolzament 

legislatiu i d‘una formació adequada del professorat encarregat d‘impartir-la, 

que permeti portar l‘empresa a bon port. A la majoria d‘articles publicats per 

Bibiloni en la dècada dels 70 i 80 hi apareixen reflectides aquestes 

reivindicacions dirigides les institucions polítiques i educatives en concret209. 

                                                 
207

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «El mètode Ireneu Segarra 
d‘ensenyament del llenguatge musical, model d‘integració de la música tradicional com a eix de 
la formació musical», inclòs a I Jornades de Cultura Popular de les Illes Balears. Ajuntament de 
Muro i Universitat de les Illes Balears, gener-1993, pàgs. 66-70. Vegeu l‘article complet a 
l‘Annex II-article 10. 
 
208

 Frase extreta de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar.  «En el centenari del naixement de 
Zoltán Kodály», ob. cit. 
 
209

 Vegeu els articles de Baltasar Bibiloni i Llabrés: «La trobada de corales infantiles y nuestra 
educación musical», ob. cit.; «Música i Educació», ob. cit.; «En el centenari del naixement de 
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Baltasar Bibiloni seria el tercer esglaó de l‘escala que fa que les noves 

tendències en pedagogia musical procedents d‘Europa arribin a l‘ensenyament 

de les Illes Balears. El primer seria Zoltán Kodály, amb la creació d‘un mètode 

pioner basat en l‘ensenyament de la música a partir de la música tradicional del 

seu país i amb un pes específic molt important dins el currículum de les 

primeres etapes d‘ensenyament. El segon esglaó seria la figura del monjo 

montserratí Ireneu Segarra, del qual en parlem extensament al punt 1.5 

d‘aquest treball. A partir de la seva tasca al capdavant de l‘Escolania de 

Montserrat al llarg de més de quaranta anys, creà tota una metodologia 

d‘ensenyament molt propera als postulats de Kodály, basada en la cançó 

tradicional catalana com a fonament d‘ensenyança musical i amb una pràctica 

diària a l‘escola. Baltasar Bibiloni, com a tercer i darrer esglaó, n‘és l‘extensió 

d‘ambdues teories anteriors a la realitat de les Illes Balears. No tant per fer-ne 

una còpia exacte o literal i traslladar-la després a la nostra realitat, sinó pel fet 

d‘haver-les adaptat amb repertori propi del nostre país i aplicar-les al seu àmbit 

d‘ensenyament, un àmbit tan cabdal com el de la formació dels mestres que 

impartiran música a les escoles. De fet, cal esmentar que Bibiloni ja inicià 

l‘adaptació de cançons pròpies de les Illes a la seva pràctica docent abans de 

conèixer les teories i accions que ja es venien posant en pràctica a Hongria o 

Catalunya. El fet de que l‘escola, fins aleshores, no contemplés l‘ensenyament 

de les cançons tradicionals de Mallorca i la resta d‘illes despertà l‘interès de 

Bibiloni en recuperar-les i fer-ne la seva eina de treball. Aprofitant-ne la seva 

lletra, el seu ritme o la seva mètrica creava tot un seguit de propostes 

didàctiques útils per a la seva pràctica d‘aula, i que amplià i consolidà a partir 

de la interacció amb les metodologies de Kodály i especialment Segarra. El fet 

de conèixer Segarra personalment i treballar al seu costat a l‘Escola de 

Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra, afegit al fet de compartir una 

mateixa llengua, va fer que la figura del monjo català fos molt present en el 

quefer de Bibiloni, tant en les seves propostes didàctiques, molt clares i 

                                                                                                                                               
Zoltán Kodály», ob. cit.; i  «Música i educació bàsica», ob. cit.. Vegeu els textos complets a 
l‘Annex II, articles 1, 3, 4 i 5. 
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especificades en els vuit nivells del mètode que creà Segarra, com en els 

escrits que analitzem en aquest apartat210. 

Ja en els primers articles es palesen els paràmetres en els quals s‘hauria 

d‘enfocar l‘ensenyament de la música des dels inicis. Aquests es basen, tal 

com predicà Kodály, en el cant tradicional i popular com a eix d‘ensenyament, 

des de la infantesa fins a l‘etapa de formació professional. 

Ja hem esmentat a l‘apartat anterior, i a partir del text de la lliçó 

inaugural del curs acadèmic 1984-85 de l‘Escola de Formació del Professorat 

d‘E.G.B. de Palma de Mallorca, com Baltasar Bibiloni justifica la necessitat 

d‘una formació musical en l‘educació bàsica. En aquesta mateixa lliçó inaugural 

proposa una sèrie d‘objectius a assolir: 

 

- Formar en el sentit del ritme 

- Sensibilitzar el sentit de l‘oïda 

- Utilitzar correctament la veu, l‘instrument més perfecte que tenim al 

nostre abast 

- Establir un contacte gradual però directe amb les grans obres de la 

música universal 

- Conèixer el llenguatge musical bàsic, lectura i escriptura 

- Estimular la dimensió creativa com a lliure utilització dels elements 

viscuts, practicats i assimilats 

- Donar cos als criteris personals de valoració de la música 

 

En el vessant didàctic vol presentar la música als infants com a una cosa 

intel·ligible. Per això remarca trets comuns en les tesis dels grans pedagogs 

europeus del segle XX, presentant-los en diferents estadis: 

 

                                                 
210

 Vegeu el sisè bloc de continguts d‘aquest treball d‘investigació, dedicat a l‘obra compositiva, 
arranjaments i altres adaptacions, elaborades per Baltasar Bibiloni en la línia de Segarra i 
Kodály. Quant al mètode Ireneu Segarra cal fer esment a la l ‘edició de El meu llibre de música 
per part de Publicacions de l‘Abadia de Montserrat. A aquesta primera edició, de l‘any 1979, es 
publicaren els vuit nivells o graus en que es dividia el mètode del monjo català. Cada nivell 
anava dirigit a cada un dels vuit cursos de l‘E.G.B. (Enseñanza General Básica) que 
contemplava aleshores l‘escola obligatòria a través de la llei vigent de l‘any 1970.   
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- Estadi de vivències: contacte directe amb la música practicada 

mitjançant el cant i els instruments. El repertori a cantar es basarà en 

cançons tradicionals i populars de la nostra terra. 

- Estadi de reflexió: descoberta a partir de la cançó, joc, dansa o peça 

escoltada. Aquest és la síntesi dels dos estadis anteriors, es tracta de 

vivències raonades 

- Estadi de pràctica: coneixement adquirit serà practicat fins a adquirir 

domini, sense perplexitats 

- Estadi d‘expressió: trobar expressió individualitzada o col·lectiva, fins al 

punt de poder ser improvisada i emprada per a la pròpia projecció de 

l‘alumne. 

 

Remarca que aquests estadis poden ser presents a cada classe i 

propicien una concentració màxima per part de l‘infant, fent-ho alhora d‘una 

manera enjogassada, fomentant un equilibri entre la disciplina i la 

independència.  

Com a material a emprar prioritza: 

 

- La música popular autòctona, per obrir-se més tard al coneixement i la 

pràctica de la música popular d‘altres països, així com fragments 

adequats dels clàssics de totes les èpoques 

- Defensa els jocs didàctics com jocs de cartes i dòmino musicals, 

pentagrames de taula, armaris per a les notes, posicions gestuals de la 

mà, ús de xifres, lletres inicials dels noms de les notes. Tot plegat, abans 

d‘escometre la lectura tradicional al pentagrama211.  

 

En un article publicat a la revista Lluc el 1988, manifesta: 

 

«Cal evitar la formació en teoria musicològica en favor de quelcom viu que susciti 

esdeveniments musicals que permetin als joves i adolescents expressar, crear i 

situar-se dins un univers musical, cada dia més divers»
212 

                                                 
211

 Vegeu el text complet a: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i educació bàsica», ob. cit. 
 
212

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «L‘ensenyament de la música a les 
Balears. Panoràmica... ob. cit. 
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Tots aquests arguments i propostes pedagògiques que presenta Bibiloni 

en els seus escrits, es quedaran en no res si no venen acompanyades d‘una 

cobertura legal que permeti aplicar-les a les escoles de les Illes Balears. 

Aquesta cobertura legal agafa una mica més de forma, com hem dit 

anteriorment, amb l‘aprovació de la LOGSE del 1990. Amb tot, Baltasar Bibiloni 

seguirà reivindicant allò que cal modificar, impulsar o corregir envers la millora 

de l‘ensenyament musical a les Illes. Un d‘aquests aspectes, cabdal per a 

Baltasar Bibiloni, i que tractarem al següent punt, és el del professorat 

encarregat de l‘ensenyament musical a les escoles. 
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4.4 El professorat de música 

 
 

Un element cabdal dins tot aquest procés reivindicatiu d‘ensenyament 

musical a les escoles per part de Baltasar Bibiloni, és el de la formació dels 

professionals que l‘han d‘impartir. Aquest element és motiu de preocupació i 

anàlisi, i ve constantment reflectit en els seus escrits. El reconeixement i 

prestigi de l‘aprenentatge de la música dins l‘escola, explica Bibiloni, vindrà 

marcat pel grau de preparació dels professionals que la imparteixin. Per molt 

ambiciosos que puguin ser els objectius que contemplen els plans d‘estudis a 

un moment o context determinat, aquests esdevindran paper mullat sense un 

personal degudament preparat.  

Amb tot, la situació en que es troba Bibiloni en els inicis de l‘etapa 

docent és doblement preocupant. Ni existeixen mestres amb una preparació 

pedagògica i musical adients, ni una empara legal que permeti o estimuli la 

seva formació. Durant la dècada dels 70, la dedicació a la formació musical 

dins els estudis de mestre era merament anecdòtica: dos cursos per a 

l‘especialitat de preescolar, i un sol curs per a la resta. Així i tot, ocupant ja 

Bibiloni la plaça de professor de música a l‘Escola de Formació del Professorat 

d‘E.G.B. de Palma de Mallorca, es creà una assignatura optativa de música 

que ajudà a pal·liar, en petita mesura, l‘oblit i desídia generalitzada que patien 

els ensenyaments musicals aleshores213. 

A tot plegat, cal afegir-hi l‘ambigüitat a la qual estava sotmesa la música 

dins l‘àrea curricular d‘educació artística en els plans d‘estudis de l‘E.G.B. 

                                                 
213

 Vegeu punt 1.6.4. d‘aquest treball d‘investigació, on apareix la càrrega d‘hores que ocupava 
l‘ensenyament musical en els estudis de formació de mestres al llarg del segle XX. 
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(Educació General Bàsica dins la llei educativa aprovada el 1970). Tot i 

explicitar objectius agosarats, aquests no es podien dur a la pràctica pel fet de 

no gaudir d‘una àrea pròpia i, principalment, per no gaudir del professorat 

adientment preparat per a impartir-la. Cap centre de les Illes Balears, esmenta 

Bibiloni, imparteix música de forma seriosa i rigorosa. A la majoria d‘ells no es 

fa cap tipus d‘activitat musical, llevat, en casos molt excepcionals, de l‘esforç 

voluntariós i esporàdic d‘algun mestre214.  

Reconeix Bibiloni que el futurs mestres, dedicant-hi tres hores setmanals 

durant un curs de la seva carrera, poca cosa hi poden fer. De cap manera els 

futurs mestres assoliran la competència per a fer-se càrrec de l‘ensenyament 

musical a l‘escola. Conclou per tant, que les noves generacions arribaran a les 

escoles de mestres amb la mateixa ignorància musical que es ve manifestant 

fins ara, sense gaudir després de temps suficient per a formar-se mínimament 

al llarg dels estudis de mestre. Una dedicació més àmplia amb nombre d‘hores 

a l‘escola obligatòria, faria que els alumnes arribessin més preparats als estudis 

de mestre. Aquesta base els permetria assolir una formació musical més sòlida, 

que tindria com a fruit dignificar l‘ensenyament de la música a les escoles215. 

Planteja Bibiloni una sèrie de situacions reals que es donen a les Illes 

Balears: 

 

1- El mestre capacitat fa música al nivell del qual ell n‘és el responsable, 

sense precedents anteriors i alhora perspectives de continuïtat. 

2- Altres, conscients de les seves limitacions però valorant l‘aspecte 

beneficiós de la música, aporten alguna activitat: cançó, audició, etc; 

emperò sense donar-se gairebé formació musical. 

3- Associacions de pares o ajuntaments proporcionen un especialista que 

moltes vegades és professor de música, però sense la preparació 

pedagògica necessària216. 

                                                 
214

 Extret de BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i educació bàsica», ob. cit. 
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 Vegeu l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «L‘ensenyament de la música a les Balears. 
Panoràmica... ob. cit. 
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 Ibidem. 
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Proposa una solució d‘urgència a través d‘una fórmula basada en el 

reciclatge del professorat en exercici o oferint formació pedagògica als titulats 

en música. Proposa que els mestres de preescolar i cicle inicial i mitjà de 

primària acabin la seva etapa de formació amb una capacitació real per a 

l‘ensenyament de la música a les escoles. 

Malgrat aquesta situació Bibiloni no es mostra pessimista de cara al futur, ja 

que l‘ensenyament musical és un valor cultural a l‘alça. En aquest context 

pensa que com més demanda de formació hi hagi més renovació 

necessàriament hi haurà d‘haver. Aprofita per posar en valor els cursos de 

formació en direcció coral i pedagogia musical que ve organitzant des de fa 

més d‘una dècada. La forta demanada d‘aquests cursos per part de l‘alumnat 

són mostres de l‘esperit de canvi que es comença a respirar217.  

L‘any 1991 escriu un article on critica el sistema d‘accés al cos de mestres 

en l‘especialitat de música, qualificant-lo de poc fiable. En l‘article critica 

efusivament el fet que persones amb greus mancances d‘oïda musical puguin 

superar aquesta oposició i exercir l‘ensenyament de la música a les escoles. 

Exigeix alhora, que en el cas d‘Educació Primària s‘haurien de garantir dues 

condicions per tal de superar l‘oposició: la primera seria disposar del diploma 

de grau elemental de conservatori, i la segona, superar un curs de capacitació 

pedagògica realitzat per la universitat. En aquell moment només s‘exigia una de 

les dues condicions. Alhora proposa que els titulats amb el grau mitjà de 

conservatori puguin accedir a la docència general mitjançant un curs de 

qualificació pedagògica general i específica. Qualifica de pèrdua de doblers i 

energies no aprofitar la preparació d‘aquests professionals. Aquestes reflexions 

venen donades dins un context en que els mestres titulats aleshores no havien 

rebut una formació mínima ni adient per a assolir l‘ensenyament de la música a 

l‘escola obligatòria, segons Bibiloni. Alhora, la convocatòria de places al cos de 

mestres i professors de la Conselleria d‘Educació del Govern de les Illes 

Balears en l‘especialitat de música, es va dur a terme aleshores a partir d‘uns 

requisits que en cap cas asseguraven la competència musical i pedagògica 
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mínima i acceptable per part dels aspirants. La proposta de Bibiloni va 

encaminada a la possibilitat que els titulats de grau mitjà de conservatori  

puguin accedir a aquestes places degut a la seva més que suficient formació 

musical. Amb tot, exigiria a aquest col·lectiu haver superat un curs o postgrau 

de formació pedagògica general i específica, formació que no s‘imparteix al 

conservatori. D‘aquesta manera s‘ompliria un espai docent a l‘ensenyament 

obligatori de personal molt qualificat218.  

Algunes de les reivindicacions de Bibiloni al llarg dels anys 70 i 80 respecte 

a la formació del professorat, es veuen fetes realitat amb l‘aprovació de la 

LOGSE del 1990. En l‘article «El pla d‘estudis dels mestres d‘Educació 

Musical», publicat a la revista Pissarra el febrer-març del 1999219, Bibiloni ens 

comenta que aquesta nova llei contempla el disseny d‘un pla d‘estudis que té 

en compte dos factors: els continguts marcats per la pròpia llei en matèria 

musical a l‘educació primària, i el perfil idoni de l‘educador responsable. Per 

això mateix es crea l‘especialitat dels estudis de mestre especialista en 

educació musical. Tot i admetre la importància d‘aquest reconeixement tenint 

en compte d‘on es ve, esmenta el fet que la música segueix sense gaudir 

d‘àrea pròpia dins el currículum de primària, formant part aquesta de l‘àrea 

l‘educació artística, compartida amb plàstica i dramatització. La contradicció rau 

en el fet que aquestes dues darreres no gaudeixen de mestres especialistes en 

la matèria, a diferència de l‘educació musical.  

Tornant al perfil de l‘educador, del qual també parla a l‘article citat 

anteriorment, aquest nou pla d‘estudis de la nova especialitat contempla un 

seguit d‘assignatures que formen part d‘un o més blocs temàtics. Unes miren 

cap a la formació del docent i altres cap a la formació del músic, sense oblidar 

la premissa principal de formar a un educador. En destaquen com a eix 

principal el llenguatge musical, i la didàctica i practicum pel seu caràcter global. 

El perfil de l‘educador ha de ser el d‘un professional amb competència artística, 
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 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Reforma i professorat de música», 
publicat a El Dia 16 de Baleares del 2 d‘octubre del 1991. Vegeu l‘article complet a l‘Annex II-
article 9. 
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 Vegeu: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «El pla d‘estudis dels  Mestres d‘Educació Musical»,  
publicat a la Revista d’Ensenyament de les Illes Balears Pissarra, núm. 93, de febrer-març de 
1999. Vegeu article complet a l‘Annex II-article 11. 
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tècnica i pedagògica que li permeti assolir amb solvència la formació musical 

adient als alumnes d‘educació primària. Recalca el fet que siguin persones 

vocacionalment convençudes de la importància de la tasca que han de dur a 

terme. 

 

«Ara, quan la música s‘està obrint camí de forma generalitzada en els distints 

nivells educatius, el seu futur està, en bona part, en el prestigi dels seus 

professionals»
220 

 

Destaca en aquest article, també, la forma d‘accedir als estudis de 

mestre en l‘especialitat de música. Exigeix com a requisit d‘accés un mínim de 

preparació equivalent, com hem dit abans, al nivell del preparatori o grau 

elemental que es cursa als conservatoris. Com farà de forma més explícita en 

escrits posteriors, comença a suggerir una prova d‘accés específica per a 

aquests estudis. 

En l‘article «Música i estudis de mestre», publicat l‘any 2006 a la revista 

Estudis Baleàrics que edita l‘Institut d‘Estudis Baleàrics, Baltasar Bibiloni fa una 

comparativa del paper del mestre de música i el de professor del conservatori. 

Conclou que ambdós representen dues línees de treball paral·leles i amb 

objectius diferents. El mestre ha d‘incidir en les capacitats musicals als nivells 

més bàsics, el professor de conservatori en canvi, encaminarà un ensenyament 

especialitzat envers la formació d‘un futur músic professional. Tot i incidir de 

nou en la necessitat d‘un professorat degudament preparat, aquesta bona 

preparació no és garantia de que això arribi als alumnes. Tot dependrà del 

paper que es doni a la música en l‘àmbit escolar. Remarca que la realitat és 

que en l‘actualitat existeixen especialistes de música a les escoles de les Illes, 

en canvi no existeix l‘assignatura de música221. 

Fa referència de nou en aquest darrer article, a la necessitat d‘una prova 

d‘accés per tal d‘accedir als estudis de mestre en l‘especialitat de música. Tot i 

el reconeixement de l‘especialitat en educació musical, tres anys és molt poc 
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 Ibidem. 
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 Vegeu: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Música i estudis de mestre», publicat a 
Conservatori. 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània, ob. cit. 
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temps per a formar a futurs educadors en música, per això es fa necessària, 

tant la prova d‘accés esmentada anteriorment, com la major presència d‘hores 

lectives de pràctica musical en els plans d‘estudis.  

Recentment Baltasar Bibiloni fou l‘encarregat de pronunciar la lliçó 

inaugural del curs acadèmic 2011-12 del Conservatori Superior de Música de 

les Illes Balears222. Aprofitant l‘avinantesa Bibiloni reivindicà la importància del 

cant coral  en la formació integral del futur músic professional. Amb tot, fa una 

reflexió tot defensant la presència de la cançó a etapes educatives pretèrites a 

la dels estudis superiors. Aquesta bagatge de vivències rítmiques i melòdiques 

prèvies, emmarcades dins una suposada formació musical acurada en edats 

primerenques fruit de la presència de la música dins els plans d‘estudi, 

esdevindrà la base de la competència auditiva i el cant coral a treballar dins els 

estudis superiors que tan defensa Baltasar Bibiloni. 

 

«El repertori de cançons après a la infantesa, amb l'alegria de cantar, sense 

necessitat d'haver d'interpretar cap signe gràfic, quan la memòria espontània 

enregistra amb més fermesa les empremtes sonores, serà decisiu a l'hora de 

determinar el grau de discriminació auditiva i desenvolupament de l'oïda interna 

del futur músic»
223

 

 

A més de fer del cant coral un element cabdal en l‘aprenentatge del 

llenguatge musical,  Bibiloni també en defensa la seva aportació a la formació 

superior en harmonia i contrapunt.  

 

«El cant coral és igualment un recurs de primer ordre en la pràctica harmònica i 

contrapuntística: comprovar en viu l'efecte d'una dissonància, de l'enllaç d'uns 

acords determinats, d'una modulació... fa interessant un treball, que deixat en pura 

teoria, es pot tornar àrid i enutjós. Tot això, i molt més, es pot fer també, i s'ha de 

fer, amb la música instrumental, instruments polifònics, conjunts de cambra, banda 

o orquestra. Però el fet de realitzar-ho amb l'instrument més íntim i que més 
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 Vegeu el discurs complet a: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. Lliçó inaugural del curs 
acadèmic 2011-12 del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears a l‘Annex II-article 
14. 
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 Ibidem, pàgs. 5-6. 
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penetra a la profunditat de la nostra consciència, la pròpia veu, fa que les 

sensacions rebudes tinguin un fort arrelament dins la nostra conducta musical»
224

 

 

Conclou Bibiloni en aquesta lliçó inaugural en la necessitat que la música 

coral sigui «el fidel amic que acompanyi el futur músic en tot el llarg procés de 

la seva formació». Aquesta és la manera d‘assegurar uns futurs docents en 

música a escoles, instituts i conservatoris sensibles a les aportacions que al 

llarg del procés de formació integral dels músics que comporta el fet coral.   

En tots els anys en que Bibiloni exercí la docència, la reivindicació d‘una 

major i més acurada formació dels professionals del món de l‘ensenyament 

musical fou sempre un dels principals objectes de queixa, preocupació i reclam 

a les institucions educatives corresponents. Ho va fer sobretot, des del càrrec 

de director de l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. en els anys que 

n‘ocupà el càrrec, i des de la seva tasca diària en l‘àrea de Didàctica de 

l‘Expressió Musical en la Universitat de les Illes Balears després. La seva 

convicció del benefici que aporta l‘ensenyament de la música al més petits, 

com hem comprovat anteriorment, la importància cabdal dels professionals que 

l‘han d‘impartir, juntament a la defensa aferrissada i pública que en feu 

d‘aquests plantejaments, converteixen a Baltasar Bibiloni en un dels referents 

reivindicatius en matèria musical dins la història contemporània de les Illes 

Balears. Afegit tot plegat, com veurem als següents punts, a la seva extensa 

obra compositiva i a la seva tasca didàctica i pedagògica alhora. 
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 Ibidem, pàg. 6. 
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4.5 El cant coral, la idea de país i altres 

 
 

Tal com hem pogut comprovar al segon bloc de continguts de  

«Infantesa i Formació» d‘aquest estudi, Bibiloni ja de ben petit manifesta la 

seva sensibilitat envers la música en general i el cant coral en particular. 

Aquesta sensibilitat es va anar formant i enfortint amb el pas dels anys, tant a la 

seva etapa de formació com a la seva etapa de tasca compositiva, docent i de 

direcció coral.  

En els punts anteriors a aquest hem pogut comprovar quines foren les 

preferències metodològiques de Bibiloni a l‘hora d‘exercir la seva pràctica 

docent. Sabem que tant Kodály com Segarra fonamentaren les seves teories 

d‘ensenyament musical en la pràctica del cant. Baltasar Bibiloni, primer de 

forma intuïtiva i després seguint les pautes dels autors citats, va fer del cant la 

seva eina bàsica de treball. A la seva tasca docent la precedí una tasca de 

molts anys en el món coral, primer com a cantaire i després en el vessant de 

direcció coral. Aquesta tasca de direcció porta intrínsec un component 

pedagògic. Per aquest motiu sempre defensà la difusió del cant coral des de 

ben petits. Predicà amb l‘exemple fundant diferents agrupacions corals a totes 

les institucions on treballà. Més enllà d‘una bellesa inherent Bibiloni destacà 

sempre el vessant social i educatiu que comporta el cant coral. 

En dos articles publicats al Diario de Mallorca, un del 19 d‘abril del 1978 

titulat «La Trobada de corales infantiles y nuestra educación musical», i un altre 

del 27 de maig d‘aquest mateix any, titulat «La Diada del Cant Coral a 
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Mallorca»225, Baltasar Bibiloni manifesta obertament la seva idea de fer del cant 

coral una eina d‘ensenyament i socialització bàsica i normalitzada dins la 

realitat mallorquina, considerant-lo alhora un mitjà insubstituïble d‘educació 

popular. Destaca la gran quantitat de nins i adults que participaren en les 

respectives trobades, així com també la participació d‘un grapat de directors 

novells que havien passat abans pels seus cursos de formació.  

Coincidint amb un moment de renaixença del moviment coral a nivell de 

tota Europa, Mallorca no en queda exclosa. Creu que el món coral ha passat de 

l‘àmbit dels cors d‘església i/o elitistes, a ser elements normalitzats que palesen 

la vitalitat de la sensibilitat del poble. 

 

«El cant coral educa el cos i l‘esperit, perquè és l‘home total el qui canta, si canta 

com cal. El cant coral ens agermana, ens fa sentir el mateix ritme, ens fa vibrar al 

ressò d‘uns mateixos sentiments, el ritme i els sentiments de la cançó, síntesi 

sublim de poesia i música»
226

 

 

Amb aquestes paraules podem descobrir a un Bibiloni que ens parla 

gairebé des de la visceralitat, com poques vegades acostuma a fer. La sobrietat 

del seu caràcter i la rectitud i perfeccionisme en la seva tasca pedagògica, han 

deixat sovint poc espai a una visualització extrovertida dels seus sentiments. 

Aquests sentiments en canvi, els  fa palesos a l‗hora de manifestar la seva visió 

del que implica el cant coral. Sense cap mena de d‘embuts els transmet també 

en la seva obra compositiva, com veurem més endavant. 

 

«Sembla com si l‘home d‘avui, per tal de fugir del banalisme i materialisme que 

l‘envolten, experimenti la necessitat d‘endinsar-se vers l‘espiritualitat del món 

sonor. Sembla com si l‘home, seguint l‘impuls de no ser del munt, de retrobar-se 

a ell mateix i percebre la proximitat dels altres homes, redescobreixi l‘instrument 

més propi, la seva veu i la forma d‘emprar-lo, fent servir, o reforçant la idea de la 

comunitat, el cant coral»
227

 

                                                 
225

 Vegeu els articles: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «La trobada de corales infantiles y 
nuestra educación musical», ob. cit.; i BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «La Diada del Cant 
Coral a Mallorca», publicat al Diario de Mallorca de 27 de maig del 1978. Vegeu articles 
complets a l‘Annex II, articles 1 i 2. 
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El reconeixement a la seva aportació al món coral de les Illes Balears i a 

les terres de parla catalana en general es fa palès en la cerimònia d‘entrega 

dels Premis 31 de Desembre que otorga anualment l‘Obra Cultural Balear a 

persones, entitats o institucions que treballen en favor de la defensa i difusió de 

la llengua catalana. En l‘edició del l‘any 2010 Baltasar Bibiloni  fou guardonat 

amb el Premi Emili Darder per l‘extensió, qualitat, prestigi i presència de la 

llengua catalana en la seva obra. Bibiloni aprofità el dia de l‘entrega del guardó 

per a fer una defensa pública i aferrissada dels valors que desprèn el cant coral 

en tota la seva extensió. Més enllà del fet estètic valorà aspectes com l‘esforç  , 

la disciplina, la constància, i totes les potencialitats de l‘individu posades en 

comú per tal d‘aconseguir un resultat col·lectiu: 

 

«Permeteu-me que aprofiti l'avinentesa per dir una paraula sobre l'autèntic 

mereixedor de la distinció: El Cant Coral. Sí! Si som aquí és mèrit del Cant Coral. 

En la circumstància present, obviaré de fer referència a la bellesa, als valors 

estètics del substantiu, el Cant, per central l'atenció sobre l'adjectiu: Coral. La 

paraula ens remet a entendre l'esforç, la disciplina, la constància i totes les 

potencialitats de cada individu, posades en comú, per aconseguir un resultat 

colectiu.»
228

 

 

De tot el que hem comentat a aquest punt, a banda del component 

social que desprenen normalment els escrits de Baltasar Bibiloni, podem 

extreure també un vessant lligat a la idea de país que també defensà.  

 

«És important i urgent que cadascú, des del lloc que li pertoca, curi de fomentar 

un moviment que pretén fer de la música un element d‘expressió popular, i, de 

Mallorca, un poble que canti i que canti el que és seu: poble que canta amb la 

seva llengua tard o d‘hora reviurà, va escriure un dels nostres poetes»
229
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 Extret del discurs que Baltasar Bibiloni  oferí en la cerimònia d‘entrega dels Premis 31 de 
Desembre, ob. cit.  
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 Extret de l‘article BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «La Diada del Cant Coral a Mallorca», ob. 
cit. 
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Aquesta defensa de les arrels, la cohesió col·lectiva i la idea de país 

queda també reflectida en el discurs de la vinticinquena edició de la cerimònia 

d‘entrega dels Premis 31 de Desembre de l‘OCB: 

 

«El Cant Coral, com tot allò que fa referència a l'art, constitueix una expressió 

d'un potent significat. Cada país canta les cançons que les generacions 

passades han transmès i que són signe de l'amor que semtim per allò que ens 

propi. Cantar les cançons tradicionals de manera coral reforça els lligams entre 

les persones que comparteixen arrels i experiències i fa aflorar emocions 

compartides, El Cant Coral és, sens dubte, un destacat element de cohesió entre 

les persones, com es destaca des de la Sociologia»
230

 

 

Fa una classificació Bibiloni de quatre agents que intervenen en el bon 

funcionament i promoció del món coral a Mallorca. Els encoratja a seguir amb 

la seva tasca per tal de bastir una sòlida estructura de la música vocal a la 

nostra terra, estructura que també servirà d‘element cohesionador de la nostra 

singularitat. Són els següents: 

 

- Els propis directors, amb esperit de superació i sense vanitat, mitjançant 

una tasca seriosa i entusiasta. 

- Els mitjans de comunicació, donant espai i l‘atenció adient a tot treball fet 

envers del poble. 

- Les institucions, que és qui té el poder i els diners, ajudant i potenciant 

totes les iniciatives en aquesta línea. 

- El poble mallorquí, especialment els joves i els infants, acostant-se al 

món coral per sentir i disfrutar la joia del cant231. 

 

Tot i no fer-ho explícitament, la tasca de Bibiloni sempre ha portat un 

component intrínsec de reivindicació patriòtica, tant per l‘ús que fa de la llengua 

catalana com a llengua vehicular de treball i per tant amb un intent d‘afavorir la 

seva normalització, com mitjançant la recuperació de cert patrimoni musical de 

                                                 
230

 Extret del discurs que Baltasar Bibiloni  oferí en la cerimònia d‘entrega dels Premis 31 de 
Desembre, ob. cit. 
 
231

 Extret de l‘article: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «La Diada del Cant Coral a Mallorca», ob. 
cit. 
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les Illes que romangué gairebé a l‘oblit, adaptant-lo a la pràctica escolar. No 

conformant-se amb la recuperació i adaptació d‘aquest, n‘ha fet difusió a partir 

de les seves publicacions i pràctica docent. Centenars són els mestres de 

música que ocupen, a dia d‘avui, les aules de música de les escoles de les Illes 

i que han passat per les mans de Baltasar Bibiloni, assimilant-ne la seva 

metodologia i materials didàctics. Aquests materials es basaven en la cançó 

com a eix de l‘ensenyament musical, i més concretament de les cançons 

tradicionals de les Illes Balears. Moltes foren les adaptacions i arranjaments 

fets per Baltasar Bibiloni d‘aquestes cançons, la majoria elaborats com a 

material d‘aula als diferents nivells en què treballà: arranjaments per a veu 

homofònica i piano, per a dues i tres veus blanques, per a cor mixte a quatre 

veus, per a instrumental Orff, etc232. Aquest material, elaborat en la llengua 

pròpia de les Illes, fou emprat no només aquí, sinó que tingué una forta 

repercussió arreu de tot Catalunya. Les seves obres, no només les de 

component pedagògic, han estat interpretades sovint al principat i gaudeixen 

d‘un reconegut prestigi. El fet d‘haver treballat a Catalunya, juntament amb 

Ireneu Segarra i els seus deixebles, reforça encara més la idea d‘una comunitat 

lingüística compartida i d‘enfortiment del país mitjançant l‘educació musical.  

 

Altres aspectes a destacar dins l‘ideari de Baltasar Bibiloni són les seves 

constants referències a personalitats musicals de les Illes que treballaren en 

favor de normalització de l‘ensenyament musical, o si més no, feren 

aportacions positives envers aquesta. Figures com el recentment traspassat 

pare Antoni Martorell233, de qui en destacà la seva aportació a la litúrgia 

adaptant-ne la música a la nostra llengua, o Bernat Julià234 amb la creació de 

composicions per a piano a partir del folklore popular, foren objecte de lloances 

per part de Bibiloni. 

                                                 
232

 Vegeu l‘apartat d‘obra pedagògica al sisè bloc d‘aquest treball d‘investigació. 
 
233

 Vegeu: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar. «Antoni Martorell, un compositor amb les arrels a la 
pròpia ètnia», publicat al Diario de Mallorca del 28 d‘agost de 1985. Vegeu l‘article complet a 
l‘Annex II-article 6. 
 
234

 Vegeu l‘article complet dedicat a D. Bernat Julià: BIBILONI I LLABRÉS, Baltasar.  
«Conservatori: ―Arrels‖ i desarrelaments», ob. cit. 
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4.6 Propostes didàctiques i metodològiques 

 
 

Les influències dels seus predecessors en la matèria són evidents i 

reconegudes pel mateix Bibiloni. Ens manifesta ell mateix que no entra dins la 

seva línea d‘actuació el fet de crear un nou enfocament de l‘ensenyament 

musical. Amb tot, sense voler, ha anat creant tot un desplegament de recursos i 

elaborant una sèrie de materials que en sí mateixos, han estat l‘aplicació 

d‘unes metodologies d‘avantguarda adaptades a la realitat de les Illes Balears i 

desconegudes fins aleshores. Per això parlem més bé d‘una adaptació i 

introducció de models diversos, agafant els aspectes que més li interessaren 

de cadascun d‘ells, que no de creació d‘un mètode. Principalment, com hem dit 

en apartats anteriors, beu de Kodály i de Segarra, emperò sense descuidar a 

figures tan reconegudes com Dalcroze, Orff o Willems.  

Podríem afirmar que el seu gran llegat a nivell pedagògic, serien les 

seves composicions elaborades de cara la seva pràctica docent. Aquestes, 

creades per pròpia necessitat en un principi, han servit posteriorment com a 

eina de treball a l‘aula de música de molts mestres de les Illes. Destaquen les 

seves adaptacions i arranjaments de cançons tradicionals de les Illes Balears 

per a una o més veus, així com els arranjaments per a veu amb 

acompanyament d‘instrumental Orff, piano, conjunt instrumental, etc. Totes 

aquestes adaptacions (això és: la seva funcionalitat, dificultat, alumnat al qual 

va dirigida, etc), apareixeran comentades al catàleg d‘obra. 

Quant a metodologia, molt en la línea de Segarra i Kodály, seguidament 

reflectirem quins són els seus paràmetres d‘actuació i recursos didàctics 

emprats. Alguns d‘ells podrien anar de la mà, com la cançó i l‘educació de la 

veu, o l‘audició i l‘educació de l‘oïda, i alhora tots dins un bloc més general, el 
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llenguatge musical. Emperò Bibiloni ens els desgrana un per un, donant a 

conèixer la seva importància i oferint propostes didàctiques al respecte.Aquests 

paràmetres als quals ens referim són el següents: 

 

 La cançó: Baltasar Bibiloni, en connivència amb gran part dels pedagogs 

europeus d‘avantguarda, considera la cançó com a eix de l‘ensenyament 

de la música a l‘escola. Proposa tenir en compte els següents aspectes:  

- Elaborar el mestre un repertori de cançons que abasti la seva 

necessitat docent i la totalitat de la seva programació. Aquesta 

programació ha d‘abastar des dels inicis de l‘Educació Infantil fins 

al darrer curs de Primària. 

- La tria d‘aquestes cançons ha de contemplar el treball 

d‘aspectes tant teòrics com rítmics, melòdics o expressius. 

- Les cançons han d‘haver-se cantat amb temps suficient abans 

de ser emprades ―tècnicament‖. 

- Les cançons s‘aprendran sempre per imitació. Només a la fi del 

primer cicle pot començar-se a plantejar l‘aprenentatge d‘una 

cançó a través de la lectura d‘elements senzills, col·lectivament i 

amb l‘ajut del mestre. 

  

 Propostes didàctiques: 

 

- Memorització de fragments o d‘una cançó sencera (eina 

constant de treball). 

- Presentació d‘un element nou, rítmic o melòdic, a partir 

d‘aquesta. 

- Lectura rítmica, de tota la cançó o d‘un fragment, segons la 

dificultat i interès del mestre. 

- Lectura amb ritme i inicials d‘un fragment. 

- Lectura melòdica d‘un fragment. 

- Reconeixement d‘una cançó pel ritme. 

- Reconeixement d‘una cançó per la fonomimia (oïda interna). 
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- Treball de tècnica vocal a partir d‘intervals o altres aspectes 

remarcables de la cançó. 

- Iniciació en l‘anàlisi (tema A, tema B, semi frases, etc) a partir de 

la cançó. 

- Treball d‘expressió i dinàmica, sempre en consonància amb el 

text. 

 

 Educació de la veu: Aquest paràmetre d‘ensenyament, segons Bibiloni, 

va molt lligat a la cançó, és més, a través d‘aquesta s‘aprofundeix i es fa 

incidència en aspectes de tècnica vocal a través d‘exercicis adaptats als 

nins. Cal tenir en compte els següents aspectes: 

- Tessitura dels nins. En els inicis (5-7 anys) les cançons no han 

de sobrepassar el límit d‘una octava, augmentant-la amb el pas 

dels cursos. 

- Aprofitar les cançons per a treballs de tècnica vocal. 

- No crear preocupació o angoixa als nins amb la respiració, 

deixar que esdevingui natural, sempre fomentant una bona 

postura (columna dreta i pit obert). 

- Tot i que la tècnica vocal a les classes no ha de ser un treball 

massa perllongat ni espès, sí que cal tenir-lo sempre present. 

- Els infants amb dificultats no han de ser mai exclosos del grup. 

Tal com reconeix Bibiloni: 

. 

“A cantar s’aprèn cantant, mai fent callar als nins”
235

 

 

 

Propostes didàctiques: 

 

- Exercicis de relaxació i adquisició de bona postura. 

                                                 
235

 Frase extreta de programacions d‘aula i d‘apunts, escrits i guions de cursos impartits pel 
mateix Baltasar Bibiloni i que ell mateix ens ha proporcionat. Aquesta documentació no inclou 
data. És del tot significatiu que el mateix autor escrigui aquesta dita a la seva pròpia 
programació. Vindria a ser una espècie d‘eslògan d‘allò que cal recordar de manera sistemàtica 
als futurs mestres als quals ell impartia classe aleshores. 
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- Treball de respiració: inflar globus, apagar espelmes, refredar la 

sopa... 

- Per a infants amb dificultats d‘afinació i percepció fer ús de 

sirenes i ―glissando‖. 

- Treball de tècnica vocal a partir d‘intervals o altres aspectes 

remarcables de la cançó. 

 

 Audició: És un complement indispensable a la resta de paràmetres, 

segons Bibiloni. Proposa i defensa els següents punts: 

- Serveixen per a acostar la música dels grans mestres al nins, tot 

formant la seva sensibilitat i el criteri. 

- Creen l‘actitud de saber escoltar alhora descobrint elements 

tècnics. 

- Permeten acostar-los aquells models bons que altrament seria 

difícil que coneguessin. 

- Fer ús d‘aparells dignes. 

- Fomentar, en la mesura del possible, les audicions en directe. 

 

Propostes didàctiques: 

 

- Les primeres audicions haurien de tenir un caràcter molt viu, 

acompanyades d‘una dansa o moviment. 

- Durada de 3 o 4 minuts en els inicis per després anar allargant-

les. Repetir-les al llarg del curs. 

- Introduir elements teòrics a través d‘elles, sempre adequats al 

nivell de l‘alumnat. 

 

 Educació de l‘oïda: El treball d‘aquest aspecte resulta cabdal i 

indispensable de cara a una completa formació musical dels infants, 

segons Bibiloni. Reconeix que la fixació de les relacions intervàl·liques 

és l‘aspecte de maduració més lent dins el procés de formació, ja que és 

el més abstracte. Sovint oblidada, una bona educació de l‘oïda esdevé la 
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base sòlida dels futurs músics. Sense aquesta no podem parlar 

d‘educació musical. Proposa: 

- Iniciar-la al parvulari i perllongar-la a tot el període de formació 

dels músics.  

- Indispensable dins el procés d‘aprenentatge musical ja que es 

situa just al mig d‘aquest: escoltar – imitar – reconèixer – reproduir 

– crear/improvisar 

- Aquesta inclou l‘assoliment d‘elements tant bàsics com la 

descoberta del so i les seves qualitats, així com el silenci. 

- Treballar l‘oïda interna esdevé bàsic per a tot músic. Ens ho fa 

saber amb aquesta frase:  

 

“El bon músic és aquell que sent el que veu i veu el que 

sent...”
236

 

 

Aquest darrer aspecte ha estat sempre tractat amb un especial 

èmfasi per part de Bibiloni, present de manera constant a les 

seves classes. 

 

Propostes didàctiques: 

 

- Ecos melòdics. Imitació de fragments melòdics curts amb nom 

de notes a partir de l‘escala pentatònica: l – s – m – r – d . Procés: 

s – m // s – m – d // s – m – r – d // l – s – m – r – d. Anar ampliant 

a la resta de notes una vegada assoleixin aquestes. 

- Cadenes melòdiques, a partir de les notes de l‘escala 

pentatònica en els inicis i anar ampliant. 

- Cantar notes a partir de la fonomimia del mestre. Inicialment 

amb les notes de l‘escala pentatònica. Una vegada assolides 

anirem ampliant a la resta. 

- Memoritzar fragments de diverses pulsacions a partir de la 

fonomimia del mestre, per a després cantar-los. 

                                                 
236

 Ibidem. 
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- Mestre canta fragment curt amb nom de notes i alumnes 

repeteixen amb ―nu-nu‖, afegint després la fonomimia d‘aquestes. 

- Reconeixement d‘una cançó per la fonomimia. 

- Realitzar aquests exercicis entre els mateixos alumnes una 

vegada adquirida la gestualitat. 

- Dictats orals o escrits, individuals o col·lectius.  

 
 Ritme-moviment: Indissoluble del treball d‘oïda que hem esmentat 

abans, Bibiloni inclou paral·lelament el treball sensorial del ritme. 

 - S‘inicia abans de la introducció al solfeig i ha de continuar 

durant tot el procés d‘ensenyament d‘aquest. 

- En estadis inicials l‘educació motriu afecta a tots els nivells 

educatius: escriptura, càlcul, etc; i, òbviament, la música. 

- Dels elements que conformen la música, el ritme és el que més 

estretament és relacionat amb el moviment corporal. Llavors, en 

música ens servim didàcticament del moviment. 

- Abasta tots aquells exercicis que suposin una adequació del nin 

a l‘estímul sonor. Tot l‘esforç motriu per aconseguir una regularitat 

i precisió en la percepció i exteriorització de les diferents 

combinacions rítmiques. 

- A nivell estrictament musical aquest paràmetre treballa aspectes 

tan importants com la pulsació, les figures rítmiques, etc. 

 

Propostes didàctiques: 

 

- Ecos rítmics amb síl·labes, mamballetes, etc. 

- Cadenes rítmiques. 

- Obstinats, des d‘una a diverses veus. 

- Polirítmies, amb superposició d‘obstinats. 

- Improvisació rítmica a partir de premisses donades pel mestre. 

- Moviment a ritme de pulsació. 

- Moviments diversos depenent de figures rítmiques: canvis de 

sentit, direcció, etc. 
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- Obstinats amb moviment i alhora es canta cançó. 

 

 Lectura i escriptura: Referent a aquest aspecte, Bibiloni fa seves les 

següents paraules de Kodály, on reflexiona sobre la importància de 

l‘alfabetització musical: 

 

«El camí que mena al coneixement de la música és obert a tothom, i és 

el de l‘alfabetització musical. Als nostres dies no pot existir cultura 

musical sense que es sàpiga llegir i escriure música, de la mateixa 

manera que no es por parlar de cultura literària en el cas dels 

analfabets»
237

 

 

Vet aquí la importància que tant Kodály com Bibiloni otorguen a 

l‘ensenyament del codi musical, tant referent a la lectura com a 

l‘escriptura. Aquest aspecte tindrà una presència permanent en les 

seves propostes didàctiques. Com qualsevol altra matèria, considera 

Bibiloni, l‘educació musical ha de tenir també un substrat tècnic. Bibiloni 

recomana, abans d‘iniciar a l‘infant en la lecto-escriptura musical, tenir 

en compte els següents punts: 

- Tenir un bon bagatge de cançons, algunes de les quals serviran 

per a presentar els primers elements rítmics i melòdics. 

- Seguir correctament la pulsació d‘una cançó, caminant o picant 

de mans. 

- Distingir d‘oïda sons aguts i greus fins a un interval de 3a menor. 

 

Propostes didàctiques i materials: 

 

- Iniciar-se amb les notes de l‘escala pentatònica: l – s – m – r – d 

, tant a la lectura com a l‘escriptura. Procés: s – m // s – m – d // s 

– m – r – d // l – s – m – r – d. 

- Ús de les inicials en els inicis. 

                                                 
237

 Aquesta frase apareix a l‘article: «Per a què serveix el cercle musical dels autodidactes?», 
publicat l‘any 1944 per l‘Institut Z. Kodály. Cita en català extreta de la tesi doctoral de: VILAR 
MONMANY, Mercè. De la formació inicial dels mestres d’Educació Musical a la pràctica 
professional: anàlisi i avaluació. Dirigida per Joaquín Gairín i Isabel Gómez. Departament de 
Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, octubre-2001. 
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- Ús de fonomimia en els inicis de la lectura. 

- Treball per separat de ritme i melodia en els inicis (a finals del 

primer cicle es poden començar a ajuntar ambdues). 

- Iniciar-se amb cèl·lules curtes de dues o quatre pulsacions, 

sense referència de compàs o amb compàs de 2/4. 

- Armari de notes. 

- Pentagrama de paret. 

- Pentagrama de taula. 

- Cartells melòdics. 

- Ús de paper pautat en cicles superiors. 

- Dictats escrits (amb una preparació adient per als alumnes i 

sempre fent servir elements més senzills dels que ja han assolit 

en la lectura). 

 

 

 

Les propostes didàctiques que apareixen adjuntes a cada paràmetre 

d‘ensenyament han estat extretes a partir d‘entrevistes i programacions d‘aula 

elaborades pel mateix Baltasar Bibiloni. Tot i elaborar propostes concretes de 

cada un, hem pogut comprovar com a moltes activitats tots aquests aspectes 

de l‘ensenyament musical hi apareixen connectats de manera interdisciplinar, 

encaminat tot plegat a la formació musical integral de l‘alumne. Val a dir que 

molts recursos emprats per Bibiloni són molt propers als que elaborà Ireneu 

Segarra en el seu mètode. Alhora destaquen elements com la fonomimia, la 

solmització o l‘ús de la pentatonia238 extrets del mètode de Zoltan Kodály i fets 

servir també per Ireneu Segarra, com a base de la seva acció pedagògica en 

els primers graus d‘ensenyament, i que ha tingut presents de manera 

sistemàtica en la seves propostes d‘aula, tal com hem pogut comprovar 

anteriorment. 

                                                 
238

 Quan a la fonomimia, solmització o solfeig relatiu i pentatonia, termes i sistemes fets servir 
per Kodály, vegeu: HEGYI, Erzsebet. Mètode Kodály de Solfeo I i II, ob. cit.. Són d‘obligada 
consulta, quant a actualitzacions més o manco recents del mètode Kodály, les obres: HEGYI, 
Erzsébet. Solfege according to the Kodály concept I i II, ob. cit.; SZÓNYI, ERZSÉBET. Musical 
Reading and Writing I i II, ob. cit. 
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5. Els cursos de música de la Universitat de les 
Illes Balears: una proposta pedagògica en l’àmbit 

no formal 
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5.1 Introducció 

 
 

En el cinquè bloc de continguts d‘aquesta tesi doctoral volem fer esment 

i ressò d‘una proposta pedagògica que engegà Baltasar Bibiloni a finals de la 

dècada dels setanta: els Cursos de Música de la Universitat de les Illes 

Balears. Aquesta iniciativa esdevindrà reclam i punt de trobada de molts 

mestres i músics mallorquins que venien demanant un espai de formació en 

pedagogia musical i que les institucions educatives existents aleshores no 

oferien. Tot i crear-se en els inicis sota els auspicis de la Càtedra de Música de 

l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. on Baltasar Bibiloni impartia 

docència aleshores, l‘assistència als cursos no implicava cap tipus de 

reconeixement acadèmic. Per això podem parlar d‘una iniciativa educativa 

emmarcada en l‘àmbit no formal. Amb tot, el poder de convocatòria que 

assoliren els cursos superà amb escreix les expectatives creades en principi 

pels mateixos organitzadors. Aquesta creixent demanda anirà convertint els 

cursos en un espai de formació ineludible per a qualsevol persona interessada 

en la formació en pedagogia musical a les Illes Balears.  

A partir d‘aquesta darrera afirmació i pel fet que Baltasar Bibiloni en fou 

el seu màxim impulsor, juntament amb Joan Company239, veiem imprescindible 

                                                 
239

 Joan Company i Florit(1954- ) és director i fundador de la Coral Universitat de les Illes 
Balears l‘any 1977. Ha treballat, entre d‘altres amb: l‘Orfeón Donostiarra, Coro Nacional de 
España, Coro de Radio Televisión Española, Coro de la Comunidad de Madrid. Ha estrenat 
obres de J. Busto, A. Parera Fons, J. Vila, J. L. Turina. Ha col·laborat amb directors com Trevor 
Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Edmon Colomer, Josep Pons, Franz P. Decker, Alberto 
Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, Jesús López Cobos. Des de l‘any 1999 és el director 
artístic del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Fou, juntament amb Baltasar Bibiloni, 
impulsor i creador dels Cursos de Música Coral dependents de la Càtedra de Música de 
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dedicar un bloc d‘aquesta tesi doctoral a fer un anàlisi del que foren aquests 

cursos. Si bé a nivell metodològic la línea seguida per Bibiloni no varia respecte 

als aspectes esmentats en el quart bloc d‘aquesta tesi doctoral, sí que voldrem 

aprofundir en altres vessants d‘interès, com puguin ser el context històric i 

social en que tingueren lloc, el buit educatiu que ompliren, les característiques 

dels continguts i matèries impartides al llarg de les diferents edicions, etc. 

Tot i que al llarg d‘aquest bloc pretenem definir, analitzar i contextualitzar 

el que significaren aquests cursos en la seva globalitat, farem especial èmfasi 

en l‘especialitat de Pedagogia Musical, de la qual el nostre subjecte d‘estudi, 

Baltasar Bibiloni, en fou cap de departament i màxim avalador. Malgrat que 

l‘orígen dels cursos parteix de la necessitat per part d‘un col·lectiu de directors 

de cor de formar-se en la seva matèria, tant Bibiloni com Company veuran la 

possibilitat d‘ampliar horitzons introduint les especialitats de Tècnica Vocal i 

Pedagogia Musical. Tot plegat tindrà lloc a partir del nexe d‘unió i treball conjunt 

que estableixen amb Catalunya i més concretament amb l‘Escola de Pedagogia 

Musical-Mètode Ireneu Segarra240, la qual venia treballant des de principis de la 

dècada dels setanta en la introducció i implantació d‘un nou model 

d‘ensenyament musical adaptat a les escoles catalanes. 

El cant coral, la veu com a instrument principal i la pedagogia musical 

són tres àmbits íntimament connexos de cara al plantejament metodològic de 

l‘ensenyament de la música en els més petits, segons Bibiloni. Per això, el seu 

ideari visualitza en el mètode Ireneu Segarra una proposta sistematitzada i 

concreta del que per ell significa l‘ensenyament de la música. Aquesta 

connivència esdevindrà a la pràctica un sòlid vincle de treball conjunt, que a 

partir de la seva aplicació als cursos marcarà un abans i un després en l‘àmbit 

                                                                                                                                               
l‘Escola Normal de Formació del Professorat l‘any 1977. Llicenciat en història general, estudià 
direcció coral amb P. Cao, M. Cabero i O. Martorell (realitzant cursos a España, França i 
Bèlgica). Ha publicat nombrosos estudis i articles sobre música i músics de les Illes Balears a 
llibres, enciclopèdies i revistes especialitzades. Ha rebut, entre altres distincions, el Premi 
Rotary Mallorca. Humanidades 1995-96, per «la extraordinària labor pedagògica i divulgativa 
de la música coral», i el Premi Gabriel Alomar 2001 de l‘Obra Cultural Balear.  

 
240

 Per a referir-nos a l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra, farem servir 
l‘abreviatura EPM-MIS, tal com hem fet al tercer bloc de continguts d‘aquest treball 
d‘investigació. Cal diferenciar-la de l‘Escola de Pedagogia Musical creada per Baltasar Bibiloni 
a partir dels cursos que estem analitzant. Per tal de diferenciar-la de la de Catalunya, farem 
servir l‘abreviatura EPM-Palma. A aquesta darrera hi dediquem l‘apartat 5.7 d‘aquest treball 
d‘investigació. 
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de l‘educació musical i la introducció de la música dins les escoles de les Illes 

Balears. 

Hem esmentat abans com tot plegat neix fruit de la inquietud d‘un grup 

de directors de cor engrescats en la creació d‘un espai de formació en tècnica 

de direcció. Aquest espai tindrà lloc en un moment de cert reviscolament del 

món coral a Mallorca. Analitzat ja en el primer bloc de continguts d‘aquest 

treball el context educatiu i legislatiu en que esdevenen els cursos, anem 

seguidament a elaborar un context històric del món coral a Mallorca per a 

passar de ple després a l‘anàlisi dels cursos de forma més acurada. 

 Apareixarà també un apartat dedicat a l‘EPM-MIS de Catalunya pel fet 

que els cursos esdevingueren l‘aplicació a les Illes Balears de la metodologia 

Ireneu Segarra, aplicada des de feia ja uns anys per aquesta institució a terres 

catalanes.  Un darrer apartat, abans de la repercussió i el llegat dels cursos, 

farà esment a l‘Escola de Pedagogia Musical de Palma de Mallorca, iniciativa 

engegada aleshores per Baltasar Bibiloni amb l‘objectiu d‘abastar i perllongar a 

la resta de l‘any la formació que els cursos venien assolint en l‘estiu. Ben bé 

aquesta escola podria ser un dels grans llegats que crearen els cursos d‘estiu i 

el seu entorn aleshores. 
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5.2 El món coral a Mallorca 

 

 

 

El món coral, lligat eminentment a les celebracions litúrgiques de 

l‘Església des dels seus orígens, comença a obrir-se camí en altres àmbits amb 

el pas dels segles. A principis del segle XIX emergeix a Mallorca en forma de 

reivindicació popular, agafant com a model el moviment reivindicatiu obrer dels 

Cors de Clavé engegat a Catalunya. Al segon terç de segle els mallorquins 

aficionats al cant que pertanyien a la societat aristocràtica o a la nova burgesia, 

organitzaven concerts de caire líric al voltant del Casino Palmesano o el Liceo 

Mallorquín, que l‘any 1851 es fusionarien creant el Círculo Mallorquín. En la 

dècada dels seixanta el Casino Balear crea també una secció coral de quaranta 

cantaires masculins. Aquestes societats es decantaven majoritàriament per la 

música lírica. Emperò aquesta mateixa dècada arriba a Mallorca una onada 

musical provinent de l‘Europa central i que a Catalunya té com a màxim 

exponent el corrent creat per Josep Anselm Claver(Barcelona, 1824-1874). El 

moviment dels Cors de Clavé duu per estendard la reivindicació del món obrer i 

la defensa de la idea de país a través dels col·lectius corals. Destaca a 

Mallorca el mestre català Joan Goula com a instaurador de la idea claveriana a 

la nostra illa. La podem visualitzar a través de la creació del Orfeón 

Republicano Balear, institució molt lligada a la Asociación de los Coros de 

Clavé i que serví de model de futures agrupacions que es crearen a Mallorca. 

 A les acaballes del segle XIX i principis del segle XX, el moviment 

orfeonístic assoleix la seva etapa de màxim esplendor, fins als punt que a 

principis de segle es creen catorze noves agrupacions corals a Mallorca. Les 

visites a Mallorca de corals de renom com els Cors de Clavé o l‘Orfeó Català 
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reforcen encara més el model a seguir quant a recuperació de la música 

popular i tradicional del país. Fruit d‘aquesta influència sorgeixen a Palma i a la 

part forana tot un seguit d‘agrupacions d‘aquestes característiques. D‘entre 

elles en destaca la Capella de Manacor, creada el 1897 i dirigida pel músic 

Antoni Noguera. Tenint a aquesta per model, neixen agrupacions a Palma, 

Porreres, Llucmajor, Pollença, Binissalem i a tantes altres localitats.241   

 Aquesta nova concepció del món coral engegada a les acaballes del 

segle XIX ja no tindria tornada cap enrere. Al segle XX continuen creant-se 

agrupacions corals i orfeons a la majoria de localitats de Mallorca. Moltes 

aniran lligades a agrupacions de caire social com ateneus o sindicats, moltes 

altres mantenen el lligam amb l‘església en forma de cors parroquials que 

acompanyen les cerimònies litúrgiques de les parròquies d‘arreu de Mallorca. 

Destaca la creació a Mallorca de la Capella Clàssica242 de Mn. Joan Maria 

Thomàs l‘any 1936, hereva de l‘antiga Capella de Manacor esmentada 

anteriorment. Aquesta serà, de fet, la única agrupació que continuarà la seva 

tasca musical a partir de la revolta de 1936. Tot aquest aflorament 

d‘agrupacions musicals es veu trencat de soca-rel pel culpa dels 

esdeveniments socials i polítics de l‘època. La guerra civil i el nou règim 

submergeixen a la societat mallorquina en un estat de inoperància i letargia que 

perdurarà al llarg dels propers quaranta anys, ni més ni manco. La música i la 

cultura no en són alienes a aquest estatus. Amb tot, les agrupacions vinculades 

a l‘església gaudeixen del beneplàcit per part del règim, i això farà que perdurin 

i inclús que se‘n creïn de noves, com és el cas de la Capella Oratoriana de 

l‘església de Sant Felip Neri de Palma, creada l‘any 1947. És encara a dia 

d‘avui una de les agrupacions amb més anomenada dins el panorama coral 

mallorquí i que roman en actiu243.  

                                                 
241

 Vegeu, pel que fa referència al món coral a Mallorca al segle XIX: ESTEVE, Josep Joaquim. 
La música a les Balears en el segle XIX... ob. cit., pàgs. 32-39. 
 
242

 Vegeu, quant a creació i trajectòria de la Capella Clàssica: COMPANY I FLORIT, J.; 
ESTELRICH I MASSUTÍ, P.; MOLL I MARQUÈS, J. Tres músics mallorquins: Antoni Torrandell, 
Joan Maria Thomàs i Antoni Matheu. Artistes de les Balears 1. Palma de Mallorca: Conselleria 
d‘Educació i Cultura del Govern Balear, 1985,  pàgs. 109-123. 
 
243

 COMPANY i FLORIT, Joan. «Cinquanta anys de la Capella Oratoriana». Una aproximació 
històrica al Cant Coral de Mallorca. Capella Oratoriana, 50 anys de Música Coral (1947-1997). 
Palma de Mallorca: Capella Oratoriana, 1997, pàgs. 13-29. 
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 A principis de la dècada dels seixanta i de forma més consolidada als 

setanta es fa palpable un clar ressorgiment del món coral a Mallorca. La 

demanda i interès creixent pel que fa a cultura i  altres vessants de caire més 

social i polític farà que vagin naixent una sèrie d‘agrupacions inèdites o en 

alguns casos prohibides en les darreres dècades. Entre elles palesem un 

efervescent moviment coral que té lloc arreu de Mallorca. Es creen corals a 

Palma, Binissalem, Sóller, Llucmajor, Sineu, etc. D‘entre aquestes destaquem 

l‘Orfeó Municipal de Palma, els Nins Cantors del Col·legi de Sant Francesc, la 

Coral del Tele-Club de Sineu, la Coral Polifònica de Bunyola o la Capella 

Mallorquina. Precisament, com a conseqüència de l‘auge d‘aquest moviment 

coral i de la relació palpable que es respira entre elles, comencen a fer-se 

concerts conjunts i trobades de corals de molta concurrència popular. La 

creació de la Coral Universitària, depenent de l‘aleshores Universitat de Palma 

de Mallorca244, no fa més que confirmar i donar relleu a tot aquest moviment, 

afegint-hi a més un plus de qualitat musical que a moltes corals d‘aleshores, 

per la inexperiència o manca de coneixement musicals per part dels seus 

cantaires, els era difícil assolir.  La consolidació d‘aquest moviment es 

visualitza amb la creació d‘una organització aleshores anomenada Corals de 

Mallorca, que poc després esdevindria en la Federació de Corals de Mallorca 

l‘any 1986. Cal fer esment també a l‘aparició d‘un moviment de corals infantils 

que també anirà assolint certa força, i que agafa també el format de trobades 

conjuntes. A partir d‘aquest moment i fins als nostres dies es van creant 

multitud d‘agrupacions corals arreu de l‘illa, fins al punt que gairebé totes les 

localitats de Mallorca en gaudeixen d‘alguna. Tot i que moltes d‘elles es creen 

                                                                                                                                               
 
244

 Amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la creació de la Coral Universitària, l‘any 2003 la 
Universitat de les Illes Balears edità un llibre que recull els vint-i-cinc anys de trajectòria 
d‘aquesta agrupació, en format de miscel·lània. Vegeu: Coral Universitat de les Illes Balears. 
XXV anys. 1976-77/2001-2002. Palma  de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2003. La 
Coral Universitat de les Illes Balears oferí el seu primer concert el curs 1976-77. Neix aleshores 
fruit de l‘empenta d‘un grup d‘estudiants i professors de la Universitat de Palma de Mallorca.  El 
seu cappare, fundador i primer director, Joan Company, roman a dia d‘avui al capdavant de 
l‘agrupació. Aquesta s‘ha convertit, amb el pas dels anys, en un important referent de la música 
de les Illes Balears i alhora reconeguda arreu de tot l‘Estat espanyol. L‘anomenada antigament 
Coral Universitària, a dia d‘avui Coral Universitat de les Illes Balears, ha actuat en els principals 
teatres i auditoris d‘Espanya (Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Granada, Oviedo, A Coruña, 
Santa Cruz de Tenerife, Cuenca i Santiago) i ha fet gires per diversos indrets d‘Amèrica (New 
York i Washington) i d‘Europa (Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Hongria, Itàlia, 
Polònia, República Txeca, Suècia, Suïssa, etc).  
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en àmbits laics, romanen vigents moltes agrupacions dependents de les 

esglésies, en format de cors parroquials. 

 A tot aquest moviment coral emergent hi va lligat un element de nova 

fornada i que esdevé objecte d‘estudi d‘aquest cinquè bloc. Com ja s‘ha dit, 

Joan Company, director i fundador de la Coral Universitària i de la Coral de 

Sant Joan, i Baltasar Bibiloni, subjecte d‘estudi d‘aquest treball i aleshores 

director de la Massa Coral de Binissalem, de la Coral del Tele-Club de Sineu i 

professor de música a l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. de Palma 

de Mallorca, juntament amb tot un seguit de directors de les altres corals 

esmentades crearan la llavor del que en poc temps esdevindrien uns cursos de 

formació de renom més enllà de les nostres contrades.  
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5.3 Els cursos: Inicis i trajectòria 

 

 

Una vegada comentat i estudiat en el primer bloc d‘aquest treball 

d‘investigació el procés que ens portarà al context educatiu que es viu en la 

dècada dels anys setanta del segle XX a Mallorca, i vista en el punt anterior la 

conjuntura de reviscolament que palesa el moviment coral, arriba el moment 

d‘entrar a fons en l‘anàlisi del nostre objecte d‘estudi en aquest apartat: els 

Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears. Hem esmentat en les 

darreres línees del punt anterior com aquests esdevenen la fusió de dos 

àmbits, el món coral i la pedagogia musical. Conscientment o de manera 

involuntària aquests cursos de formació cobriran el buit que les institucions 

d‘ensenyament no omplien aleshores.  

La demanda de formació en direcció coral per part d‘un grup de directors 

d‘un moviment emergent que s‘estava gestant a Mallorca, esdevindrà el punt 

de partida cap a una nova manera d‘entendre la música que difícilment cap 

d‘ells podia imaginar-se aleshores. D‘aquesta obertura a l‘exterior se‘n creen 

uns cursos pels quals hi aniran desfilant centenars de mallorquins demandant 

una formació que fins aleshores no se‘ls havia ofert. De l‘impacta inicial és 

passarà a un posterior declivi amb el pas dels anys, degut al progressiu 

reconeixement dels estudis musicals per part de les institucions educatives que 

aniran assolint les demandes d‘ensenyament que aquests ompliren al llarg de 

més de vint anys.   

El I Curs de Música Coral va néixer fruit d‘un efervescent moviment coral 

que es començava a gestar a Mallorca en la dècada dels anys setanta del 

segle XX. La demanda de formació en direcció coral i recerca de nous 
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repertoris per part dels mateixos directors despertà la necessitat de crear un 

espai obert a la renovació i el reciclatge per part dels mateixos impulsors del 

moviment. Amb Baltasar Bibiloni i Joan Company al capdavant s‘engegà una 

iniciativa que pocs podien preveure aleshores l‘abast i ressò que arribaria a 

assolir.  

 

 

 

Retall del diari Baleares del 5 d‘agost de 1977, fent ressò de la cloenda del I Curs de Música Coral. Veure article 

complet a l‘Annex I - retall 15 

 

L‘any 1973 tindrà lloc la primera trobada coral a la localitat mallorquina 

de Bunyola. D‘aquesta trobada es crea un nexe de treball comú entre els 

directors de la majoria d‘agrupacions participants. Aquest nexe es veurà 

materialitzat en forma de reunions periòdiques entre ells, reunions ens les quals 

es debatran temes com  la creació d‘una institució o federació coral que 

formalitzi i doni suport a tot aquest moviment, el reciclatge i ampliació de 

coneixements per part dels mateixos directors obrint-se inclús a l‘exterior, o la 

projecció cap a nous repertoris. Al setembre d‘aquest mateix any tindrà lloc la 

primera reunió al convent de Sant Francesc de Palma. Hi assisteixen Francesc 
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Batle(Antics Cantors de Sant Francesc), Baltasar Bibiloni(Massa Coral de 

Binissalem i Coral Tele-Club de Sineu), Jaume  Conti(Coral Polifònica de 

Bunyola), Antoni Riera(Nins Cantors de Sant Francesc) i Miquel Miró(Capella 

Oratoriana), acompanyat per Gori Marcús i Josep Vidal. D‘aquestes reunions 

se‘n constitueix una junta gestora l‘any 1976 anomenada Corals de Mallorca, 

de la qual en formen part Francesc Batle, Joan Company, Pere Mayol, Marc 

Vaquer i Gori Marcús com a coordinador. El 1986 es constitueix i formalitza 

finalment la Federació de Corals de Mallorca, amb l‘objectiu de seguir 

promocionant i promovent el cant coral a Mallorca. Aquesta federació ha tingut 

continuïtat fins als nostres dies, abastant des de fa pocs anys tot l‘àmbit coral 

de les Illes. Per això, a dia d‘avui ha adoptat el nom de Federació de Corals de 

les Illes Balears.245 

Retornant als inicis, l‘any 1975 Joan Company assisteix als cursos de 

direcció Coral de Cervera(Lleida), uns cursos de molt renom aleshores per la 

qualitat del seu professorat246. Catalunya vivia aleshores un procés 

d‘aflorament i renaixença de la vida cultural i del món coral en particular molt 

semblant al que es palpava a Mallorca247. Llavors Joan Company entrarà en 

contacte amb personalitats del món coral català d‘aleshores. Estableix llavors 

una forta amistat amb els Cabero, tant amb el fill Joan, estudiant també en 

aquells moments, com amb el seu pare Manuel, professor de direcció coral als 

                                                 
245

 Quant al moviment coral de la dècada dels setanta, i la creació de la Federació de Corals de 
Mallorca, vegeu: COMPANY i FLORIT, Joan. «Cinquanta anys de la Capella Oratoriana». Una 
aproximació històrica al Cant Coral de Mallorca. Capella Oratoriana, 50 anys de Música 
Coral(1947-1997). Palma de Mallorca: Capella Oratoriana, 1997, pàgs. 13-29. Ibidem. 
 
246

 Lluís Virgili i Farràs, director de l‘Orfeó Lleidatà al llarg de gairebé quaranta anys (1953-
1991), fou l‘impulsor dels cursos de direcció i cant coral de Lleida, dels quals ell en fou 
professor. La tècnica vocal a aquests cursos anava a càrrec de Helmut Lips, professor emèrit 
de la Staatlitche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart a Alemanya, 
professor convidat de la Universitat d‘Estrasburg i professor de cant a l‘Operastudio de París. 
És considerat com a autoritat, figura i referent a nivell internacional quant a l‘estudi de la veu.  
 
247

 Cal puntualitzar que aquest  resorgiment de la vida cultural i el món coral tant a Catalunya 
com a les Illes Balears es produeix en un context d‘obertura i afany de renovació que coincideix 
amb les acaballes de la dictadura franquista. Amb tot, cal esmentar l‘avantatge de Catalunya 
respecte a les Illes quant a arrelament del món coral en la societat. Catalunya venia marcada 
per tot un moviment musical, i alhora amb fort arrelament social, provinent de les acaballes del 
segle XIX,  els Cors de Clavé. Tot i que a les Illes n‘eren coneixedors d‘aquest moviment la 
seva influència fou gairebé imperceptible. 
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cursos lleidatans i figura ja reconeguda dins els món coral català248. Aquesta 

primera trobada amb Manuel Cabero marcarà l‘inici de més de dues dècades 

de treball conjunt als cursos que Baltasar Bibiloni i Joan Company crearan poc 

temps després a Mallorca.  

Joan Company, a partir de la seva experiència al capdavant de la Coral 

de Sant Joan249 i impulsat per l‘empenta i entusiasme del moviment de Corals 

de Mallorca, crea la Coral Universitària l‘any 1977. Tal i com reconeix el mateix 

director i fundador, aquesta agrupació coral neix com a conseqüència del 

treball que inicien tot aquest seguit de corals, emperò afegint-hi en aquest cas 

el component universitari, en forma gent jove amb forta sensibilitat musical i 

moltes ganes de cantar. Tot plegat, acompanyat d‘una imatge més ―progre‖ i 

avantguardista. Aleshores Baltasar Bibiloni dirigia la Massa Coral de Binissalem 

i la Coral Tele-Club de Sineu. Ho compagina amb la seva altra gran vocació, 

l‘ensenyament i pedagogia musicals. A finals de la dècada dels setanta Bibiloni 

és ja professor de música a l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. de 

Palma de Mallorca. Com ja hem vist al primer punt d‘aquest treball, la presència 

de la música als estudis de magisteri és molt minsa en aquells moments. Amb 

tot, Bibiloni anirà sembrant la llavor, dins les seves possibilitats, del que amb el 

pas dels anys esdevindrà  una nova manera d‘enfocar l‘ensenyament musical a 

Mallorca i la resta d‘illes. Palesarà la importància de l‘ensenyament musical a 

l‘escola en multitud d‘articles i escrits. Recordem la frase de Bibiloni que ja 

apareix anteriorment al punt 4.2 d‘aquest treball d‘investigació:  

  

«La música és patrimoni de tots els homes, no propietat exclusiva d‘una minoria, 

per tant és necessari fer-la accessible a tots, i per això no hi ha fórmula millor 

que fer música a l‘escola»
250

 

 

                                                 
248

 Manuel Cabero i Vernedas (1926- ) fou fundador del Cor Madrigal de Barcelona l‘any 1951, 
del qual en fou director al llarg de quaranta anys. Ha impartit cursos de direcció coral arreu de 
tot l‘Estat espanyol. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2002. 
 
249

 Quant a la música a la vila de Sant Joan, vegeu: BAUÇÀ I BARCELÓ, Joan. La música a 
Sant Joan. Palma de Mallorca: Consell de Mallorca, Col·lectiu Teranyines (Sant Joan), 1998. 
 
250

 Extret de l‘article «En el centenari del naixement de Zoltán Kodály», ob. cit.  
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 L‘entusiasme i afany de renovació del panorama musical de Mallorca, 

tant en l‘àmbit coral com en l‘àmbit de l‘ensenyament,  el visualitzem en la 

creació dels cursos. Cal matisar emperò que en els inicis, tal i com hem 

manifestat anteriorment, la única vocació dels cursos és la de formar als 

directors en tècnica de direcció coral. Amb els pas dels anys i fruit de la inèrcia 

provinent de Catalunya, sumada a una forta demanda per part de l‘alumnat 

autòcton, decantaran als cursos cap a altres especialitats, sense deixar de 

banda la idea original.  

 Decidits ja a engegar la iniciativa del primer curs i aprofitant el contacte i 

amistat de Joan Company amb Manuel Cabero, se li proposa al segon impartir 

un curs de direcció a Mallorca. Cabero, representant directe d‘un incipient i 

avantguardista món coral català capdavanter a l‘Estat espanyol, accepta i 

proposa alhora complementar el curs amb dues disciplines més, la tècnica 

vocal i la pedagogia musical. Ja als prestigiosos cursos de direcció de Lleida es 

donava una importància cabdal a la tècnica del cant, per això Cabero proposa 

fer-ho extensible als cursos de Mallorca. Alhora, a Catalunya, des d‘uns anys 

enrere començava a generar-se tot un moviment pedagògic al voltant del monjo 

montserratí  Ireneu Segarra, qui havia creat un mètode d‘ensenyament musical 

enfocat a l‘escola generalista251. El contacte de Manuel Cabero amb aquest 

corrent propicià la introducció d‘aquesta disciplina ja al primer curs. Tot i que en 

les primeres edicions aquesta fou una matèria complementària, en pocs anys 

esdevindria una especialitat amb una forta demanda. Poc temps després es va 

anar integrant professorat autòcton amb una molt sòlida preparació, dels quals 

en destaquem el mateix Baltasar Bibiloni com a pioner. El seguiren Francesc 

Crespí,  Francesca Alomar o el mateix Joan Company entre d‘altres.252  

                                                 
251

 Ireneu Segarra i Malla fou creador del mètode que duu el seu nom. El creà a partir de les 
diferents experiències pedagògiques que va viure i experimentar a Europa (principalment a 
Hongria) i també al capdavant de l'Escolania de Montserrat, que dirigí al llarg de quaranta-cinc 
anys. El mètode fou concebut basant-se en les línees següents: la música com a expressió de 
la vida i comunicació artística, la pràctica musical,el cant com a vehicle musical primordial, la 
cançó tradicional, oïda interior, l'estudi del llenguatge musical en tota la seva extensió, l‘audició, 
interpretació i estudi d‘obres, la creació. Sobre la figura d‘Ireneu Segarra vegeu el punt 1.6 
d‘aquest treball d‘investigació. 
 
252

 El punt 5.4 d‘aquest mateix bloc de continguts el dediquem a  l‘Escola de Pedagogia 
Musical-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya. La metodologia que aquesta feia servir fou el 
model adoptat i adaptat per l‘especialitat de pedagogia dels cursos de Mallorca, esdevenint 
aquests gairebé la seu a les Illes de la metodologia Segarra que s‘impartia a Catalunya. 
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El primer curs es va realitzar l‘agost de 1977 al Seminari Diocesà de 

Mallorca, al barri palmesà de Es Vivero. Comptà ja amb la presència d‘una 

cinquantena d‘alumnes i s‘organitzà sota els auspicis de l‘Escola Universitària 

de Formació del Professorat d‘E.G.B., de la qual Bibiloni ja n‘era professor de 

música, i de les Corals de Mallorca, també abans esmentades. L‘Escola de 

Formació del Professorat d‘E.G.B. DE Palma de Mallorca fou l‘empara legal 

sota la qual es pogueren organitzar els cursos. Amb tot, aquests no gaudien de 

cap subvenció o ajut econòmic per part d‘ella. Comprovarem com a partir de la 

segona edició van apareixent institucions que els donaran suport.      

 

             
 

Retall del Diario de Mallorca de 19 de juliol de 1978. Es fa ressò de la segona edició del Curs de Música Coral. Veure 

retall a major tamany a l‘Annex I - retall 16. 

 

El primer professor de direcció coral fou  Manuel Cabero, com hem 

esmentat anteriorment. La seva esposa Montserrat Pueyo s‘encarregà de la 

tècnica vocal. Com a primer representant del moviment pedagògic del mètode 

del pare Ireneu Segarra es comptà amb la presència de Maite Solà253. Aquest 

lligam dels cursos amb la pedagogia musical es consolidaria fins al punt de 

crear una especialitat pròpia en la quarta edició d‘aquests. En certa manera, el 

                                                 
253

 Al voltant de la figura del pare Ireneu Segarra, i com a espai de difusió del mètode es creà 
l‘es crea a principis dels anys 70 l‘Escola de Pedagogia Musica-Mètode Ireneu Segarra. Maite 
Solà fou deixeble directe i coneixedora del mètode de mà del seu creador.  Juntament a ella, en 
foren coneixedors pioners Joan Casals i Santi Riera. Vegeu: CORTINA, Joan. «L‘Escola de 
Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra»,  Ireneu Segarra, mig segle de mestratge musical. 
Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 1998. En el punt 5.4 d‘aquest treball 
d‘investigació feim un anàlisi i descripció del que significà l‘EPM-MIS. 
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col·lectiu de mestres de les illes amb sensibilitat envers la música i que volien 

fer-ne una aplicació real a les aules, va veure el cel obert amb aquest nova 

metodologia. Tots ells eren conscients que la nova llei d‘educació del 1970, tal 

com hem fet palès al punt 1.1 d‘aquest treball d‘investigació, els obria pas a 

introduir la música dins els centres d‘ensenyament primari emperò cap d‘ells 

gaudia de les eines ni coneixements adients per a aplicar-la. El mètode Ireneu 

Segarra precisament s‘encarrega de donar pautes concretes de com assolir 

aquest ensenyament musical a les escoles, establint una seqüenciació de 

continguts adaptats a cada curs, des del primer curs de parvulari fins al darrer 

curs de l‘Educació Primària. Aquesta nova metodologia, basada en idees 

agafades de mètodes d‘avantguarda d‘altres països europeus, esdevindrà 

pionera a l‘Estat espanyol, tot i que només tindrà una aplicació real a terres de 

parla catalana pel fet que aquesta basava l‘ensenyament musical en la cançó 

popular i tradicional catalanes. En el nostre cas, el fet de compartir la mateixa 

llengua facilità la seva introducció a les Illes Balears. I ho va fer a través dels 

cursos d‘estiu i tenint en la figura del pedagog Baltasar Bibiloni el seu principal 

impulsor. 

El primer curs va tenir molt bona acollida. Comptà amb la presència de 

més de mig centenar d‘alumnes. Hi trobem entre ells a mestres, estudiants de 

cant, instrumentistes i altres persones vinculades o implicades d‘una manera o 

d‘una altra al món de la música a Mallorca. Aquesta gran afluència superà amb 

escreix les previsions inicials, augmentant any rere any. Tot plegat palesava, 

com hem dit abans, una situació de demanda de formació en pedagogia, 

didàctica musical i direcció coral per part del col·lectiu de músics i docents de 

les Illes Balears, demanda aleshores no contemplada ni resolta per part de les 

institucions educatives competents. Aquesta primera edició s‘estrenà amb el 

muntatge d‘una harmonització feta per Baltasar Bibiloni de la cançó mallorquina 

Una dona llarga i prima.  

El format del primer curs es mantindrà dos anys més. En aquestes 

primeres edicions els cursos es presenten com a Curs de Música Coral. Fruit 

de l‘empenta i demanda en recursos pedagògics, i la consolidació i acceptació 

de la metodologia del Mètode Ireneu Segarra, es crea l‘especialitat de 

Pedagogia Musical en la quarta edició, que tot i ser-hi ja present als cursos 
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anteriors ara es presenta de manera autònoma, separada de la direcció coral i 

la tècnica vocal, i distribuïda alhora en distints nivells(curs d‘introducció al 

mètode, 1r curs del mètode, etc). Això farà que el nom dels cursos canvii en la 

quarta edició, passant a Curs de Música Coral i Pedagogia Musical a les 

Balears.  

 

                                  

 

Retall del Diario de Mallorca del 29 de juny del 1982. Destaca de nou  la vigència dels cursos en la seva sisena edició. 

Veure retall a major tamany a l‘Annex I - retall 20. 

 

Amb el pas dels anys, i fruit del seu ressò i repercussió més enllà de les 

nostres illes, els cursos aniran canviant de denominació, tot adaptant-se a les 

noves demandes i contextos que aniran assolint. En aquesta mateixa edició la 

ubicació dels cursos passa al Col·legi de La Porciúncula, a la Platja de Palma. 

En aquest indret es viuran els seus anys de màxim esplendor, tant pel nombre 

d‘alumnes com per la repercussió que assoliren. A dia d‘avui molts són els 

músics que coneixen aquests cursos com els ―Cursos de La Porciúncula‖. 

Des dels seus inicis la durada dels cursos fou d‘uns deus dies, més o 

menys. Es pretenia aleshores difondre la idea de cursos intensius i en format 

d‘internat. Ja en la primera edició els alumnes podien romandre la totalitat dels 

dies en el lloc on s‘impartien els cursos, oferint i facilitant la possibilitat de 
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romandre-hi en règim de pensió completa. Aquest fet va aportar als cursos, 

amb el pas del temps, un atractiu afegit pel component d‘esbarjo i diversió que 

suposava tot plegat.  

 

                

 

Programes de la segona i quarta edició dels cursos 

 

  

Arran de Baltasar Bibiloni assistir com a alumne als cursos de l‘EPM-MIS 

de Catalunya i en poc temps passar també a ser-ne professor, s‘establí en poc 

temps un for vincle amb aquesta institució. Fruit d‘aquest vincle es va poder 

comptar amb la presència de molt professorat de renom provinent d‘aquesta 

institució catalana, que aleshores ja gaudia  d‘impactant ressò arreu de 

Catalunya i de l‘estat. Amb el pas dels anys el nexe d‘unió entre l‘EPM-MIS i els 

cursos de Mallorca esdevingué tan sòlida, que els alumnes podien cursar un 

curs a un lloc i el següent a l‘altra, essent reconegut d‘igual manera per 

ambdues institucions.  

L‘afany de superació per part dels organitzadors dels cursos va fer que 

amb el pas de les edicions l‘oferta formativa dels cursos anés en augment. En 

la tercera edició, a banda de les tres especialitats ja consolidades, s‘introdueix 

un curs de Didàctica de la Història de la Música, curs que impartirà Joan 
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Company. Aquest curs anirà dirigit principalment als professors de música de 

l‘ensenyament secundari d‘aleshores(BUP). A la novena edició de l‘any 1985 

s‘ofereix un curs d‘introducció de la Música del Segle XX. Aquest serà impartit 

pel compositor català Carles Guinovart, i tindrà una continuació en la desena 

edició. Pocs anys després el compositor Romà Alís oferirà també un curs de 

composició enfocat a les grafies i llenguatge del segle XX. 

Es dona un fet molt destacable l‘any 1990, i que comentarem en punts 

posteriors, i és la desaparició de l‘especialitat de Pedagogia Musical dels 

cursos. Precisament a aquesta especialitat la substituirà el curs següent la de 

direcció orquestral. Aquesta es durà a terme a en la setzena i dissetena 

edicions dels cursos d‘estiu. La manca de finançament econòmic impossibilità 

la seva continuació. Pierre Cao, director de corals i orquestra francès, en fou el 

responsable d‘aquesta especialitat.  

 

       

 

Retall del Diario de Mallorca del 30 de juliol del 1992. Destaca la introducció de l‘especialitat de Direcció d‘Orquestra 

als cursos. Veure retall a major tamany a l‘Annex I - retall 23. 

 

Desapareguda ja l‘especialitat de Pedagogia Musical i la de Direcció 

d‘Orquestra romanen vigents les de Direcció Coral i Tècnica Vocal i ho faran 

fins a la darrera edició. En anys posteriors es van creant cursos 

d‘especialització en direcció de música coral del Romanticisme, de música 

coral americana, noruega etc. Per aquests cursos s‘arriba a comptar amb cors 

pilot de molt renom com The Portland State University Chamber Choir, o el Cor 

de Cambra del Reial Conservatori d‘Estocolm. Amb directors de reconegut 
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prestigi com Pierre Cao, Anders Eby, Bruce Browne, José Antonio Sáinz Alfaro, 

etc. Es creen també seminaris de música operística o especialitzats es Oratori, 

Lied, Cançó espanyola, etc. En el punt 2.4 d‘aquest article podrem veure de 

manera més detallada les especialitats impartides any per any, així com les 

ubicacions dels respectius cursos, patrocinadors, etc. 

 

                                   

 

Programa de la XXVIII i darrera edició del curs 

 

 

 En les quatre darreres edicions dels cursos aquests ja s‘anuncien com a 

Curs Internacional de Música a les Illes Balears, i recuperen l‘especialitat de 

Pedagogia Musical. En aquests anys gaudeixen ja d‘un reconeixement per part 

de la Conselleria d‘Educació en forma de crèdits per als qui hagin cursat 

l‘especialitat de Pedagogia.  Amb tot, aquestes quatre darreres edicions 

marcaran la decadència d‘una oferta formativa no reglada que ha omplert un 

espai que les institucions educatives no assoliren fins ben entrada la dècada 

dels noranta. 
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Retall del Diari de Balears del 24 de juliol  del 2001. Destaca i es fa ressò de la vinticinquena edició dels 

cursos. Veure retall a major tamany a l‘Annex I - retall 24. 

 

 

 

Hem pogut comprovar al llarg d‘aquest punt, i a partir dels retalls de 

premsa adjuntats, del ressò que assoliren els cursos des dels seus inicis. Des 

de la primera edició del 1977 fins a les darreres, ja entrat el nou segle, la 

premsa ha dedicat sempre un espai a aquesta proposta educativa per la qual  

hi desfilaren centenars de mallorquins i gent d‘altrets indrets de l‘estat. 

Persones la majoria d‘elles què, a dia d‘avui, imparteixen l‘ensenyament de la 

música a les  nostres escoles, instituts, conservatoris i escoles de música; o bé 

dirigeixen agrupacions corals o orquestrals d‘arreu de les Illes. 

A l‘annex III d‘aquesta tesi doctoral adjuntem tots els retalls de premsa 

presentats anteriorment i altres que poden resultar d‘interès. 
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5.4 L’Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra de 
Catalunya. 

 

 

 

 Al llarg dels punts anteriors d‘aquest cinquè bloc de continguts hem anat 

esmentat la influència que exercí l‘EPM-MIS de Catalunya en l‘especialitat de 

Pedagogia Musical que s‘impartí als cursos de Mallorca. Aquesta influència 

esdevingué finalment en la consideració dels cursos  com el pont de l‘EPM-MIS 

amb Mallorca i la resta d‘Illes. Gran part del professorat permanent de l‘EPM-

MIS de Catalunya assistia als cursos de Mallorca en l‘estiu. Emperò, malgrat 

aquest fluxe constant de professorat provinent de Catalunya i molt familiaritzat 

amb el Mètode Ireneu Segarra, mai es deixarà de banda al professorat 

autòcton, sempre present als cursos.  

 Escau llavors, en aquest bloc, dedicar un apartat al que foren els orígens 

i evolució de l‘EPM-MIS. Tant la creació d‘aquesta institució com posteriorment 

els cursos de Mallorca es deuen a una causa comuna. Ambdues volien omplir 

el buit educatiu que es palesava en matèria d‘educació musical aleshores. Si 

bé l‘orígen i objectius inicials difereixen, l‘essència final esdevé la mateixa i 

ambdues s‘encaminaran de la mà cap a unes fites comunes. 

 La creació de l‘EPM-MIS es creà amb l‘objectiu de difondre la 

metodologia creada pel monjo montserratí Ireneu Segarra. Aquesta 

metodologia palesava una concepció molt concreta del que havia de ser 

l‘ensenyament musical i esdevenia una reacció a l‘estancament que es palpava 

a Catalunya en aquesta matèria a principis de la dècada dels setanta del segle 

XX, fruit de més de trenta anys d‘inmobilisme educatiu. A les acaballes de la 
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dècada dels seixanta es reuniren el mateix pare Ireneu Segarra, aleshores 

director de l‘Escolania de Montserrat, el llavors rector de la Universitat 

Autònoma de Barcelona sr. Vicent Villar Palasí, el catedràtic de la Universitat 

de Barcelona i director de la Coral Sant Jordi Oriol Martorell, el professor i 

catedràtic del Conservatori Superior de Música de Barcelona sr. Enric Ribó i el 

també catedràtic sr. Casulleras. El motiu d‘aquesta trobada fou intentar posar fil 

a l‘agulla en el tema de l‘ensenyament de la música a les escoles de Catalunya. 

Li fou encarregada la tasca d‘elaborar un pla d‘actuació, adaptat a la realitat 

catalana, al P. Ireneu Segarra. L‘anomenat Pla d‘Educació Musical254 que 

elaborà Segarra mai es va veure visualitzat a la pràctica per diversos motius. 

Amb tot, la tenacitat del mateix Segarra sumada al suport rebut per part de 

figures com Joan Casals, aleshores professor i col·laborador a l‘Escolania de 

Montserrat, o Màrius Samarra, president de Joventuts Musicals de Catalunya, 

feren que aquest pla d‘estudis no esdevingués paper mullat. A partir de la 

seqüenciació de nivells i continguts marcat al Pla d‘Educació Musical, Segarra 

començà a elaborar el que a dia d‘avui coneixem com el seu mètode.  

 

     

                                

                                                                    Ireneu Segarra 

 

                                                 
254

 El Pla d‘Educació Musical elaborat per Ireneu Segarra no va tenir cap aplicació real, però 
esdevingué el punt de partida del que poc després seria el seu mètode. Aquest pla d‘estudis no 
fou mai editat, però se‘n conserva una còpia a l‘arxiu de l‘EPM-MIS de l‘Escolania de 
Montserrat, al mateix Monastir de Montserrat-Barcelona.  
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Fruit del contacte i del coneixement de les metodologies d‘avantguarda i 

més reconegudes a Europa, i ordenant les pròpies experiències viscudes en 

l‘ensenyament de la música a l‘Escolania de Montserrat al llarg de tants anys, 

Segarra elaborarà un seguit de materials i propostes didàctiques adaptades als 

diferents nivells. En paraules del seu deixeble directe i gran coneixedor del 

mètode Santi Riera: «La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom 

l‘adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou les 

primeres relacions dels sons fins al coneixement de la gran literatura musical 

passant per l‘estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i 

s‘articula el mètode»255. Per a veure aspectes més concrets del Mètode Ireneu 

Segarra podeu consultar el punt 1.6 d‘aquest traball d‘investigació. 

 

 

 

Retall del diari Tarrasa Información del 16 de setembre del 1974. Entrevista a Màrius Samarra, gran impulsor de l‘EPM-

MIS, amb motiu de la recent creació d‘aquesta. 

 

 Al nucli inicial Casals-Samarra s‘hi afegirà de seguida Santi Riera. Tots 

ells fundaran l‘EPM-MIS l‘any 1973. Aquest nova proposta de renovació 

pedagògica anirà aplegant a tot un conjunt de professors, mestres i pedagogs 

                                                 
255

 RIERA, Santi. «L‘aportació pedagògica», article inclòs a BARDOLET, S.; MASSOT I 
MUNTANER, J.; FALCÓ, J.M. (et. al.).  Ireneu Segarra, mig segle de mestratge musical, op. cit. 
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d‘arreu de Catalunya. L‘afany de canviar la realitat els abocarà de cap a sumar-

se a la proposta de Segarra i companyia. El grup inicial de pedagogs el 

formaren Joan Casals i Santi Riera. Amb la idea de descentralitzar l‘experiència 

de difusió del mètode es convidaren a tres col·laboradors més de direfrents 

indrets de Catalunya. Foren Mercè García d‘Igualada, Pilar Martos de Manresa 

i Montserrat Solanic de Barcelona. Santi Riera s‘encarregà d‘experimentar el 

mètode a dues escoles de Barcelona i dues de Terrassa. Aquest grup inicial es 

va anar ampliant amb el pas dels anys fins al punt de multiplicar-se 

exponencialment i esdevenir finalment en els cursos d‘estiu de l‘EPM-MIS. El 

primer curs oficial i obert a tothom oferit per l‘escola fou l‘estiu del 1977.  

Aquesta oferta educativa s‘ha mantingut vigent al llarg de més de trenta 

anys i ha marcat un abans i un després en matèria d‘educació musical a 

Catalunya i a terres de parla catalana en general. Destacà per la formació als 

diferents àmbits d‘ensenyament com: Educació Infantil, Educació Primària, 

Educació Secundària, Escoles de Música i Conservatoris. Al mètode inicial, 

publicat com El meu llibre de música, i que abastava els vuit nivells de 

l‘ensenyament primari d‘aleshores, l‘han seguit una cinquantena de 

publicacions més, totes elles lligades a la difusió i millora del mètode. En 

destaquen llibres de text, llibres per a alumnes, llibres per a professors, 

cançoners, llibres d‘instrument, materials d‘audició i suport didàctic, etc256. 

                                                 
256

 Totes les publicacions quant al Mètode Ireneu Segarra i posteriors adaptacions o materials 
complementaris han anat sempre a càrrec de l‘editorial Publicacions de l‘Abadia de Montserrat. 
La primera edició del mètode original, conegut com El meu llibre de música, data de l‘any 1983. 
Vegeu: SEGARRA I MALLA, Ireneu. El meu llibre de música, primer grau. Barcelona: 
Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 1983. En aquest mateix any es publicaren també el 
segon i el tercer grau. La resta de nivells es van anar publicant els anys següents en funció de 
la implantació del mètode. Amb tot, cal destacar una publicació anterior que esdevingué la 
visualització editada del que anys després seria el mètode propiament dit. Fou l‘edició del 
cançoner Juguem Cantant. Aquest cançoner, amb melodies creades per Ireneu Segarra, 
constava de cinquanta cançons ordenades de menor a major dificultat i basades en la 
pentatonia (pretenia seguir el model de Kodály, amb la diferència que el folklore hongarès 
portava la pentatonia implícita). Vegeu: SEGARRA I MALLA, Ireneu. Juguem Cantant. 50 
cançons per a la iniciació musical. Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 1973. 
Les posteriors edicions  del mètode han anat introduïnt petites modificacions del mètode per tal 
d‘adaptar-lo a l‘ensenyament a Escoles de Música i Conservatoris, emperò sempre basades en 
la idea original de Segarra. Entre aquestes edicions en destaquen cançoners i guies per al 
docent en la mateixa línea metodològia i que complementaven al llibre de text.  Aquestes 
adaptacions s‘han duit sempre a terme amb el vist-i-plau dels primers aplicadors del mètode i 
deixebles directes d‘Ireneu Segarra. Cal destacar la tasca engegada pel pedagog català Santi 
Riera en aquesta matèria, compromès encara a dia d‘avui en la tasca de difusió i adaptació del 
mètode.  
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L‘any 1991 els cursos de l‘EPM-MIS foren integrats en el marc del Pla de 

Formació Permanent del Professorat del Departament d‘Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest fet palesa el reconeixement per part de les 

institucions educatives catalanes del pes i significat que assolí aquesta 

institució amb el pas dels anys. Ja des dels inicis les institucions catalanes 

s‘interessaren per la iniciativa engegada per l‘EPM-MIS, com podem comprovar 

al retall de premsa que apareixia al diari La Vanguardia del 20 de setembre de 

1979, a la secció de cultura257. Joaquim Maideu, un dels fundadors i màxims 

impulsors de la metodologia de Segarra, ens descriu a la revista Serra d‘Or el 

paper que jugà l‘EPM-MIS dins l‘ensenyament musical a Catalunya, deu anys 

després de la seva fundació. En l‘article, Maideu parla de l‘orígen del mètode i 

de la seva forma esglaonada i seqüenciada d‘introduir el fet musical als més 

petits, tot arribant en el darrer nivell a la composició i creació. Ja aleshores 

parla Maideu de la gran quantit de mestres que han passat per l‘EPM-MIS i que 

ja apliquen la metodologia de Segarra a les seves respectives escoles258. 

 Més de 2.500 persones desfilaren pels cursos al llarg de la seva 

existència. D‘aquí la petjada i reconeixement col·lectiu que han assolit per part 

dels qui en foren alumnes aleshores. Alumnes que a dia d‘avui imparteixen 

música a les escoles, instituts, universitats, conservatoris, agrupacions corals o 

orquestres d‘arreu de Catalunya i de fora.259 

 Escau elaborar un treball rigorós i acurat del llegat de l‘EPM-MIS a dia 

d‘avui. De tots són conegudes les esmentades edicions del Mètode Ireneu 

Segarra, iniciades a partir de El meu llibre de música, i les posteriors revisions i 

adaptacions a diferents àmbits de l‘ensenyament. Emperò caldria fer un 

buidatge de tota la documentació de l‘EPM-MIS que romàn a dia d‘avui a l‘arxiu 

                                                                                                                                               
 
257

 Podem veure el retall de premsa a l‘Annex I-retall 26. L‘article porta per títol «La Generalitat 
se interesa por la Escola de Pedagogia Musical». En l‘article descriu la tasca engegada per 
l‘escola des dels seus inicis i el paper que assoleixen dins l‘ensenyament musical a Catalunya. 
 
258

 MAIDEU I PUIG, Joaquim. «Deu anys de l‘Escola de Pedagogia Musical». Revista Serra 
d’Or, juny-1983. Vegeu article complet a l‘Annex II-article 15 d‘aquesa tesi. Joaquim Maideu i 
Puig, un dels fundadors i professor de l‘EPM-MIS, descriu de forma acurada i precisa el paper i 
rol que assumí l‘EPM-MIS aleshores, vist des de la perspectiva dels seus primers deu anys 
d‘existència.  
 
259

 Quant a l‘EPM-MIS, vegeu: CORTINA, Joan. «L‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode 
Ireneu Segarra», ob. cit.; CASALS I CLOTET, Joan. «El Método Ireneu Segarra», ob. cit. 
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de l‘Escolania de Montserrat, a dins del mateix monastir, i a l‘Escola de Música 

de Vic, on romanen els llistats d‘alumnes i professorat que hi assistí. A partir 

d‘aquesta es podrien treure a la llum molts detalls dels orígens, propostes 

inicials, iniciatives engegades al llarg dels cursos, professorat, perfil de 

l‘alumnat, documentació administrativa, contacte amb Hongria i l‘Institut Kodály, 

etc. En definitiva, una documentació de gran valor que demana ser analitzada 

de forma acurada. Només així es podrà valorar, encara més, el llegat de l‘EPM-

MIS i contextualitzar la seva aportació en una època d‘obertura i marcada per 

l‘esperit emprenedor dels seus impulsors.260 

                                                 
260

 A més de les referències bibliogràfiques que hi apareixen, també hem fet ús de retalls de 
premsa, articles i altra documentació extreta de l‘arxiu de l‘EPM-MIS que romàn a l‘Escolania 
de Montserrat per a l‘elaboraboració d‘aquest punt 5.4, així com altres informacions que han 
anat apareixent al llarg d‘aquesta tesi doctoral i que fan referència a la mateixa EPM-MIS. Tots 
els documents fets servir han estat citats i apareixen als annexes corresponents.  
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5.5 L’especialitat de Pedagogia Musical  i els cursos any per 
any 

 

Tot i la projecció inicial dels cursos de Música Coral, única i 

exclusivament dirigida cap a la formació dels directors de corals mallorquines, 

en poc temps i fruit de la demanda per part de l‘alumnat assistent es 

consolidaria l‘especialitat de Pedagogia Musical, assolint un paper que els 

mateixos impulsors dels cursos no haguessin pogut preveure.  

Hem esmentat en el primer bloc de continguts d‘aquest treball quina era 

la situació de l‘ensenyament musical en la dècada dels anys setanta del segle 

XX. La música inclosa com a matèria dins l‘ensenyament primari no es veu 

reconeguda fins a la Llei General d‘Educació del 1970 a l‘Estat espanyol. Tot i 

no contemplar-la com a matèria amb entitat pròpia sí que va inclosa dins l‘àrea 

artística i ja dictamina uns objectius a assolir. És obvi que la LGE significa una 

passa important pel que fa a reconeixement legal i jurídic de la música dins 

l‘ensenyament general. Emperò aquesta norma legal no va acompanyat d‘un 

pla de formació de mestres en pedagogia i didàctica musicals. Llavors, la 

realitat ens diu que el que contempla la nova llei d‘educació esdevé paper 

mullat per la manca de professorat format en la matèria. Aquest fet el palesa en 

multitud d‘articles i escrits Baltasar Bibiloni, qui fou impulsor i coordinador de 

l‘especialitat de Pedagogia Musical dins els cursos de la UIB. 

Des de la seva tasca com a professor de música a l‘Escola de Formació 

del Professorat d‘E.G.B., preparant als futurs mestres de les aules de les 

nostres escoles, Bibiloni intenta donar-li a la música el pes i reconeixement que 

li corresponen. Tot i això es toparà amb una càrrega de matèries musicals molt 

minsa que gairebé no permetrà més que fer una petita introducció al món de la 
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pedagogia musicals, mai preparar futurs mestres competents en música. 

Aleshores, ja des dels inicis, els cursos abasten un perfil d‘alumnat que 

demandarà aquesta formació, que no se‘ls ha pogut donar des de cap altre 

institució educativa anteriorment. El fet d‘entrar en contacte amb l‘EPM-MIS de 

Catalunya, impulsora i difusora del mètode del P. Ireneu Segarra i de la qual 

hem fet esment en punts anteriors, s‘obriran nous horitzons metodològics i 

didàctics desconeguts fins al moment. De fet, el cursos, en l‘especialitat de 

Pedagogia Musical, basaran la seva acció formativa a partir del Mètode Ireneu 

Segarra, tal i com es venia fent a l‘EPM-MIS. Aquest mètode, molt en 

consonància amb la idea del pedagog hongarès Zoltan Kodály, gaudia ja d‘una 

gran acceptació a Catalunya.  

Amb Baltasar Bibiloni al capdavant, juntament a tot un seguit de 

professors catalans coneixedors del mètode de primera mà, s‘establí als cursos 

de Palma de Mallorca un espai formatiu musical que a dia d‘avui molts músics, 

professors de conservatori, mestres de música o directors de cor de les nostres 

contrades reconeixen com a cabdal i que marcà un punt d‘inflexió dins el 

panorama musical de les Illes. Tot i pertànyer a l‘àmbit no reglat, aquesta 

formació va permetre la introducció dins les nostres escoles d‘un model 

d‘ensenyament musical que ha marcat un abans i un després pel que fa a 

pedagogia musical a les Illes Balears. 

Podem comprovar com a través de la metodologia dels cursos, en 

connivència amb el ideari del mètode del P. Ireneu Segarra, la veu i la cançó 

se‘ns presenta com a una eina bàsica dins l‘ensenyament de la música als més 

petits. Per això aquests esdevingueren en poc temps la conjunció 

d‘especialitats com la Pedagogia Musical, la Tècnica Vocal i la Direcció Coral, 

totes elles connexes en el fons des de la premissa que difón la idea de 

Segarra. Les tres van agafades de la mà a l‘hora d‘establir les bases del perfil 

de docent que necessiten les escoles. Aquest fet fou, o com a mínim 

esdevingué en poc temps, l‘estendard dels cursos. 

Amb la creació de l‘especialitat de Mestre especialista en Educació 

Musical a la Universitat de les Illes Balears es decideix eliminar l‘especialitat de 
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Pedagogia Musical dels cursos d‘estiu261. La LOGSE de 1990 ja contempla un 

reconeixement molt més explícit de la música a l‘Educació Primària emperò, a 

diferència de la llei del 1970, incorpora també l‘especialitat dels estudis de 

mestre que ha d‘assolir aquesta matèria. Llavors, en certa manera, els cursos 

d‘estiu de deixen de tenir raó de ser en l‘especialitat de Pedagogia Musical. El 

fet què, amb la nova especialitat de Mestre en Educació Musical, els alumnes 

puguin rebre formació durant tot l‘any i de forma reglada i reconeguda, abocarà 

l‘especialitat de Pedagogia Musical dels cursos a la seva desaparició (el que 

s‘impartia intensivament en els quinze d‘estiu que duraven els cursos passa a 

ser una formació continuada i reglada a través dels estudis de Mestre en 

Educació Musical). En les quatre darreres edicions dels cursos d‘estiu(2001-05) 

es tornarà a incorporar l‘especialitat de Pedagogia Musical, emperò coincidirà 

tot plegat amb la decadència definitiva d‘aquests. 

Dins l‘especialitat de Pedagogia Musical es van establir, tal i com podem 

comprovar als programes del cursos a l‘Annex III d‘aquest treball, diferents 

nivells quant a formació. Aquests es basen en els nivells que ja es venien 

impartint a l‘EPM-MIS de Catalunya. Tot plegat girava al voltant del Mètode 

Ireneu Segarra i els seus paràmetres d‘actuació: veu, cançó, llenguatge 

musical, educació auditiva, dansa, audició, etc. Cada un dels docents que va 

participar als cursos en l‘especialitat de Pedagogia Musical, a banda de ser un 

profund coneixedor del paràmetre musical que impartia, gaudia també d‘un 

profund coneixement del Mètode Ireneu Segarra i dels objectius finals que 

aquest pretenia assolir. En cap cas es tractava de disciplines inconnexes que 

cada mestre impartia a partir de criteris propis. Tots ells entenien 

l‘ensenyament musical des d‘una mateixa òptica, i així ho aplicaven als cursos. 

Baltasar Bibiloni, com a cap de l‘especialitat i professor de llenguatge musical, 

fou l‘encarregat de planificar reunions periòdiques amb la resta de professorat 

                                                 
261

 Vegeu el programa del XIV Curs de Cant, Direcció Coral i Pedagogia Musical a les Balears a 
l‘Annex III d‘aquesta tesi doctoral. En ell es fa ressò, per part de l‘organització, de la 
desaparició de l‘especialitat de Pedagogia Musical degut a la recent creació de l‘especialitat de 
Mestre en Educació Musical.  
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de l‘especialitat per tal d‘organitzar, seqüenciar, debatre aspectes concrets i 

establir línees de treball comú entre tot el professorat de l‘especialitat.262  

Quant a didàctica del Mètode Ireneu Segarra pròpiament dit, 

l‘especialitat va anar introduïnt els diferents nivells als quals anava dirigit el 

mètode. Així com els alumnes els anaven superant canviaven de nivell el curs 

següent. El mètode elaborat pel P. Ireneu Segarra seguia una seqüenció 

adaptada als vuit cursos (quatre cicles de dos cursos) de l‘antiga Educación 

General Básica, emmarcada dins la Llei d‘Educació del 1970 vigent aleshores. 

Als cursos de Mallorca s‘arribà a impartir fins el tercer grau, nivell equivalent al 

sisè curs de l‘Educació Primària. Cal tenir en compte que la majoria de 

professors que impartien l‘àrea de ―Mètode‖ eren catalans i professors de 

l‘EPM-MIS de Catalunya. Per tant, coneixedors de primera mà de la idea de 

Segarra. Aquest fluxe recíproc de professorat mallorquí i català que impartia 

docència a ambdues institicions convertí els cursos de Mallorca, en certa 

manera, en l‘extensió de l‘EPM-MIS a les Illes Balears. 

Ja hem pogut conèixer al punt 1.6 d‘aquest treball d‘investigació quins 

són, a grans trets, els eixos bàsics de la metodologia del P. Ireneu Segarra. De 

la mateixa manera al punt 4.6,  hem conegut també quines són les aportacions 

concretes de Baltasar Bibiloni a nivell compositiu, metodològic i didàctic. 

Ambdues propostes perfilen el full de ruta que es farà servir als cursos.  

Dins l‘especialitat de Pedagogia Musical varen passar pels cursos els 

següents professors:  

 

-Baltasar Bibiloni – Llenguatge musical 

-Francesc Crespí – Cançó 

-Maité Solà – Educació Infantil 

-Assumpta Valls – Mètode  

-Santi Riera – Mètode 

-Maria Teresa Malagarriga – Educació sensorial  

-Assumpta Malagarriga – Educació sensorial     

                                                 
262

 Informació extreta de les entrevistes mantingudes amb Baltasar Bibiloni (domicili particular,  
Binissalem, 22 de març de 2011), Francesc Crespí (domicili particular, Palma de Mallorca, 15 
de març 2011) i Santi Riera(domicili particular, Sant Julià de Vilatorta-Barcelona, 13 d‘abril de 
2010). 
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-Margalida Barbal – Tècnica vocal a pedagogia 

-Núria Quadrada – Expressió corporal   

-Pere Noguera – Expressió corporal 

-Josep Maria Pons – Educació Infantil  

-Joaquim Garrigosa – Llenguatge Musical Conservatoris 

-Elvira Querol – Educació Infantil  

-Núria Lluveres – Mètode 

-Joaquim Miranda – Mètode  

-Montserrat Sobrevies – Mètode  

-Bartomeu Barceló – Psicologia   

-Maria M. Gómez – Educació Infantil  

 

En les darreres quatre edicions dels cursos(2001-05) es recuperà 

l‘especialitat de Pedagogia Musical. En aquesta darrera època la línea 

metodològica s‘obrí a noves disciplines i nou professorat. Seguidament farem 

un llista del professorat que desfilà pels cursos en aquestes darreres quatre 

edicions, aixó com les disciplines que impartiren: 

 

Elisenda Carrasco 

Pilar Riera 

Montse Ríos 

Joan Izquierdo 

Carolina Pérez 

Núria Trías 

Lluís Cussó 

Irina Capriles 

M.A. Gomis 

 

 

 Com hem explicat abans, a banda de l‘especialitat de Pedagogia Musical 

introduïda posteriorment, els cursos abastaren en els seus inicis les 

especialitats de Direcció Coral i Tècnica Vocal. Al llarg de les prop de trenta 

edicions en que aquests tingueren lloc es varen anar creant tallers o seminaris 

que giraven al voltant de les tres especialitats principals. El contingut de totes 
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les edicions quant a especialitats, tallers, professorat i altra informació d‘interès  

vé inclòs a l‘Annex III d‘aquesta tesi doctoral. Aportarem tot un seguit de dades 

significatives de cada edició dels cursos. Seguirem el mateix format per cada 

una, per la qual cosa esdevindrà una forma d‘accés ràpid a informacions que 

puguin resultar d‘interès de cada curs i veure‘n així l‘evolució d‘aquests. 

Apareixerà a cada edició: nom del curs, data, lloc, especialitats(inclouen 

seminaris i tallers), professorat i patrocini o col·laboracions, així com altres 

dades rellevants o complementàries a la resta. 
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5.6 Escola de Pedagogia Musical de Palma de Mallorca 

 

 

 

La motivació que impulsarà la creació de l‘Escola de Pedagogia Musical 

de Palma de Mallorca, i que apareix descrita al programa del primers curs 

acadèmic 1982-83 d‘aquesta, és la següent:  

 

«Des de fa sis anys consecutius s‘han duit a terme a Mallorca cursets de 

Direcció Coral, Tècnica Vocal i Pedagogia Musical sota l‘organització de la 

Càtedra de Música de l‘Escola Universitària del Professorat d‘E.G.B. i el 

Departament de Pedagogia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 

de la Ciutat de Mallorca. Aquests sis anys de contactes amb ensenyaments de 

Música a distints nivellsens ha empès a la creació de l‘ESCOLA DE 

PEDAGOGIA MUSICAL»
263

 

 

Seguidament apareixen els objectius que pretèn assolir aquesta 

institució i els paràmetres que abastirà la seva tasca: 

 

-Servir de centre permanent d‘animació i orientació per a una educació musical 

viva a tots els nivells. 

-Posar a l‘abast dels ensenyants de música una eina de millorament de la seva 

tasca. 

-Potenciar el cant en grup, especialment de la música autòctona, entre els 

infants, com a base de la seva formació musical. 

-Dur a terme l‘experimentació del Mètode Ireneu Segarra. 

-Promoure la recerca, principalment del nostre passat, amb la finalitat d‘aportar 

nous elements musicals.
264

 

 

                                                 
263

 Inclòs al programa del primer curs acadèmic 1982-83 de l‘Escola de Pedagogia Musical. Es 
pot consultar el contingut complet del programa a l‘Annex III d‘aquest treball d‘investigació. 
264

  Ibidem 
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Podem concloure doncs, que l‘Escola de Pedagogia Musical pretenia 

mantenir i enfortir la tasca engedada pels cursos d‘estiu, tot ampliant el format 

d‘aquests a una formació permanent al llarg de tot l‘any. En paraules del seu 

impulsor i primer director, Baltasar Bibiloni:  

 

«Els alumnes dels cursos d‘estiu no gaudeixen de la preparació necessària per a 

impartir els continguts que marca la llei. Ells mateixos es manifesten incapacitats 

per a assolir-la. Per altre part, els músics professionals tampoc disposen d‘una 

capacitació pedagògica adequada per tal d‘enfocar amb criteris vàlids la formació 

musical dels nins. El problema és clar: no existeix l‘educador musical que l‘E.G.B. 

necessita. Per aquest motiu cream l‘Escola de Pedagogia Musical, desitjant 

emplenar modestament un buit, suplir una deficiència, proporcionant la formació 

per a educadors musicals»
265

 

 

Sota els auspicis de l‘Institut de Ciències de l‘Educació de l‘aleshores 

Universitat de Palma de Mallorca, i amb seu a la segona planta de l‘Escola de 

Formació del Professorat d‘E.G.B., compta l‘Escola de Pedagogia Musical en el 

seu primer any de funcionament amb un alumnat format per professors, 

mestres, estudiants i nins.  

                                         

                  

                 Programa del primer curs acadèmic de l‘Escola de Pedagogia Musical. Curs 1982-83 

                                                 
265

  Extret de l‘entrevista feta a Baltasar Bibiloni i publicada al diari Ultima Hora de 18 de juny 
del 1984. Vegeu retall a l‘Annex V d‘aquest treball d‘investigació. 
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La idea inicial de fer un centre de formació i experimentació permanent 

per part dels alumnes-mestres dels cursos d‘estiu en el Mètode Ireneu Segarra, 

amb el pas dels anys s‘anirà convertint en una escola de música per a nins. 

Amb ells, en principi, s‘havia d‘experimentar el mètode que els adults havien 

treballat a fons amb el professorat de l‘EPM, seguint la seqüenciació de cursos 

establerta al Mètode Ireneu Segarra. Aquest grup pilot de nins emperò assolirà 

en poc temps gairebé la totalitat de l‘alumnat. A la formació en llenguatge 

musical basada en el Mètode Ireneu Segarra s‘aniran afegint les disciplines 

d‘instrument. Precisament serà el professorat dels diferents instruments qui 

abandona en primer terme la línea metodològica de Segarra, per la qual s‘havia 

creat l‘escola.  

 

                   
 

Retall de premsa de cloenda del primer curs acadèmic de l‘EPM. Juny 1983. Entrevista  a Baltasar Bibiloni
266

 

 

Francesc Crespí, professor a l‘EPM des dels inicis i avalador juntament 

amb Bibiloni de la idea de fer de l‘Escola un centre pilot d‘ensenyament de la 

metodologia que es venia aplicant als cursos d‘estiu, afirma: «La idea de 

l‘Escola neix fruit de la demanda i necessitat per part d‘un grup de mestres 

d‘escola assistents als cursos d‘estiu de seguir una formació permanent a partir 

                                                 
266

  Veure retall a l‘Annex V-retall 25 d‘aquest treball. 
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d‘un grup pilot de nins. Emperò la cosa es fa fer massa grossa i es desvirtuà 

respecte a la idea inicial»267. 

Aquest augment any rere any del nombre de nins matriculats, la minva 

d‘adults, afegit a la nova línea metodològica que agafava l‘escola,  va fer que 

Baltasar Bibiloni en deixés la direcció poques edicions després. Afegeix Crespí 

al respecte: «L‘Escola de Pedagogia Musical estava ubicada a l‘edifici de 

l‘Escola Universitària de Formació del Professorat d‘E.G.B.. Aquesta segona 

n‘hi deixava unes aules de la seva segona planta. El fet que Bibiloni fos el 

director de l‘EPM, de titularitat privada, i alhora professor de l‘Escola 

Universitària, fou també un dels motius pels quals es sentí obligat a deslligar-

se‘n de la primera»268.  

L‘escola va deixar de dependre de l‘Institut de Ciències de l‘Educació, 

pertanyent a la Universitat de les Illes Balears, el curs 1994-95 i passa a mans 

d‘una cooperativa privada. Es llogaran unes aules llavors al col·legi Sagrat Cor 

de Palma de Mallorca. Emperò, dos anys després es traslladaran a la ubicació 

que romàn oberta a dia d‘avui, amb el nom d‘Escola de Música-Mètode Ireneu 

Segarra.269 

Al llarg dels primers cursos acadèmics fou el professorat illenc que ja 

venia impartint classes als cursos d‘estiu l‘encarregat de la docència a l‘EPM, 

en gran mesura. Foren els següents: 

 

-Baltasar Bibiloni 

-Francesca Alomar 

-Francesc Batle 

-Joan Company 

-Francesc Crespí 

-Maria Gómez 

                                                 
267

  Entrevista a Francesc Crespí (domicili particular, Palma de Mallorca, 15 de març del 2011).  
 
268

  Ibidem 
 
269 Quant a l‘EPM i la posterior Escola de Música-Mètode Ireneu Segarra, vegeu: DOLS, 
Antònia. «La música d'enconar.Vint-i-cinquè aniversari de l'Escola de Música (Mètode Ireneu 
Segarra) de Palma o la maduresa d'un projecte centrat en l'educació». In. Revista electrònica d’ 
Investigació i Inoovació Educativa i Socioeducativa, núm. 1, pàg. 225-236. Consultat a 
http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num0/dols/index.html el 14 d‘octubre del 2010. 

http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num0/dols/index.html
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-Conxa Oliver 

-Marisa Roca 
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5.7 Repercussió i llegat 

 

 

La repercussió que assoliren els cursos, tal i com hem esmentat amb 

anterioritat, va anar molt més enllà del que els propis impulsors haguessin 

previst. ―Des dels inicis, els objectius foren ben definits i geogràficament ben 

delimitats: desvetllar, estimular i fomentar una nova situació musical dins la 

societat de les Illes a partir dels mitjans musicals més elementals —la veu i la 

cançó—, i mitjançant nous plantejaments pedagògics‖270. Doncs, aquest 

objectiu inicial es va veure assolit amb escreix. Vint-i-vuit foren les edicions 

d‘uns cursos que varen comptar amb la presència de professorat de molt 

prestigi, no tan sols provinent de l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu 

Segarra, sinó de tots els punts de la geografia mundial. Aquest fet no passà 

desapercebut i per això es comptà amb la presència d‘alumnes provinents de 

tot l‘Estat espanyol.  

En definitiva, els cursos, i de manera involuntària, assoliren una tasca 

que les institucions educatives competents d‘aleshores no havien assolit. I 

ompliren aquest buit des d‘un àmbit no formal ni reglat però basat en 

l‘entusiasme i l‘afany d‘obrir-se camí cap a unes noves maneres de fer i 

concebre la música, tant en l‘àmbit del món coral com en l‘àmbit de 

l‘ensenyament musical. Aquest llarg camí recorregut es fa palès en la quantitat 

de músics, mestres d‘escola, directors de cor i cantaires, que hi desfilaren 
                                                 
270

 Extret de la Mèmòria del XVII Curs Internacional de Cant i Direcció Coral a les Illes Balears, 
presentada per Joan Company i Florit l‘any 1993, estant aleshores al capdavant de l‘Aula de 
Música de l‘ICE de la Universitat de les Illes Balears. 
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aleshores i que a dia d‘avui, tot reconeixent la importància d‘aquells cursos en 

la seva formació, assumeixen la responsabilitat de transmetre aquest llegat a 

les noves generacions. I ho fan en format de docència a conservatoris, escoles 

de música, instituts o centres d‘educació primària i infantil, dirigint o cantant a 

cors o altres agrupacions, etc. 

Hom pot demanar-se emperò:  escau recuperar  a dia d‘avui un format 

de cursos com els que acabem d‘analitzar?. Aquesta pregunta no tindria el més 

mínim sentit feta tres o quatre anys enrere. Avui, curs 2010-11,  ja és vigent el 

nou pla d‘estudis adaptat al nou Espai Europeu d‘Educació Superior. Dins 

aquest nou context es crea la figura d‘un mestre generalista en Educació 

Infantil i en Educació Primària. Per això, les especialitats creades amb la 

LOGSE han desaparegut. La presència de matèries musicals en el nou pla 

d‘estudis, inclosa la que anomenen Menció de Música, no arriba ni a un trenta 

per cent del que ocupaven a la ja antiga especialitat de Mestre en Educació 

Musical.  Cal fer una reflexió quant a aquesta nova conjuntura i la possibilitat 

que uns cursos com els que acabem d‘analitzar tinguin de nou un sentit a dia 

d‘avui. 
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6. Obra compositiva 
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6.1 Introducció 

 
L‘aportació i tasca de Baltasar Bibiloni ens arriba des de dos camps 

d‘acció. Un primer de caire docent i metodològic i que hem tractat als blocs de 

continguts anteriors, i un segon referent a tot el seu llegat d‘obres musicals , 

arranjaments i harmonitzacions.  Al llarg d‘aquest sisè bloc de continguts 

comentarem i analitzarem la línea compositiva de les seves creacions, fent 

especial esment a cinc obres representatives del seu llegat.  A partir d‘una base 

de dades de fàcil i ràpid accés, que expliquem i comentem al setè bloc de 

continguts i que adjuntem a l‘annex VI d‘aquesta tesi doctoral, podrem accedir 

a la totalitat de la seva obra compositiva.  

L‘obra musical de Baltasar Bibiloni és vocal en la seva totalitat. Aquest 

fet va lligat a la importància que atorgà Bibiloni al cant des del seu vessant més 

pedagògic. El que en principi eren creacions de cara a un ús didàctic a les 

seves classes, en forma d‘adaptacions i arranjaments de música i cançons 

populars, amb el temps esdevingué una gran vocació. Tot i trobar gran 

quantitat d‘obres amb acompanyament d‘orquestra, piano o conjunt 

instrumental, l‘element vocal sempre hi és present, ja sigui en format de solista 

o de conjunt coral. 

Al punt 6.3 d‘aquest sisè bloc de continguts hem agafat cinc obres 

representatives del llegat compositiu de Baltasar Bibiloni i les hem comentat a 

fons. Les obres escollides abasten els diferents estils o destinataris pels quals 

Bibiloni composava. La primera  que analitzem és el Cançoner de Pedagogia 

Musical. Aquesta obra, de vessant pedagògic i didàctic, consta d‘una vintena 

d‘arranjaments de cançons i refranys populars de Mallorca. La missa Respexit 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 239 

Humilitatem l‘agafem com a exemple d‘obra sacra. El fet religiós ha estat 

sempre present en l‘obra de Bibiloni, destacant sobretot l‘època en que dirigí 

l‘Escolania dels Blauets de Lluc en que escriví molts cants destinats a la 

litúrgia. Sovinteja el fet de musicar poemes d‘autors en llengua catalana al llarg 

de la trajectòria compositiva de Bibiloni. La suite La posada de la núvia n‘és un 

bon exemple. Amb lletra del poeta binissalemer Llorenç Moyà i Gilabert ha 

estat i segueix essent una de les obres més interpretades de Baltasar Bibiloni. 

Quant a apropament a un llenguatge compositiu més avantguardista i 

contemporani destaquem la seva obra Cantata de la Fosca i de la Llum, a partir 

de poemes del català Antoni Perarnau. La darrera obra que comentarem serà 

Transatlàntida. Aquesta cantata per a cor de veus blanques i orquestra ha estat 

l‘obra amb més repercussió de Baltasar Bibiloni. Fou composta amb motiu de la 

35ª Trobada de Corals Infantils que organitza el Secretariat de Corals Infantils 

de Catalunya i que tingué lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 de maig 

de l‘any 2002, amb la presència de més de 5.000 veus. Ha estat traduïda a 

diversos idiomes i interpretada a diversos indrets d‘Europa. Tot i tractar-se 

d‘una obra extensa i que compta amb la presència d‘una orquestra simfònica 

completa, el component pedagògic hi és present de forma evident, tant per la 

naturalesa fabulesca del text com per la aparent senzillesa i subtilesa 

melòdiques. 

A l‘annex VI d‘aquest treball d‘investigació hi trobarem també dues 

relacions més de l‘obra de Baltasar Bibiloni, una ordenada alfabèticament i 

l‘altre per ordre cronològic a partir de la data de composició de cadascuna de 

les obres. D‘aquesta manera podem situar obres molt ràpidament en el temps i 

encaixar-les en moments determinats de la trajectòria de Bibiloni. 
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6.2 Comentari general de l’obra 

 

El pes assolit per l‘obra de Baltasar Bibiloni dins el món coral de parla 

catalana es fa palès en la quantitat d‘interpretacions de les seves obres que 

han tingut lloc als darrers lustres. Tot i no considerar-se compositor vocacional 

en els inicis, Baltasar porta ja un bagatge creador de més de cinquanta anys a 

les seves espatlles. Amb divuit anys d‘edat, i coincidint amb la seva etapa a 

l‘Espluga de Francolí, escriu les seves primeres obres tot i encara no haver 

cursat estudis d‘harmonia ni de composició aleshores. No coneixem a dia 

d‘avui quin podia ser l‘abast qualitatiu d‘aquelles primeres composicions, 

emperò tot plegat palesa l‘indici del que amb el pas dels anys esdevindria una 

de les seves grans aportacions.  

No fou fins després d‘haver acabat els estudis de magisteri quan decidí 

perfeccionar els seus coneixements de tècnica de composició, tal com hem 

esmentat al segon bloc de continguts d‘aquest treball d‘investigació. Arran de la 

seva estada a Barcelona i referent a la línea compositiva que volia assolir, 

comenta: «Sentia enveja pel fet que a Catalunya tinguessin un ventall 

amplíssim de cançons tradicionals arranjades per a la pràctica del cant. A 

Mallorca no existia aleshores material editat d‘aquesta casta. Llavors vaig 

decidir posar-me a treballar en aquest sentit. La primera cançó que vaig 

arranjar fou el popular Copeo Matancer, i a partir d‘aquesta tot un seguit de 

cançons tradicionals de les Illes. Agafava moltes melodies del llibre de cançons 

populars de‘n Miquel Julià»271. Amb tot, Baltasar va trigar uns anys a estrenar 

aquestes obres en públic, reconeix que aleshores li feia vergonya fer-ho. Degut 

                                                 
271

 Entrevista a Baltasar Bibiloni (domicili particular, Binissalem, 20 d‘octubre de 2009). 
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a la seva modèstia i discreció, molta obra va trigar anys a ser cantada. Afirma 

Bibiloni que totes elles tenien un destinatari, ja fos de cara a la seva pràctica 

docent, per a ser interpretada per una de les seves agrupacions corals.  

Afirmem doncs, tal com hem fet al llarg d‘aquest treball, que la principal 

font compositiva de Baltasar Bibiloni fou la cançó tradicional de les Illes 

Balears, fent-la servir com a transmissor de la riquesa del nostre cançoner 

popular als seus alumnes de Magisteri, talment feren Segarra i Kodály. Tots ells 

consideraven a la cançó tradicional com a eina idònia de cara a l‘ensenyament 

musical als més petits, degut a la seva senzillesa i fàcil assimilació.  

Pel que fa referència a l‘hora de composar, Bibiloni considera: «Per a 

composar com cal, hom ha de gaudir de certa pau i tranquil·litat, condicions que 

jo mai vaig gaudir, ja que compaginava tres o quatre tasques alhora. Amb la 

composició de la Cantata de la Fosca i de la Llum, vaig iniciar una línea de 

composició molt més metòdica. Aquesta em va obligar a dedicar moltes hores 

del dia a la tasca compositiva, degut a la seva imminent estrena. Tot plegat 

coincidí amb l‘època en que dirigia l‘Escolania de Lluc. Les poques hores lliures 

de les quals disposava al monestir, les aprofitava per a composar. Arran 

d‘aquesta intensa tasca, l‘activitat creadora i compositiva esdevingué una 

necessitat per a mi des de llavors»272. A partir d‘aquest moment s‘inicia doncs 

l‘etapa més prolífica de Baltasar Bibiloni quant a creacions, etapa que s‘ha 

perllongat fins els nostres dies.  

Poc temps després decideix posar música al recull de poemes titulat La 

posada de la núvia de Llorenç Moyà i Gilabert, poeta binissalemer de renom i 

prestigi més enllà de les nostres contrades273. Des de l‘homenatge que li va 

retre la vila la Binissalem l‘any 1966, en que li dedicaren el nom d‘un carrer, 

Baltasar portava entre cella i cella musicar-ne els poemes, empresa que 

finalment dugué a terme. 

                                                 
272

 Ibidem. 
 
273

 Llorenç Moyà i Gilabert (1916-1981). Poeta, dramaturg  i narrador binissalemer. Asidu 
participant de la vida intel·lectual de Mallorca i col·laborador de la premsa insular, sobretot a 
Ultima Hora. Molt premiat per la seva obra destaquen els seus poemaris La joglaresa del 1949, 
Ocells i peixos (1953) o La posada de la núvia (1955). Evolucionà cap a un marcat barroquisme 
en la seva obra poética. Quant a obra teatral destaca el seu drama històric El fogó dels jueus, 
del 1963. Posteriorment es decantarà per la recreació del teatre tradicional mallorquí. 
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  «A Baltasar Bibiloni, futur mestre i compositor binissalemer». Aquestes 

foren les paraules que dedicà Llorenç Moyà a Baltasar Bibiloni a un dels seus 

llibres. Arran d‘aquesta dedicatòria Bibiloni ha musicat sovint poemes de Moyà. 

Un dels primer fou Nadal , inclòs dins l‘obra Set poemes de Llorenç Moyà i 

dedicat als nins de Sant Francesc.  

Crear melodies és una tasca relativament senzilla, segons reconeix el 

mateix Baltasar Bibiloni. La dificultat rau en la tasca posterior, tot i reconèixer 

que amb la melodia feta l‘harmonia esdevé implícita. Ha combinat la 

composició per necessitats docents, com hem esmentat anteriorment, i la 

composició per encàrrec. Depenent del grup-classe-cor al qual anava dirigida 

l‘obra, aquesta era composta per a una, dues, tres o quatre veus: amb 

acompanyament instrumental o sense. En definitiva, una obra feta a mida.  

La seva obra assoleix distints esglaons de dificultat, depenent de 

l‘objecte per el qual era composta. Obres com La Cantata de la Fosca i de la 

Llum o La posada de la núvia, presenten major dificultat degut als trets 

compositius emprats, més propers al llenguatge i harmonia contemporànies. La 

resta d‘obres podríem dins un nivell de dificultat mitjà.  

Quant a l‘obra pedagògica, les melodies a una veu amb acompanyament 

serien útils per a l‘educació musical als més petits. Cançons i arranjament com 

els inclosos al Cançoner de Pedagogia Musical o els arranjaments per a veu i 

instrumental Orff esdevenen als darrers cursos d‘Educació Primària i tota 

l‘etapa de Secundària. Els arranjaments a dues i tres veus iguals de cara a cors 

infantils i juvenils amb certa preparació, essent molt útils per a la pràctica a 

escoles de música.  

Si l‘educació musical gaudís d‘un pes específic més important a les 

escoles generals, les composicions per a veus iguals que Bibiloni podia fer 

servir a l‘Escolania de Lluc esdevindrien un material útil i assequible per als 

nins d‘Educació Primària. Amb la conjuntura educativa actual el seu material 

resulta de més utilitat a escoles de música, estudis de mestre o conservatoris 

elementals i professionals. 

Quant a l‘estil i models compositius fets servir per Baltasar Bibiloni, 

reconeix no sentir-se atret pels llenguatges i corrents més avantguardistes, tot i 

que li mereixen el màxim respecte. Reconeix emperò haver fet ús de sonoritats 
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més poc convencionals per acompanyar moments d‘una representació plàstica, 

com és el cas del ball dels dimonis del Rei Tutup. Amb tot afirma que si no hi 

ha una representació escènica que acompanya a la música, no concep un 

discurs continuat d‘aquestes característiques.  

El seu estil s‘aproparia al del romanticisme tardà, amb una melodia molt 

clara que sobresurt del teixit harmònic, sense rebutjar dissonàncies i acords 

alterats que creen climes i ambients de colorits molt diversos. Apareixen molts 

acords de sèptima major influenciat per la música de Gershwin, molt escoltada 

per Baltasar. Reconeix que La Cantata de la Fosca i de la Llum i alguna 

composició escrita per a els Blauets de Lluc són les úniques obres que 

s‘apropen a un llenguatge més contemporani. A cops apareixen fragments en 

algunes composicions fets a partir d‘acords continuats de quarta. Tot i que el 

resultat sonor esdevé d‘una certa duresa, s‘obtenen línees melòdiques molt 

interessants, comenta Bibiloni. Val a dir que no arriba en cap moment a la 

atonalitat. Els seus acompanyaments són piano són molt contrapuntístics i de 

certa dificultat tècnica per a l‘intèrpret. A moments la seva música ens pot 

recordar a Mompou, Oltra o inclús Fauré, compositors tots ells pels quals 

Baltasar Bibiloni reconeix sentir-se molt influenciat. Tot i aquestes influències, 

la seva música gaudeix d‘un segell i empremta personal que fan que hom pugui 

reconèixer que es tracta de música de Bibiloni només escoltant-la. 

Reconeix que els poemes que ha musicat han estat fets a partir d‘una o 

vàries lectures prèvies del text. A diferència d‘alguns compositors que 

composen sense haver-lo llegit abans Baltasar manifesta la seva necessitat 

d‘haver de conèixer bé el text per a poder posar-li música adient. 

Transatlàntida, la Cantata de la Fosca i de la Llum, i La Posada de la 

Núvia serien les seves obres més significatives, en paraules del mateix Bibiloni. 

Tant pel repte que suposà la seva elaboració com per la seva repercussió 

posterior. 

Els seus gusts musicals abasten estils molt diversos. Des dels grans 

mestres com T.L. de Victoria, G. di Palestrina, J.S.Bach, L. van Beethoven, F. 

Liszt o J. Haydn, fins a autors més propers als nostres dies com G. Fauré, G. 

Gershwin o F. Mompou, la música jazz i un gran ventall de música coral.  
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Gran part de la seva obra religiosa fou composta per a l‘Escolania de Lluc. De 

la resta en destaquen els goigs, misses o salms 

En l‘apartat de música profana i pedagògica trobem tot un seguit d‘obra 

a cappella, amb acompanyament de piano, orquestra o conjunt instrumental, 

cantates, suites, etc. Ambdues categories sumen un total de més d‘un centenar 

de composicions. 

Baltasar reconeix la intencionalitat de la seva obra en el fet d‘intentar 

revifar el cant popular i tradicional de les Illes Balears, esdevenint, a més del 

seu vessant pedagògic, una reivindicació de la llengua i cultura pròpies del 

compositor. Fer-ho des de l‘escola i des de la classe de música en particular a 

edats primerenques, ha marcat la seva línea d‘acció pedagògica i creadora. 

Línea de la qual hem fet ressò al llarg d‘aquest treball d‘investigació. 
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6.3 Obres representatives 

 

 

 

6.3.1  Obra pedagògica 
 
 
Cançoner de pedagogia musical  1976-80 

 
 
 

 
 
 
 

Estil/Agrupació  Arranjaments sobre cançons i refranys de Mallorca 

Lletra   Tradicionals mallorquines 

Edició/editorial Obra infantil de «La Caixa» de Pensions de Barcelona. 

1980  

Trets musicals Inclou: 3 arranjaments per a veu i acompanyament rítmic, 

de melodia i ritmes molt bàsics i assequibles per a 

educació primària: Santa Catalina, Canço del carboner, A 

la torre xica; 8 per a veu i instrumental Orff, una mica més 

complexes, adequades al darrer  cicle d‘Educació Primària, 

Educació Secundària i Escoles de Música: Plou i fa sol, 

Ses ninetes, Ara ve Nadal, Sor Tomasseta, Cançó dels 

nevaters, Quin maridet!, Cargol treu banya, El mestre; 13 

per a 2 veus blanques, adients per a cors infantils i juvenils 



TESI DOCTORAL 

 

 246 

amb cert nivell: Copeo de muntanya, La dama de Mallorca, 

Ses vermadores, Pipa treu foc, El mestre, En Pep Gonella 

té, Sa mort de’n Cabrinettis, Cançó de ses panades, El 

caçador, Jo i un pastor, Margalideta, Vou veri vou, Ses 

ninetes; i finalment rítmica prosòdica, assequible a 

qualsevol nivell. 

Comentari  L‘Obra Social de La Caixa de Pensions de 

Barcelona, a través de ―La Caixa a les escoles‖, engegà 

l‘any 1980 aquesta publicació emmarcada dins el programa 

―La música a les Escoles‖. Fou encomenada aleshores a 

Baltasar Bibiloni, reconegut per la sava tasca docent tant al 

Col·legi de Montision, a l‘Escola de Formació del 

Professorat o als cursos d‘estiu de Música Coral.  Aquest 

seguit de cançons foren arranjades i harmonitzades 

originalment de cara a la seva tasca docent amb els 

alumnes de l‘Escola de Formació del Professorat d‘E.G.B. 

de Palma de Mallorca al llarg de la dècada dels setanta i 

vuitanta.  Finalment se‘n va fer una adaptació per a l‘edició. 

Aquests arranjaments foren també interpretats per 

l‘agrupació coral i instrumental Musica Viva, creada per 

Bibiloni a la mateixa Escola de Formació del Professorat en 

l‘època en que en fou professor de música. Aquest repertori 

que es treballava a les classes de música dels estudis de 

magisteri, tant a Preescolar com a Primària, esdevenia 

finalment el repertori a interpretar en els seus concerts. Es 

fa palès en l‘edició d‘aquest recull de cançons el fet que 

Bibiloni vulgui fer servir la cançó popular i tradicional de 

Mallorca com a fonament de l‘ensenyament musical dels 

futurs mestres. Aquesta premisa serà l‘estendard de la 

seva tasca pedagògica al llarg de tota la seva vida i 

marcarà un abans i un després en l‘àmbit pedagògic i 

musical de les Illes Balears.  
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L‘escriptor mallorquí Gabriel Janer Manila, coincidint 

amb l‘edició de l‘aplec,  aprofita per a lloar la tasca 

engegada  per Baltasar Bibiloni i defineix la seva aportació 

com a punt d‘inflexió dins el món de la pedagogia musical. 

Es paraules de l‘autor, «es va passar de l’exaltació de les 

banderes al vent, les marxes triomfals, els mites imperials 

d’una pàtria victoriosa catòlica i guerrera i els himnes 

ampul·losos que pretenien marcar en les nostres pròpies 

ments les consignes d’aquella política totalitària, a la 

formació musical a partir del vell folklore amb l’objectiu que 

aquesta formació fos viva i actual». 
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6.3.2 Obra religiosa 
 
 
Missa Respexit Humilitatem  1970-80 

 

 

Estil/Agrupació  Missa per a cor de 4 veus mixtes i orgue 

Lletra   Lletra del Magnificat 

Edició/editorial No editada 

Estrena Novembre 2006. Cor Cantilena. Església de Nostra Sra. de 

Robines de Binissalem 

Trets musicals  Escrita per a cor de 4 veus mixtes en un principi. Finalment 

el compositor afegí l‘acompanyament d‘orgue. 

 Rítmicament no presenta dificultats remarcables.  Adient 

per a un cor de nivell mitjà-alt. 

Comentari Al llarg de la dècada dels setanta Baltasar Bibiloni va 

composar les quatre parts de l‘ordinari de la missa. No fou 

fins l‘any 2005  quan es decidí a acabar-la, afegint les parts 

que li mancaven, després de retrobar les partitures 

originals escrites trenta anys enrere. El títol Respexit 

Humilitatem (―Ha admirat la petitesa‖), està extret del cant 

del Magnificat. L‘obra completa consta finalment de nou 

parts:  

 

-Cant processional d‘entrada: M’acostaré a l’altar de Déu  

-Lletanies: Senyor teniu pietat 

-Al·leluia 

-Salm responsorial: Parleu senyor 

-Processional d‘ofertori: Entreu als seus atris 

-Sant 

-Processional de comunió : Aquest és el pa 

-Gloria 

-Anyell de déu 

-Comiat : Aneu, aneu  



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 249 

 
 

6.3.3  Autors en llengua catalana 
 
 
La posada de la núvia  2003 

 
 
 
 

 
 
 
 

Estil/Agrupació  Suite per a solistes, cor-4 veus mixtes, clarinet, violoncel i 

piano.  

Lletra   Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella 

Edició/editorial Di7 Edició. 2006. Edició en commemoració del 25è 

aniversari de la mort del poeta Llorenç Moyà. 

Enregistrament La Posada de la Núvia. Ona Digital. Setembre 2006 

Estrena 11 d‘octubre del 2003. Església de Nostra Sra. de Robines 

de Binissalem. 

Trets musicals Composicions per a 3 veus solistes (soprano, contralt i 

baríton), cor de 4 veus mixtes i conjunt instrumental 

(clarinet, violoncel i piano).  

 Obra d‘un nivell de dificultat mitjà-alt. Adient per a cors amb 

certa experiència i coneixements musicals. El joc de 

dissonàncies que cerca l‘autor, així com el tractament de 
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les veus fa d‘aquesta una de les obres més complexes del 

compositor binissalemer, juntament amb la Cantata de la 

fosca i de la llum, de llenguatge més avantguardista. 

  

 

Parts: 

  -Introducció 

  -Sanctus 

  -Èxtasi 

  -Senyoriu 

  -Sarau 

  -Cançó de l’aigua 

  -Diàleg 

  -Núvia 

  -Cançó de bressol 

  -Alegria 

  -Cloenda 

  

 

Comentari  A partir del recull de poemes La posada de la núvia, 

del poeta binissalemer Llorenç Moyà i Gilabert, dedicats al 

casal on ell va viure a la seva vila natal de Binissalem, 

Baltasar Bibiloni composa aquesta suite per a solistes, cor i 

conjunt instrumental. Composta en dues etapes temporals, 

la segona afegeix: Diàleg, Núvia i Cançó de bressol. 

Aquestes tres parts foren compostes entre els anys 2004 i 

2005, poc abans de la publicació de l‘obra completa. 

L‘estrena de l‘obra inacabada va tenir lloc a l‘església de 

Nostra Sra. de Robines de la vila de Binissalem l‘onze 

d‘octubre de l‘any 2003. 
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Estrena de La posada de al núvia l‘11 d‘octubre del 2003 a l‘església parroquial de la vila de Binissalem 

 
 

Cantaires i ex cantaires de diferents formacions 

d‘arreu de Mallorca convocats pel compositor, van formar 

l‘agrupació coral que interpretà l‘estrena de l‘obra. Al llarg 

d‘un mes i mig d‘intensos assajos es fa poder dur a terme 

l‘estrena d‘aquesta. La soprano solista fou Maia Planas. 

Francesca Alomar, gran amiga i col·laboradora de Baltasar 

Bibiloni, fou la contralt.  El paper de baríton solista va anar 

a càrrec de Bartomeu Bibiloni, fill del compositor. David 

Mohedano al piano, Josep Serra al clarinet i Josep Romero 

al violoncel foren la resta d‘intèrprets. L‘obra fou dirigida pel 

mateix Baltasar Bibiloni.  

Aquesta estrena esdevingué un èxit rotund, amb 

l‘església de Binissalem plena a vessar de públic. La 

conjunció de la música i lletra de dos fills de la vila de 

Binissalem va convocar a gran part del poble. 
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L‘enregistrament de l‘obra va anar a càrrec de 

l‘agrupació coral Collegium Vocale de les Illes Balears i 

sota la direcció de Fernando Marina. Aquesta agrupació 

realitzà, poc després de l‘enregistrament, dos concerts on 

s‘interpretà l‘obra. Un tinguén lloc a l‘auditori del 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i l‘altre 

de nou a l‘església de Nostra Sra. de Robines de la vila 

natal del compositor. 

Des de la seva edició l‘obra ha estat interpretada per 

moltes corals d‘arreu de terres de parla catalana. 

 

 

 
 

                Bartomeu Bibiloni, fill del compositor, a un moment de Introducció 
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6.3.4 Llenguatge avantguardista 
 
 
Cantata de la Fosca i de la Llum  2000 

 
 
 
 

 
 
 
 
Estil/Agrupació  Cantata per a cor-4 veus mixtes, 2 sopranos solistes, piano 

i clarinet 

Lletra   Antoni Perarnau 

Edició/editorial Di7 Grup d‘Edició. 1999 

Enregistrament Tres cantates d’autors catalans contemporanis. PICAP. 

2001 

Estrena Terrassa. 27 abril 1996. Festa de la Mare de Déu de 

Montserrat. 

 

Trets musicals   Cantata per a cor de 4 veus mixtes, dues sopranos 

solistes, piano i clarinet. Obra adient per a cors de nivell alt. 

És trobem davant l‘obra de Baltasar Bibiloni que empra un 

llenguatge més avantguardista i més proper a l‘anomenada 

música contemporània. A mode d‘anècdota val a dir que 
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poc temps després de la composició de la cantata Bibiloni 

va rebre efusives congratulacions per part del pare Ireneu 

Segarra per l‘apropament que fa a aquest llenguatge més 

avantguardista en l‘obra.  

  Composta amb motiu del 30è aniversari del Cor 

Montserrat de Terrassa, la lletra vol evocar «l’esperit del 

anys en el quals es va fundar el cor, anys de lluita política i 

cívica, anys d’esperances, de forces i il·lusions. En la 

segona part vol reflexionar sobre la realitat actual, les 

guerres, la violència, la mort…A la darrera part pretén 

també donar, en la mesura del possible, les raons i potser 

les intuïcions d’una esperança necessària…» segons 

paraules d‘Antoni Perarnau, autor del text. A partir 

d‘aquest, Bibiloni exposa un discurs musical dens i 

complex. Segons paraules del mateix compositor, el fet 

d‘acostar-se a aquest nou estil compositiu significà tot un 

repte d‘allò més engrescador. 

Escrita els tres mesos abans de la data d‘entrega, al 

llarg de l‘estiu del 1995, el  propi Baltasar Bibiloni la 

reconeix com a una obra cabdal dins la seva trajectòria 

compositiva, tant pel llenguatge emprat com per la dura 

tasca que significà el procés de creació- 

 

Comentari  La Cantata de la Fosca i de la Llum és el fruit de 

l‘encàrrec que Joan Casals i Clotet, director i fundador del 

Cor Montserrat de Terrassa, va fer al poeta Antoni 

Perarnau i al compositor Baltasar Bibiloni. 

L‘estrena a Binissalem, vila natal del compositor, va 

tenir lloc el 18 d‘abril del 1999 a l‘església parroquial de 

Nostra Sra. de Robines i fou interpretada pel mateix cor 

que l‘estrenà l‘any 1996, el Cor Montserrat de Terrassa 

amb motiu de l‘edició de la cantata per part de l‘editorial Di7 

(Novetats Sant Jordi ‘99). Aprofitant l‘estada de l‘agrupació 
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a Mallorca  l‘obra fou també interpretada també a l‘Església 

de Sant Felip Neri de Palma de Mallorca. 

 

     

 

A la primavera de 2006 fou interpretada per la Coral 

s’Estel de Ciutadella, també a l‘església de Nostra Sra. de 

Robines de Binissalem. 
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6.3.5 Obra culminant 

 
 
Transatlàntida  2000 

 
 
 

 
 
 
 
Estil/Agrupació  Cor-3 veus blanques i orquestra/Cor-3 veus blanques i 

piano 

Lletra   Miquel Desclot 

Edició/editorial DINSIC Publicacions Musicals i SCIC. 2001(edició per a 

cor de 3 veus blanques i piano). Edició amb traduccions del 

text a l‘anglès, francès, alemany i castellà. 

Enregistrament Transatlàntida-Acuitacantar 2. TVC Disc i Catalunya 

Cultura. 2002  

Estrena 12 de maig de 2002 al Palau Sant Jordi de Barcelona, en la 

35ª Trobada de Corals Infantils de Catalunya i coincidint 

amb el centenari de la mort del poeta català Jacint 

Verdaguer 

Trets musicals Composició per a cor de 3 veus blanques i orquestra. 

Partitura original per a cor i narrador, 2 flautes, 2 oboès, 2 

clarinets, 2 fagots, 4 trompes, 2 percussionistes i corda. 

Escrita en dues etapes, la primera per a cor i piano es va 
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editar i fer servir de cara a iniciar la preparació de l‘estrena 

el setembre de 2001. La versió orquestral fou entregada 

mesos abans de l‘estrena oficial. 

 Apareixen fragments unisonals que permeten la 

participació de tot el cor alhora, i altres parts a 2 o 3. 

L‘acompanyament pianístic i l‘orquestral pretén facilitar, 

potenciar i esdevenir suport i ajut al cantant. Cal tenir en 

compte que aquesta fou encarregada a Bibiloni amb la 

premisa que havia de ser interpretada per nins, amb tot el 

que això implica. 

 Entre les diferents parts que constitueixen l‘obra hi trobem 

el tradicional cànon, A Amèrica . La melodia d‘aquest 

serveix, cantada unisonalment, com a tornada a una 

estrofa que per les seves especials característiques 

(evocar el cant negre americà-blues), necessita d‘una 

solista amb bona preparació musical, o bé d‘un grup reduït 

que pugui interpretar-la en la forma swing. 

Adient per a cors infantils i juvenils amb alt nivell musical.  

 

Parts: 

  I-Pròleg 

II-A Amèrica 

III-Cançó del cargol 

IV-Cançó de la llagosta 

V-Hèrcules a Gibraltar 

 VI-Lament de la bella Hesperis 

 VII-Els monstres marins 

 VIII-Cançó d’alta mar 

 IX-Duet de formigues 

 X-Cant final 

   
Comentari   La Transatlàntida podria ser considerada l‘obra 

culminant dins la trajectòria del compositor Baltasar 
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Bibiloni. Ho és per tres raons fonamentals. La primera és el 

fet que estigui escrita per a veus blanques, agrupació per a 

les qual ha dedicat gran part de la seva obra compositiva.  

En segon lloc pel fet d‘escriure-la amb acompanyament 

d‘orquestra, la qual cosa implica haver d‘aplicar una tècnica 

compositiva complexa i acurada, poc emprada per Bibiloni 

amb anterioritat. La tercera seria, sense cap mena de 

dubte, per la transcendència que ha tingut l‘obra, tant a 

nivell de terres de parla catalana com a la resta de l‘Estat . 

inclús a l‘estranger. 

  Basada en el poema l‘Atlàntida, de Jacint Verdaguer, 

tant Miquel Desclot, autor del text, com Baltasar Bibiloni, 

autor de la música, trobaren aleshores el nexe d‘unió 

perfecte entre paraula i música, tot adaptant-ho de forma 

inteligible a un destinatar-hi de curta edat . Tot plegat ha fet 

d‘aquesta obra una icona a dia d‘avui dins la música coral 

infantil a les terres de parla catalana. Tot i que en un 

principi l‘autor del text pensava que adaptar una obra de 

Verdaguer als infants esdevenia una empresa complicada 

degut a la complexitat lèxica que fa servir l‘autor, se li va 

ocórrer fer servir un conte escrit per ell mateix anys enrere 

sobre L‘Atlàntida de Verdaguer. Titulat Que, una formigueta 

el dedicà aleshores a la seva amiga Fina Rifà. A la revista 

Circular núm. 115,  dels mesos d‘octubre, novembre i 

desembre del 2001 apareix un article de Jaume Sala, 

membre de l‘equip tècnic organitzador d‘aquesta 35ª 

Trobada de Corals Infantil de Catalunya, on parla de quins 

eren els paràmetres que havia de seguir l‘autor del text de 

la cantata a composar. Varen demanar a Miquel Desclot un 

text que, amb un estil proper als nins i nines que formen els 

grups mitjans i grans de l‘SCIC(Secretariat de Corals 

Infantils de Catalunya), induís a la reflexió sobre valors com 

el respecte i la tolerància, i permetés alhora, retre 
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homenatge a la figura de Jacint Verdaguer. De la faula de 

la formigueta Què se‘n pot extreure més d‘una lectura. A 

primer cop de vista, remarca el fet que les diferències 

existents entre les persones i alhora entre les cultures, no 

n‘és tant si fugim de la ignorància. Una lectura més 

profunda ens descobreix que res és el que sembla, que tot 

depèn del punt de vista en que es mira: Un pomer pot ser 

un eixam de planetes orbitant lentament; l’oceà, un abisme 

insondable i una gota en un got… Després de rellegir-lo, 

Desclot va concloure que la formigueta que volia creuar 

l‘Atlàntic era un personatge adient per a protagonitzar la 

història musicada, i que a la vegada podia aportar als nins 

la meravella de com Què descobria la relativitat de la 

magnitud de les coses. I així fou finalment. 

  El propi Bibiloni reconeix la il·lusió amb la qual va 

rebre l‘oferiment per part de l‘SCIC de posar música al text 

de Desclot i Verdaguer: «Contribuir des de la meva 

modèstia a l’homenatge que amb aquesta cantata es vol 

retre a la memòria de Jacint Verdaguer, a qui dec el fet que 

em descobrís, per la lectura encisadora del Canigó, la 

riquesa i la bellesa de la nostra llengua, que fins aleshores, 

em devia semblar adient tan sols per a nivells col·loquials. 

Així érem formats-deformats els infants i joves a la Mallorca 

d’aquell temps. Escriure les melodies ha estat un treball 

planer i agradable, talment com si les notes i els ritmes ja 

s’amaguessin rere els versos de Miquel Desclot». 
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Estrena de la Transatlàntida el 12 de maig del 2002. Palau Sant Jordi. Barcelona 

 
 

Aquesta obra fou un encàrrec del Secretariat de 

Corals Infantils de Catalunya, en el centenari de la mort de 

Jacint Verdaguer, i fou estrenada el 12 de maig de 2002 al 

Palau Sant Jordi de Barcelona dins la 35ª Trobada de 

Corals Infantils de Catalunya. A aquesta estrena hi van 

participar unes 5.000 veus de tot arreu de Catalunya, inclòs 

un petit grup de Mallorca, i uns 200 directors de cors al 

capdavant.  Aquests directors foren els encarregats de 

preparar acuradament l‘estrena amb els seus nins 

cantaires al llarg d‘un bon grapat de mesos d‘intensa però 

gratificant tasca. 
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Baltasar Bibiloni amb la Vicepresidenta de la Federació Internacional per la Música Coral 

(FICM), l‘argentina Maria Guinard, i la directora de l‘SCIC, Montserrat Roset 

    
  A través de la revista Circular, que edita l‘SCIC, es 

va anar fent tot un seguiment del procés de preparació de 

la Transatlàntida. 

  Quant al procés compositiu, Baltasar Bibiloni va fer 

seves les gloses amb molta rapidesa. Juntament amb 

l‘equip tècnic varen repassar diferents cantates compostes 

amb anterioritat. Analitzaren també la distribució de les 

veus segons les possibilitats del grup, sabent que es 

comptava amb la presència d‘uns 5.000 nins.  Es varen 

debatre aspectes tècnics com les mesures, dinàmiques i 

tempos. Amb tota aquesta informació sota el braç Baltasar 

Bibiloni se‘n tornà a Mallorca.  

A finals de l‘estiu del 2001, Bibiloni ja comptava amb 

un esbós del que poc després seria la versió definitiva de la 

cantata. Josep Vila, reconegut director i compositor català a 

qui se li encomanà la direcció musical de l‘estrena, en va 

fer aleshores una primera lectura. Les sensacions inicials 
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per part del director no podien ser millors. A partir d‘aquell 

moment fins al dia de l‘estrena tot va funcionar tal que 

s‘havia previst segons la planificació inicial. 

Així començava el fenòmen musical de la 

Transatlàntida. Des de la seva estrena al Palau Sant Jordi 

de Barcelona fins a dia d‘avui, aquesta ha estat 

interpretada per tot arreu de Catalunya i les Illes Balears, 

traspassant inclús la frontera de les terres de parla 

catalana. Arribà al nord d‘Europa, on se‘n va fer una 

intepretació a Brusel·les en francès.  

 
 

 
 

 

Dia de l‘estrena. De dreta a esquerra: Baltasar Bibiloni, la seva esposa, Josep Vila i 

membres de l‘SCIC 

 
   

El 8 de juny de l‘any 2002 va tenir lloc al casal de 

Ca‘n Gelabert de la vila de Binissalem la presentació del 

disc de Transatlàntida. A més de la presentació de 

l‘esmentat disc l‘acte fou també un homenatge a  la figura 

de Jacint Verdaguer, del qual se‘n van llegir una sèrie de 

poemes. Seguidament es continuà amb l‘audició de la 
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cantata de Baltasar Bibiloni. L‘acte fou presentat per 

l‘escriptor, també binissalemer, Antoni Pol i Marcús. 

L‘any 2003, un any després de l‘estrena de la 

Transatlàntida, Catalunya va ser la seu de la 15ª edició de 

l‘Europa Cantat, un dels festivals de música coral amb més 

prestigi arreu d‘Europa i que organitza la Federació 

Europea de Cors Joves. Es tracta d‘una trobada de les 

diferents músiques dels països que conformen el continent 

europeu. En aquesta quinzena edició, el cor de l‘SCIC, 

format per uns 45 cantaires d‘entre 11 i 17 anys, i dirigits 

per Jaume Sala, van interpretar la Transatlàntida en una de 

les primeres actuacions del festival. La premsa catalana 

se‘n va fer ressò del l‘avinantesa destacant la importància i 

repercussió d‘aquest concert, tot qualificant de brillant la 

interpretació pre part cor de l‘SCIC. 

 
 

          
 
       
           Final de l‘estrena.D‘esquerra a dreta: Josep Vila (director), Baltasar Bibiloni i Miquel Desclot (text)  
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Essent una obra que demana un grup molt nombrós 

de cantaires, no fou fins l‘any 2004 quan aquesta 

s‘interpretarà a Mallorca per primer cop. Serà de la mà 

d‘Antoni Salvà, director del cor del col·legi de Sant Josep 

Obrer. A partir de l‘obra original per a orquestra, i 

concretament de la secció de corda, es va elaborar un 

arranjament per a instruments tradicionals i cor. Fou el 

primer cop en que la Transatlàntida s‘interpretava a la terra 

natal del compositor. Aquest mateix any fou interpretada 

també per l‘Escolania dels Blauets a la Basílica del 

monestir de Lluc . 

El 9 i el 10 d‘octubre d‘aquest mateix any la cantata 

viatja a Brussel·les. Traduïda al francès, el cor de nins de 

l‘Escola de Música de Palafrugell, dirigit per la directora de 

la mateixa escola de música i professora de la Universitat 

de Girona Rita Ferrer, juntament amb el cor i l‘orquestra de 

l‘Académie de Musique de Watermael-Boitsfort de 

Brussel·les, dirigida per Thierry Fievet, en feren una 

interpretació a la Place Keym à Watermael-Boitsfort de 

Brussel·les.  

 
 

 

                      
 
                                
                                Programa de la interpretació de Transatlàntida  a Brussel·les 
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Aquesta agrupació belga repetí el concert l‘any 

següent, però aquest cop a Palafrugell, juntament amb el 

cor i orquestra de l‘Escola de música d‘aquesta ciutat 

gironina. 

Serà a l‘any 2005 quan podem dir que la cantata 

Transatlàntida es va estrenar  a Mallorca en la versió 

original per a cor i orquestra. 

 
                 
 

                     
 
                                 
                                 Thierry Fievet amb Bibiloni i Rita Ferrer a la dreta, a Brussel·les 

 
 

El Departament de Pedagogia Musical del 

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, 

juntament amb l‘Ajuntament de Binissalem, foren els 

encarregats d‘organitzar dos concerts a Mallorca, el primer 

el 30 d‘abril a l‘Auditori del Conservatori i el segon l‘ 1 de 

maig a la Parròquia de Sta. Maria de Robines de la vila de 

Binissalem. El 7 de maig se‘n va celebrar finalment un 

tercer a la vila de Santanyí. Coneixedors de la dificultat 

d‘aplegar un grup nombrós de nines i nins cantaires a 

Mallorca, el Departament de Pedagogia Musical del 
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Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, amb 

els professors Margalida Furió i Ferràn Vaquer al 

capdavant, va prendre la iniciativa d‘intentar dur a terme el 

muntatge de la cantata amb el màxim de nins possible. 

Això implicava posar-se en contacte amb la majoria de cors 

infantils d‘arreu de l‘illa. 

 

 

            
 

    
    Estrena de la cantata a Binissalem, vila natal del compositor, l‘1 de maig del 2005 

 
 

El fet que molts directors de corals infantils  fossin 

alumnes aleshores de l‘especialitat de Pedagogia Musical 

del Conservatori Superior va facilitar molt les coses. Es van 

repartir les partitures i cadascú, pel seu compte, va 

començar a assajar. Es comptava inicialment amb uns 200 

cantaires.  

Amb Fernando Marina al capdavant de la direcció 

musical, finalment el resultat no va poder ser millor. Es va 

aconseguir estrenar la Transatlàntida a l‘auditori de 

Consevatori Superio de Música de les Illes Balears, a la vila 

natal del compositor, i a la vila de Santanyí una setmana 

després. Hi participaren 12 corals infantils de Mallorca amb 

més de 300 cantaires. Cal destacar la presència de la coral 
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catalana Els Virolets de Palafrugell, que ja l‘havien 

interpretada prèviament, tant a Palafrugell com a 

Brusel·les. 

 
 

   
 

 
Segons paraules de Miquel Estelrich i Serralta, 

director aleshores del Conservatori Superior de Música de 

les Illes Balears, l‘organització d‘aquests concerts tenia per 

objectiu esdevenir l‘estrena oficial de la cantata a Mallorca, 

i alhora fer un homenatge a la figura de Baltasar Bibiloni 

per la seva tasca pedagògica duta a terme al llarg de tots 

els seus anys de trajectòria musical. 

 

      
 
     
 Estrena a l‘auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears 
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La premsa i altres mitjans de comunicació de 

Mallorca se‘n varen fer ressò de l‘avinantesa, qualificant-la 

de fita musical de gran rellevància a la nostra illa. 
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7. Catàleg d’obra 
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La idea de d‘elaborar el catàleg de l‘obra a partir d‘un format o suport 

informàtic parteix de la premissa de facilitar el màxim de informació de cada 

obra i alhora fer-ho de forma ràpida i senzilla. A aquesta base de dades es 

podrà accedir a obres concretes de Baltasar Bibiloni a partir d‘uns criteris 

musicals preestablerts. Hom podrà establir una recerca a partir del títol de 

l‘obra, l‘agrupació vocal-instrumental per a la qual està escrita, l‘estil, etc. 

Alhora podrà visualitzar la partitura de l‘obra sencera o una part d‘aquesta. En 

totes aquelles de les quals disposem d‘enregistrament o qualque format d‘àudio 

en podrem escoltar un fragment a partir de la fitxa de l‘obra. La base de dades 

permet, en definitiva, un accés ràpid a un tipus d‘obra determinada, segons 

l‘interès de l‘usuari. Per l‘estil compositiu de Baltasar Bibiloni hem pensat que 

pot esdevenir de molta utilitat tant a professionals de l‘ensenyament musical, ja 

sigui a l‘Educació Primària, Secundària o a Escoles de Música, com a directors 

de cor, tant infantils com d‘adults.  Aquest prototip podria ser la primera passa 

d‘una gran base de dades de música pedagògica o de música coral oberta a 

professionals de la música a través de la xarxa.  

 

Informació tècnica 

El format tècnic de ―base de dades‖ és el que hem fet servir per a 

l‘elaboració del catàleg d‘obra de Baltasar Bibiloni. Una base de dades és un 

sistema informatitzat el propòsit principal del qual és mantenir informació 

emmagatzemada i fer que estigui a disposició de l‘usuari per a fer-la servir en 

processos automatitzats. Aquesta informació és persistent dins del sistema, és 

a dir, un cop introduïda en ell es manté fins que l'usuari decideixi eliminar-la. 

Aquestes bases de dades solen dissenyar-se amb l‘objectiu d‘emmagatzemar 

gran quantitat d‘informació. L‘ús de la base de dades inclou tant la definició de 

les estructures, llindars, criteris o paràmetres d‘emmagatzement de la 

informació, com els mecanismes per a l‘ús posterior d‘aquesta. Un dels clars 

avantatges de l‘ús de la base de dades és el fet d‘evitar la redundància i la 

inconsistència de la informació. Alhora obliga a mantenir unes normes i 

requisits per tal d‘afegir o eliminar informació, cosa que permetrà mantenir-la 
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dins un criteri i llindar determinats que permetrà un ràpid i concret accés 

posterior.  

El programa de gestió de bases de dades fet servir de cara a l‘elaboració 

del catàleg de l‘obra de Baltasar Bibiloni ha estat el Microsoft Acces274, 

concretament la versió Microsoft Access 2010. 

 

Cerca d’obres 

 L‘objectiu principal de la creació de la base de dades de l‘obra de 

Baltasar Bibiloni és el fet de poder accedir de forma ràpida a una obra concreta 

o a tot un seguit d‘obres prèviament seleccionades a partir dels criteris de 

recerca escollits per l‘usuari.  

 Al moment d‘engegar la base de dades apareixerà en primer lloc una 

finestra de presentació que desapareixerà pocs segons després. Aquesta 

finestra inicial inclou el títol, una fotografia del compositor i un breu comentari 

introductori: 

 

                    

                                                 
274

 El programa Microsoft Acces és un component del paquet Microsoft Office creat per 
l‘empresa nord-americana Microsoft. La primera versió del Microsoft Office fou creada l‘any 
1989, essent aquesta actualitzada constantment fins a dia d‘avui. Microsoft és una empresa 
nord-americana creada per Bill Gates l‘any 1975. Destaca per ser la introductora del sistema 
operatiu Windows, el més difós i emprat a dia d‘avui arreu del món.  
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 Passats cinc segons s‘obrirà automàticament una segona finestra a 

partir de la qual es pot iniciar la cerca d‘obres. Aquesta finestra ens permet 

iniciar la cerca des de tres criteris de selecció diferents: títol, agrupació o estil. 

 

 

         

 

 

 Tant els docents de l‘àmbit de l‘ensenyament musical com els directors 

de corals, principals destinataris d‘aquesta base de dades, podran accedir 

ràpidament a tot un seguit d‘obres adients per a l‘agrupació amb la qual 

compten a partir d‘aquests tres criteris de cerca inicials.  

Si l‘usuari coneix prèviament el títol de l‘obra a la qual vol accedir basta 

clicar les primeres lletres d‘aquesta i el programa la detectarà automàticament. 

En el cas de voler fer una cerca més genèrica, en funció de l‘agrupació o l‘estil, 

es pot clicar a sobre de la fletxa situada a la dreta de la casella corresponent. 

Automàticament el programa obre un ventall d‘opcions on apareixen totes les 

agrupacions o estils prèviament configurats.  

En el cas de les agrupacions, la nostra base de dades ofereix un total de 

13 opcions preestablertes. Des del cànon, com a composició de naturalesa 
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més simple, fins a obres per a cor i orquestra. Quant a l‘estil existeixen dues 

possibilitats, el de música profana i el de música religiosa.  

 

 

          

 

 

Gran part de l‘obra de Bibiloni està inspirada en textos religiosos. Molta 

d‘aquesta fou composta al llarg de la seva etapa al capdavant de l‘Escolania 

dels Blauets de Lluc principalment. El fet que l‘escolania cantés diàriament a la 

litúrgia inspirà encara més la vocació compositiva de Bibiloni cap a aquest 

vessant religiós. També destaca per haver musicat  textos de molts autors de 

les Illes Balears i de parla catalana en general. En el vessant d‘obra de caire 

pedagògic destaquen les seves harmonitzacions i arranjaments de cançons 

tradicionals de terres de parla catalana. Per tot plegat, es pot accedir a dos 

estils clarament diferenciats en la seva obra, l‘estil de música profana i l‘estil de 

música religiosa. 
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La base de dades permet també establir una cerca aplicant els tres 

criteris de selecció alhora. Si bé, en la majoria de casos, aquesta esdevindrà a 

partir de l‘estil i l‘agrupació. D‘aquesta forma la cerca pot acotar-se al màxim 

nivell de concreció. 

 

 

 

Es pot donar el cas, com a l‘exemple anterior, d‘obres de títol idèntic 

emperò compostes per a diferent agrupació. En aquests casos la base de 

dades ens permet visualitzar-les segons el criteri escollit prèviament.  

 

 

          

 

 

Una vegada establerts els criteris de recerca i clicada la icona on apareix 

la lupa, apareixerà una subfinestra amb el resultat de la cerca. Amb l‘objectiu 
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de fer més manejables els resultats de les cerques amb moltes obres 

retornades, existeix la possibilitat d‘ordenar ascendent o descendentment el 

resultat per cada un dels criteris de cerca (capsaleres, títol, agrupació i estil). 

Entre totes les obres que apareixen com a resultat de la cerca arribem al 

darrer nivell de concreció de la base de dades. Aquest darrer nivell de 

concreció és la fitxa de l‘obra. En aquesta podem visualitzar una sèrie de dades 

referents a l‘obra concreta (títol, any de composició, estil, agrupació, aplicació 

pedagògica, edició, enregistrament, tres musicals, etc). 

Aquesta visualització la presentem en dos formats distints. El primer, que 

podem veure seguidament, ofereix la informació de l‘obra de forma més 

comprimida. 
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Mentre que al primer la informació que apareix dins cada casella es pot 

anar consultant tot movent les fletxes que apareixen al costat, quedant ocult 

aquell text que no cap dins la casella, al segon se‘ns  presenta el text íntegre,  

facilitant així la visualització completa de tots els comentaris i alhora permetent 

la seva impressió. Podem observar seguidament com al segon format 

desapareixen les caselles que visualitzem al primer. 

 

 

 

 

 

La base de dades aporta, a més de tota la informació descriptiva que 

apareix a la fitxa, la possibilitat de visualitzar la partitura de l‘obra i escoltar un 

fragment d‘àudio de la mateixa. D‘aquesta manera els ensenyants de música o 

directors de coral poden gaudir i reconèixer de forma immediata i real com sona 
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l‘obra consultada i alhora disposar de la partitura per començar a treballar-la. 

Les icones per a accedir-hi apareixen a la fitxa de l‘obra, i són les següents:  

 

 

                          

 

 

 

S‘han donat molts pocs casos en que no disposem de la partitura o 

àudio. A aquestes obres hi desapareixen les icones d‘accés. 

 

Obres d’aplicació pedagògica 

Dins la fitxa de cada obra apareix sempre una casella on s‘informa de 

l‘aplicació pedagògica d‘aquesta. Amb tot, només hem omplert les caselles 

d‘aquelles obres que foren escrites i arranjades per Bibiloni de cara a la 

pràctica d‘aula estrictament. Si bé, moltes de les seves obres gaudeixen d‘un 

component didàctic i pedagògic intrínsec, ja sigui per l‘agrupació musical a la 

qual van dirigides o el text a partir del qual foren compostes (Transatlàntida, Rei 

Tutup, etc), només hem valorat aquelles que van incloses a les publicacions 

següents: ―Cançoner de Pedagogia Musical‖ (1980), ―20 cançons per a veus 

blanques i piano‖ (1996) i ―Cançons per a Instrumental Orff‖ (1998). 
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Hem establert tres possibles destinataris d‘aquestes aplicacions: 

Educació Primària, Educació Secundària i Escoles de Música. Si bé els criteris 

d‘aplicació de les diferents obres pot variar en funció de l‘heterogeneïtat de 

cada grup i de la realitat de cada centre o escola de música, hem establert els 

següents com a punt de partida: 

-Educació Primària: Arranjaments per a veu unisonal, arranjaments 

senzills per a flautes i Instrumental Orff i la combinació d‘ambdós. 

-Educació Secundària: Arranjaments de fins a dues veus iguals senzills, 

arranjaments per a flautes i Instrumental Orff d‘una certa dificultat i la 

combinació d‘ambdós. 

-Escoles de Música: Arranjaments a partir de dues i tres veus iguals de 

major dificultat. Adients per a la pràctica amb cors infantils i juvenils. 

En la casella inferior de ―Trets musicals‖ que apareix a la fitxa d‘obres 

amb aplicació pedagògica, es facilita també una informació complementària 

que pot esdevenir útil per al docent o director de corals. En aquest cas apareix 
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indicada la tonalitat de l‘obra, el compàs i l‘àmbit. D‘aquesta manera l‘usuari pot 

fer-se una ràpida idea de si aquella obra s‘adequa als paràmetres de la seva 

cerca. 

 

Requisits per a la utilització de la base de dades 

Per a una correcta visualització de la base de dades ―Catàleg d‘obra de 

Baltasar Bibiloni‖, es requereix disposar del següent programari: 

-  Sistema operatiu: Microsoft Windows XP, o versió Windows posterior. 

- Programari Microsoft  Access 2010, o bé, Access 2010 Runtime. 

Aquest darrer és un paquet mínim que permet l‘execució de bases de dades en 

format Access 2010. És de distribució lliure, i per facilitar la utilització del 

catàleg s‘ha inclòs al DVD en les versions 32 i 64 bits. 

-  Visualitzador de documents en format pdf, per visualitzar les partitures 

de les obres.  

-  Reproductor d‘àudio per a arxius en format wav i mp3, per escoltar els 

fragments recopilats de les obres. 

  

La base de dades ve inclosa a l‘Annex VI d‘aquesta tesi doctoral en 

format DVD (pàg. 459). 
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8. Conclusions 
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La hipòtesi i justificació inicial d‘aquesta tesi doctoral, tal com podem 

comprovar al començament d‘aquesta, van encaminades a la idea indefectible 

que l‘ensenyament musical esdevé quelcom positiu dins el procés educatiu dels 

infants. A partir del que manifesten grans pensadors al llarg de la història quant 

a tot allò que envolta el fet educatiu, des de l‘Antiga Grècia fins als nostres dies, 

i els posteriors metodistes específicament musicals, hom pot deduir de tot 

plegat que l‘ensenyament de la música a les escoles s‘hauria de contemplar 

d‘una forma del tot normalitzada. Només a partir d‘un context legislatiu que 

reconeix tal forma d‘ensenyament i un col·lectiu docent format rigorosament en 

la matèria, seria possible assolir aquest estatus de normalització. Sense la 

consolidació i institucionalització d‘aquestes premisses prèvies es fa del tot 

impossible establir la conjuntura de normalització de la qual parlàvem.  

La situació dels darrers anys ens permet visualitzar una presència 

generalitzada de l‘ensenyament de la música dins la nostra societat. Aquesta 

presència es fa palesa no tan sols a les escoles, sinó també a altres institucions 

educatives com són els conservatoris i les escoles de música. Malgrat tot això, 

la qüestió és establir la forma en que s‘imparteix aquest ensenyament i el 

reconeixement que rep per part del col·lectiu d‘ensenyants o legisladors en 

matèria educativa.  

Baltasar Bibiloni i Llabrés es topa de front amb aquesta realitat. De fet, 

els seus inicis en el món de l‘ensenyament coincideixen de ple en etapes de 

canvis substancials en tots els àmbits de la societat. Des d‘una formació 
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musical acurada i perllongada en el temps, un contacte directe amb les idees 

més avantguardistes i el coneixement de la realitat que l‘envolta, no vacil·larà ni 

es mossegarà la llengua a l‘hora de palesar una situació del tot 

desencoratjadora i alhora de desprestigi generalitzat de l‘ensenyament musical 

dins l‘escola general, àmbit al qual ha abocat la major part dels seus esforços.  

Articles a premsa i revistes, la seva obra pedagògica i compositiva, i la seva 

tasca pedagògica i didàctica en l‘àmbit de la formació dels mestres, 

esdevindran el terreny i alhora les armes amb les quals Bibiloni lluitarà per tal 

de canviar la conjuntura imperant.  

Aquesta lluita comença a visualitzar un cert bri de llum dins la costosa 

caminada a través desert educatiu que es vivia aleshores a partir de l‘aprovació 

de nous plans d‘estudi més agosarats en la matèria i en consonància amb les 

noves idees pedagògiques. Bibiloni, juntament amb altres personalitats del món 

musical a les Illes Balears, en fou un ferm defensor d‘aquestes. Amb tot, a dia 

d‘avui roman pendent un reconeixement més explícit per part dels òrgans 

competents de la importància del fet musical a les escoles.  

La tasca de Bibiloni no fou de bades en aquest sentit. Ho hem 

comprovat a partir de tot el seu llegat, que hem volgut extreure a partir de 

l‘elaboració d‘aquesta tesi doctoral. Els seus trets biogràfics, l‘anàlisi acurada i 

posteriors conclusions dels seus escrits, l‘anàlisi tècnica de les seves propostes 

didàctiques d‘aula i de la seva obra pedagògica, i finalment la classificació de 

tota la seva obra mitjançant una base de dades... tot plegat, afegit al 

reconeixement de la seva figura dins l‘àmbit universitari i musical a les terres de 

parla catalana, ens ha permès endinsar-nos en la figura d‘aquest músic, 

pedagog i compositor, tot aportant el just reconeixement que li correspon.   

Dins tot els seguit d‘aportacions duites a terme pel nostre subjecte 

d‘estudi hem volgut dedicar una menció especial al que significaren els cursos 

d‘estiu que organitzà juntament amb Joan Company. Creats en l‘àmbit no 

formal, assoliren aquests un ressò i influència aleshores que els seus mateixos 

impulsors mai haguéssin previst, tal i com reconeixen. La seva gran aportació 

fou el fet de suplir un àmbit de formació que les institucions educatives 

d‘aleshores mai assoliren.   
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El catàleg de la seva obra en format de base de dades ha esdevingut 

una part importantissima dins el que significa aquest treball d‘investigació. 

Aquest catàleg esdevindrà una font d‘accés ràpid a tota la seva obra i 

característiques de cadascuna d‘elles, molt útil per a docents i directors de cor 

en especial. El fet de poder consultar les característiques tècniques de 

cadascuna de les seves obres, visualitzar la partitura, gaudir d‘un model en 

format ―audio‖, i fer-ho d‘una manera ràpida, considerem que esdevé una eina 

innovadora per al col·lectiu musical. Tot i ser un prototip a dia d‘avui, romàn la 

possibilitat d‘ampliar-lo i fer-ho extensiu a obres d‘altres compositors de les 

mateixes caraterístiques de Baltasar Bibiloni, tot creant una extensa base de 

dades d‘obra coral i pedagògica. 
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Arxius i Biblioteques 

 

 

-Partituroteca Universitat de les Illes Balears. 

 

-Arxiu del Regne de Mallorca. 

 

-Arxiu musical de la Coral de Santa Maria del Camí. 

 

-Centre de Recerca Historico Musical de Mallorca. 

 

-Arxiu de l‘Escola de Pedagogia Musical-Mètode Ireneu Segarra de Catalunya. 

 

-Biblioteca de la Fundació Bartomeu March. 

 

-Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears. 

 

-Biblioteca Municipal d‘Inca. 

 

-Hemeroteca Diario de Mallorca. 

 

-Hemeroteca diari Ultima Hora i Diari de Balears. 

 

-Hemeroteca diari El Mundo-El Día de Baleares 
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Revistes i altres publicacions periòdiques 

 

 

-Col·lecció La Sibil.la, núm. 59. Edició homenatge a Llorenç Moyà i Gilabert de 

la Portella. XX Fester de‘s Vermar. 1984 

 

-Col·lecció La Sibil·la, núm. 82. Edició en commemoració del centenari de la 

canonització de Sant Alonso Rodríguez(1888-1988). 

 

-Revista Pueri Magazine núm. 6. Federació Catalana de Pueri Cantores. 

Desembre 1997-Març 1998 

 

-Revista Pòrtula, revista sociocultural de Marratxí, núm. 13, 1983. 

 

-Revista Pòrtula, revista sociocultural de Marratxí, núm. 50, 1986. 

 

-Revista Circular, núm. 133, Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. 2006. 

 

-Revista Maina, núm. 0, Escola Universitària de Formació del Professorat 

d‘EGB, 1979. 

 

-Revista Maina, núm. 7, Escola Universitària de Formació del Professorat 

d‘EGB, 1983. 

 

-Revista Maina, núm. 9, Escola Universitària de Formació del Professorat 

d‘EGB, 1984. 

 

-Revista Biblioteca Eufonía, núm. 210. Ed. Graó. ALSINA, PEP. El área de 

educación musical, propuestas para aplicar en el aula, 2002. 

 

-Revista Biblioteca Eufonía, núm. 240. Ed. Graó. Varis autors. Aportaciones 

teóricas y metodológicas a la educación musical, 2007.  
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-Revista L’Aurora, núm. 62, tardor de 2009. Publicació de la Federació de Cors 

de Clavé. 
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Textos legislatius i currículum 

 

-Ley Moyano, del 9 de setembre del 1857. Título III de la Sección primera , 

artículo 47. 

 

-Real Decreto, del 18 d‘abril de 1900 (Gaceta de Madrid núm. 109, de 19 d‘abril 

de 1900).  

 

-Real Decreto de 26 de octubre de 1901, en l‘article núm. 3 apareix el llistat de 

matèries de primera enseñanza pública . El cant és la novena matèria en ordre 

d‘aparició. 

 

-Ley 14/1970 General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, 

del 4 d‘agost (BOE núm. 187 de 6/8/1970).  

 

-Orden de 17 de enero de 1981 (BOE núm. 18, de 21/1/1981), por la que se 

regulan las enseñanzas de Educacion Preescolar y del ciclo inicial de la 

Educacion General Básica.  

 

-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

(BOE núm. 159, de 4/7/1985). 

 

-Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 d‘octubre de 1990 (BOE 

núm. 238, de 4/10/1990).  

 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 

4/2/2006).  

 

-Área de Educación Artística. Publicación currículum LOGSE. Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1992. 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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Escrits i obres editades de Baltasar Bibiloni 

 

-Article «Música i estudis de mestre», publicat a BIBILONI, B; MOLL, J.; ROIG, 

J. (et al.). Conservatori, 70 anys d’ensenyament musical. Miscel·lània.  Estudis 

Baleàrics 80/81. Palma de Mallorca: Institut d‘Estudis Baleàrics, 2004. pàg. 

129-133.  

 

-Article «Música i Educació», publicat al Diario de Mallorca de l‘11 de març del 

1981.  

 

-Article «En el centenari del naixement de Zoltán Kodály», publicat al Diario de 

Mallorca del 23 de juliol de 1982.  

 

-Article «El mètode Ireneu Segarra d‘ensenyament del llenguatge musical, 

model d‘integració de la música tradicional com a eix de la formació musical», 

inclòs a I Jornades de Cultura Popular de les Illes Balears. Editat per 

Ajuntament de Muro i Universitat de les Illes Balears, gener-1993, pàgs. 66-70. 

 

-Article «En el centenari del naixement de Zoltán Kodály», publicat al Diario de 

Mallorca del 23 de juliol de 1982. 

 

-Article «Música i educació bàsica». Lliçó inaugural del curs acadèmic 1984-85 

de l‘Escola Universitària de Formació del Professorat d‘E.G.B, octubre-1984. 

 

-Article «Antoni Martorell, un compositor amb les arrels a la pròpia ètnia», 

publicat al Diario de Mallorca del 28 d‘agost de 1985. 

 

-Article  «L‘ensenyament de la música a les Balears. Panoràmica de la situació 

present i propostes per a la seva correcció», publicat a la revista Lluc núm. 742, 

de gener-febrer de 1988. 



TESI DOCTORAL 

 

 290 

-Article «Arrels i desarrelaments», publicat al Diario de Mallorca del 13 de 

novembre de 1989. 

 

-Article «Reforma i professorat de música»,  publicat a El Dia 16 de Baleares 

del 2 d‘octubre del 1991. 

 

-Article «El pla d‘estudis dels  Mestres d‘Educació Musical»,  publicat a la 

Revista d’Ensenyament de les Illes Balears Pissarra, núm. 93, de febrer-març 

de 1999. 

 

-Tres poemes de Blai Bonet . Barcelona: Amalgama edicions, 2004. 

  

-Cinc cançons mallorquines. Barcelona: Editorial MF, 1982.  

  

-La dama de Mallorca. Barcelona: Revista Circular, núm. 3, SCIC, 1982. 

 

-La dama de Mallorca. Antologia Coral Catalana. Barcelona: Moviment Coral 

Català, 2003. 

 

-Set poemes de Llorenç Moyà. Binissalem: Di7 Grup d‘Edició, 1996. 

 

-20 cançons tradicionals per veus blanques i piano. Binissalem: Amalgama 

Edicions, 1996. 

 

-Quatre cançons tradicionals. Valencia: Editorial Piles. Edicions del 

Conservatori Superior de les Illes Balears, 2004. 

 

-Cantata de la Fosca i de la Llum. Binissalem: Di7 Grup d‘Edició, 1999. 

 

-La posada de la núvia. Binissalem: Di7 Edició, 2006. 

 

-Flors. Barcelona: Amalgama Edicions, 2002. 
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-Transatlàntida. Barcelona: DINSIC Publicacions Musicals i SCIC, 2001. 

 

-Cançons per a Instrumental Orff. Barcelona: Amalgama Edicions, 1998. 

 

-Cançoner de pedagogia musical. Obra infantil de «La Caixa» de Pensions, 

1980. 

 

-La banda municipal:concerts per a escolars. Ajuntament de Palma. Àrea 

cultura, oci i joventut. Serveis educatius, 1991. 

 

-Cançoner musical de Mallorca de Josep Massot i Planes. Palma de Mallorca: 

Caixa de Balears Sa Nostra, 1984.  

 

-Cançoner tradicional de Mallorca de Miquel Julià. Palma de Mallorca: 

Documenta Balear, 1998. 

 

-3r Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya-Na Falariareta. 

Barcelona: SCIC, 1987. 

 

-Partitures, programacions de classes i cursos manuscrites, fotografies i altra 

documentació facilitada per Baltasar Bibiloni del seu arxiu personal. 
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Entrevistes a Baltasar Bibiloni 

 
 
-Dimecres 14/10/2009 

Entrevista sobre infantesa i formació I.  

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 

 

 

-Dijous 15/10/2009 

Entrevista sobre infantesa i formació II. 

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 

 

 

-Dimarts 20/10/2009 

Entrevista sobre direcció coral i docència I. 

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 

 

 

-Dijous 22/10/2009 

Entrevista sobre direcció coral i docència II. 

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 

 

-Dimecres 03/11/2010 

Entrevista sobre ideari pedagògic i altres. 

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 

 

-Dilluns 15/11/2010 

Entrevista sobre ideari pedagògic i altres. 

Domicili de Baltasar Bibiloni. Binissalem. 
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-Divendres 04/02/2011 

Entrevista sobre Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, EPM-MIS de Catalunya i EPM de Palma de Mallorca. 

 

-Dimarts 22/03/2011 

Entrevista sobre Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, EPM-MIS de Catalunya i EPM de Palma de Mallorca. 
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Altres entrevistes  

 

 

 

-Dilluns 12/04/2010 

Entrevista amb Joan Casals i Clotet a la Universitat Autònoma de Barcelona 

(Campus de Bellaterra).  

Vàrem tractar: EPM-MIS de Catalunya, figura de Baltasar Bibiloni. 

 

-Dimarts 13/04/2010 

Entrevista amb Josep Massot i Muntaner a la seu de Publicacions de l‘Abadia 

de Montserrat (Barcelona). 

Vàrem tractar: EPM-MIS de Catalunya, figura de Baltasar Bibiloni. 

 

-Dimecres 14/04/2010 

Entrevista amb Sebastià Bardolet, director de l‘Escola de Música de Vic, a la 

mateixa Escola de Música (Barcelona). 

Vàrem tractar: Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, figura de Baltasar Bibiloni. 

 

-Dimarts 13/04/2010 

Entrevista a Santi Riera al seu domicili particular a Sant Julià de Vilatorta 

(Barcelona). 

Vàrem tractar: Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, figura de Baltasar Bibiloni. 

 

-Dijous 24/02/2011 

Entrevista a Margalida Furió al Conservatori Superior de les Illes Balears. 

Vàrem tractar: Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, EPM Palma de Mallorca, especialitat de Mestre en Educació 

Musical, figura de Baltasar Bibiloni. 
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-Dimarts 15/03/2011 

Entrevista a Francesc Crespí al seu domicili particular, a Palma de Mallorca. 

Vàrem tractar: Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, EPM Palma de Mallorca, món coral a Mallorca, figura de 

Baltasar Bibiloni. 

 

-Dimecres 25/05/2011 

Entrevista a Joan Company a l‘edifici ―Sa Riera‖ de la Universitat de les Illes 

Balears. 

Vàrem tractar: Cursos de Música de la Universitat de les Illes Balears, EPM-

MIS de Catalunya, EPM Palma de Mallorca, món coral a Mallorca, figura de 

Baltasar Bibiloni. 
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ANNEX I 

 

A aquest  primer annex adjuntem fotografies, retalls de premsa o documents 

que al llarg del text hem anat citant. Amb tot n‘afegim alguns que poden resultar 

d‘interès i de complement informatiu o documental dels altres. Apareixeran 

sempre en l‘ordre temporal que els correspon respecte a la resta. En cap cas 

apareixeran afegits de forma aleatòria.  
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FOTOGRAFIES 

 

 
 
Foto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Francesca Alomar actuant com a solista a un concert de la coral Cantilena de Binissalem.  

Principis de la dècada dels 90. 
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Foto 2 
 
 
 
 

 
 
 

Baltasar fa una prova a un nin que vol ser blauet . Finals de la dècada dels 90. 
 
 

Foto 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concert dels Blauets  de Lluc amb l‘Orquestra del Conservatori Professional de Palma 

de Mallorca. Dècada dels 90. 



TESI DOCTORAL 

 

 314 

 
 

Foto 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Concert realitzat a l‘església de Nostra Senyora de Rubines de la vila de Binissalem. Anys 90 
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RETALLS PREMSA 

 

 

Retall 1 
 
 

 
   
 

Retall publicat al Diario de Mallorca de 27 de Novembre de l‘any 1973 
 
 

Retall 2 
 
 

 
 

Retall del diari Ultima Hora del 31 d‘Octubre de l‘any 1973. Baltasar Bibiloni assumeix la 

direcció del cor de l‘Escola Nacional d‘Inca. 
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Retall 3 
 
 
 

 
 

 

Retall de premsa  publicat al diari Ultima Hora fent ressò de l‘actuació per a Televisió 

Espanyola  de la Massa Coral de Binissalem i el Cor de Sineu.  Anys 70. 

 
 
 
 

Retall 4 
 
 
 

 
  

 

Retall de premsa publicat al Setmanari Dijous de la localitat d‘Inca del 26 d‘Octubre de  l‘any 

1978. 
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Retall 5 
 
 

 
 

 

Retall de premsa a El Dia de Baleares de l‘11 de Setembre del 1985. Aquest fa ressò del nou 

pregoner de les Festes de‘s Vermar de l‘any 1985. En aquest cas fou Baltasar Bibiloni 

l‘encarregat. 

 
 

Retall 6 
 
 

 
 

 

Retall publicat al diari  El Dia 16 de Baleares on s‘anuncia la creació de la nova agrupació coral 

de Binissalem, el Cor Cantilena. Any 1991. 
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Retall 7 

 

 
 

 

Article escrit per Gabriel Massot i Muntaner, i publicat al Diario de Mallorca de 10 de Gener de 

l‘any 1992. Dedicat a l‘aleshores recentment creat Cor Cantilena. 

 
 

Retall 8  
 
 
 

 
 

 
Retall de premsa del Diario de Mallorca presentant el nou Cor Aubada de Montision. Any 1975. 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 319 

 

Retall 9 

 
 

 
 
 
Retall de premsa fent ressò de l‘obtenció del primer premi d‘un concurs de nadales per part del 

Cor Aubada. Any 1977. 

 
 
 
 

Retall 10 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retall de premsa del Diario de Mallorca de 21 de Març de l‘any 1978, anunciant el concert que 

oferirien aleshores la Massa Coral de Binissalem i el Cor de Sineu juntament amb l‘Orquestra 

Simfònica de les Illes Balears, aleshores ―Ciudad de Palma‖.
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Retall 11 

 
 

    
  
 

Retalls del diari Ultima Hora del mes de Març de l‘any 1986. 
 
 
 

 
Retall 12 
 
 
 

 

 
 
 

Retall del Diario de Mallorca del 30 de Maig de 1979. Fa ressò de la presentació de la 

recentment creada agrupació coral Música Viva. 
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Retall 13 

 
 
 
 
 

    
 
 

 

El primer retall fou publicat al Diario de Ibiza de 20 de Juny de l‘any 1980. El segon al diari 

Menorca de 26 de maig de l‘any 1984. Ambdós fan ressò de concerts que interpretà el cor 

Música Viva tant a Menorca com a les Pitiüses. 
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Retall 14 
 
 
 

 
 
 
 
Retall de premsa del Diari de Balears del 28 de Desembre de 2001, fent ressò de l‘adéu de 

Baltasar Bibiloni al capdavant de l‘Escolania. 
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Retall 15 

 
 

 
 
         

Retall del diari Baleares del 5 d‘Agost de 1977, fent ressò de la fi del I Curs de Música Coral. 
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Retall 16 
 
         
 

 
 
 
Retall del Diario de Mallorca de 19 de Juliol de 1978. Es fa ressò de la segona edició del Curs 

de Música Coral. 
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Retall 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retall del diari Baleares de 1 de d‘Agost  de 1978. Es fa ressò de l‘èxit de la segona edició del 

Curs de Música Coral. 
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Retall 18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retall del diari Baleares de 16 de Juliol  de 1978. Es fa ressò de l‘afany de potenciació del món 

coral coral a Mallorca per part dels cursos. 
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Retall 19 
 
 

 
 
 

Retall del Diario de Mallorca del Juliol  de 1980. Els organitzadors dels cursos anuncien 

l‘ampliació del nombres d‘especialitats als cursos d‘estiu. En aquesta quarta edició s‘afegeix 

l‘especialitat de Pedagogia Musical com a tal. 
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Retall 20 
 
 

 
 
 

Retall del Diario de Mallorca de 29 de Juny del 1982 
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Retall 21 
 
 
 

 
 

 

Retall del diari Ultima Hora de 5 d‘Agost de 1983. L‘organització dels cursos fa una crida per 

l‘oblit que sofreix la música dins els plans d‘estudis vigents. 
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Retall 22 
 
 
 

 
 

 

Retall de El Dia de Baleares de 31 de Maig de 1983. Parla dels cursos com a ―gran obra 

cultural‖. 
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Retall 23 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retall del Diario de Mallorca del 30 de juliol del 1992 
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Retall 24 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retall del Diari de Balears del 24 de juliol  del 2001. Destaca i es fa ressò de la vinticinquena 

edició dels cursos. 
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Retall 25 

 

 

 

 

 

 

Retall de premsa de cloenda del primer curs acadèmic de l‘EPM. Juny 1983. Entrevista  a 

Baltasar Bibiloni  
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Retall 26 

 

 

 

 

 

  

  Retall del diari La Vanguardia del 20 de setembre de 1979. Secció de Cultura 
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DOCUMENTS 

 
 
Document  1 
 
 
 
 

 
 
 

Còpia de la partida de naixement de Baltasar Bibiloni i Llabrés. 
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Document  2 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carta dirigida a Baltasar en nom de la família de Joan Mª Thomàs i redactada pel seu germà 

Gerardo el 17 de gener de 1975, tot agraint la interpretació d‘obres de l‘autor per part del Cor 

Aubada. 
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Document  3 

 
 
 
 
 

 

 
 
          

Relació de professorat del X Curs de Música Coral i Pedagogia Musical. Any 1987. 
 
 



TESI DOCTORAL 

 

 338 

 
 

Document  4 
 
 
 

1. 
 
 

   
    
 

  
 
 
Portada i contraportada del programa del ―Curs d‘Especialista en Educació Musical Bàsica‖. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

Informació inclosa al programa del ―Curs d‘Especialista en Educació Musical Bàsica‖. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pla d‘estudis del ―Curs d‘Especialista  en Educació Musical Bàsica‖.
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ARTICLES I ALTRES ESCRITS DE BALTASAR BIBILONI  
 

 
Article 1 
 
 

 

 
 

 
Article publicat al Diario de Mallorca de 19 d‘abril de l‘any 1978. 
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Article 2 
 
 

 

         Article publicat al Diario de Mallorca de 27 de maig de l‘any 1978.  
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Article 3 
 
 
 

 
 
 

Article publicat al Diario de Mallorca de l‘11 de març de l‘any 1981. 
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Article 4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   Article publicat al Diario de Mallorca de 23 de juliol de l‘any 1982. 
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Article 5 
 
 
 
 

 
 
 
Lliçó inaugural del curs acadèmic 1984-85 de l‘Escola Universitària de Formació del Professorat 

d‘E.G.B. de Palma de Mallorca.(conté 15 pàgines) 
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1. 
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2. 
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3. 
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Article 6 

 

 

 

Article publicat al Diario de Mallorca de 28 d‘agost de l‘any 1985. 
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Article 7 
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Article publicat a la Revista Lluc  núm. 742, de gener-febrer de l‘any 1988.(conté 2 pàgines) 
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Article publicat al Diario de Mallorca de 13 de novembre de l‘any 1989. 
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Article 9 

 

 

 

 

 

 

Article publicat al diari EL DIA 16 DE BALEARES de 2 d‘octubre de l‘any 1991. 
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Article 10 
 
 
 
 

 

                         
 

Article editat per l‘Ajuntament de Muro i la Universitat de les Illes Balears l‘any 1993,  amb 

motiu de les I Jornades de Cultura Popular a les Illes Balears, celebrades a la localitat de Muro 

els dies 9 i 10 de gener del 1993.(conté 4 pàgines) 
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Article publicat a la Revista d‘Ensenyament de les Illes Balears PISSARRA núm.93, de febrer-

març de 1999.(conté 3 pàgines) 
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Article 12 
 
 

1. 
 

 
 

 

Article publicat a Conservatori, 70 anys d‘ensenyament musical. Miscel·lània. Estudis Baleàrics 

núm. 80/81, octubre 2004/abril 2005. Editat per l‘Institut d‘Estudis Baleàrics, 2006.(conté 4 

pàgines) 
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Article 13 

 
 

Discurs ofert per Baltasar Bibiloni i Llabrés en la cerimònia 
d’entrega dels Premis 31 de Desembre de l’Obra Cultural 
Balear, el 18 de desembre del 2010. 
 
 

 La paraula juxta i inexcusable a dir en aquest moment és: GRÀCIES. 

Gràcies a l'OCB per la tasca global que duu a terme, gràcies per l'organització 

d'aquesta Nit de la Cultura, i, de manera particular, gràcies per fer-me l'honor 

d'atorgar-me el premi Eimili Darder, nom d'un personatge que m'infon gran 

respecte tan per la seva vida com pel seu martiri. GRÀCIES. 

 Permeteu-me que aprofiti l'avinentesa per dir una paraula sobre l'autèntic 

mereixedor de la distinció: El Cant Coral. Sí! Si som aquí és mèrit del Cant 

Coral. 

 En la circumstància present, obviaré de fer referència a la bellesa, als 

valors estètics del substantiu, el Cant, per central l'atenció sobre l'adjectiu: 

Coral. 

 La paraula ens remet a entendre l'esforç, la disciplina, la constància i totes 

les potencialitats de cada individu, posades en comú, per aconseguir un 

resultat colectiu. 

 El Cant Coral, com tot allò que fa referència a l'art, constitueix una 

expressió d'un potent significat. Cada país canta les cançons que les 

generacions passades han transmès i que són signe de l'amor que semtim per 

allò que ens propi. "Cantar les cançons tradicionals de manera coral reforça els 

lligams entre les persones que comparteixen arrels i experiències i fa aflorar 

emocions compartides", com ha escrit Xavier Bonal, professor de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 El Cant Coral és, sens dubte, un destacat element de cohesió entre les 

persones, com es destaca des de la Sociologia. 

 Els nous temps, amb noves possibilitats, han fet avançar i millorar a les 

nostres Illes els aspectes musicals, de manera ben ostensible. En el cas del 

Cant Coral tenim alguns grups de categoria, tan d'adults, com de joves. Però el 
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dret a gaudir de les diferents formes de bellesa és de tots, no tan sols d'uns 

privilegiats. No ens ha deixar tranquils el fet de tenir uns grups en l'avanguarda 

mentre ens queda molt camí per fer en el camp del que és més elemental i 

fonamental: els infants i els adolescents. També en aquest terreny hi ha 

excepcions: gent voluntariosa que no plany temps ni afanys en aconseguir que 

el foc prengui força. 

 M'atreviré a dir que hauriem de sentir com a obligació ciutadana que les 

escoles de primaria i els instituts de secundaria, i amb més motiu les escoles 

de música tinguessin la pròpia coral. No una coral per a la classe de música -

que sens dubte es veuria més motivada- no un grup reclòs dins el centre, sino 

un cor que pregoni amb la seva veu la nostra cultura als teatres, a les 

esglèsies, i, si cal, a les places i als carrers de cada un dels nostres pobles. Cal 

tenir coneixements, però més important és aprendre a viure bé. El Cant Coral, 

ben endreçat, és una eina de primera magnitud per a l'educació en la 

convivència, el respecte a l'altre, i, com queda expressat, per a la disciplina i 

l'esforç personal. 

 Que tots, grans i petits, els excel·lents i els qui no ho són tant, cantin i 

cantin bé, tot allò que ens arriba de tots els espais i de tots els temps, però 

donant sempre la doma al cant sorgit a la terra que ens agombola...Recordem-

ho una vegada més: "...la soca més s'enfila com més endins pot arrelar". 

 Si els infants i el jovent d'avui canten, cantaran les dones i els homes de 

demà. 

 Un dels nostres poetes digué: "...poble que amb sa llengua canta, tard o 

d'hora reviurà." 

 

 Idò, amics... Cantem i visquem! 
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Article 14 

 

 

Cant Coral i Formació Integral del Músic 

 

Lliçó inaugural del curs 2011/2012 al Conservatori Superior de les Illes 

Balears 

 

Alguns llibres i articles duen en el seu encapçalament, alguna citació 

d'un autor de prestigi, citació que, es suposa, és la quinta essència del 

contingut del llibre o de l'article. També, al començament de la meva 

intervenció, fixaré al seu frontispici una màxima de referència. És aquesta: 

 

"A una partitura hi és tot escrit, manco el que és essencial". 

Reflexió atribuïda a Gustav Malher. 

 

En el seu moment, el senyor director del Conservatori em va comunicar 

que, per unanimitat, els òrgans directius del centre havien acordat concedir la 

seva Medalla d'Or a l'Escolania de Lluc, i, que l'entrega de la distinció, es duria 

a terme dins l'acte d'inauguració solemne del curs 2011/2012. La notícia em va 

alegrar ben de veritat. El que afegí a continuació, no va alegrarme tant. Em 

demanà que, donada la meva relació amb les dues institucions, Escolania i 

Conservatori, volgués acceptar fer la lliçó inaugural del curs. Tot d'una vaig 

entendre que, malgrat em suposes un esforç, havia de dir-li sí. Es tractava de 

dues dileccions que confluïen en un mateix punt: per una banda, la tantes 

vegades centenària Escolania de Blauets, admirada des de sempre i més 

estimada, des que vaig tenir l'honor de ser-ne el seu director, i, per altra, aquest 

Conservatori Superior, encara jove, que vaig veure néixer i, encara més, vaig 

ajudar-li a donar les primeres passes, havent estat designat president de la 

comissió que va haver d'escollir els seus primers professors titulars, i també, 

per especial acord entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació per la 

Música, vaig ser nomenat primer cap del seu Departament de Pedagogia. 
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Aquestes són les raons del meu sí, raons més emotives que raonables, és cert, 

però pens que ho justifiquen. Som ben conscient que l'estima, de cap manera, 

pot suplir la categoria adient per venir a donar lliçons a tan il·lustre audiència. 

Per això demano i esper, de la seva benevolència, que disculpin el meu atrevit 

sí. 

L'Escolania de Lluc és molt més que una institució musical, però 

igualment ho és, i més concretament la degana del cant coral a les nostres 

Illes. L'Escolania ha estat des de sempre formada per nins i actualment també 

nines, que tot just s'inicien en la seva formació musical. Altrament, el 

Conservatori Superior prepara en l'excel·lència els seus alumnes per a la 

creació, la interpretació, la docència o la investigació musical. Em va parèixer 

que la circumstància era adient per a lligar aquets dos caps: el cant coral, la 

manera més iniciàtica de fer Música i la formació del músic a un Conservatori 

Superior, on es tracten els cims més cabdals del nostre art.  

Les paraules que seguiran són unes senzilles reflexions sobre la 

incidència del cant coral en l'edificació, en la formació integral del músic. Sé 

que no aportaré cap originalitat, però convé incidir, una vegada i una altra, en 

allò que ens és fonamental, allò que és a la base del nostre quefer, per tal 

d'aprofundir-hi i no perdre mai el nord. 

 

_____________________________________________________________ 

 

L'etimologia de la paraula, coral, ens remet a conjunt, a treball d'equip. 

En aquest sentit, els grups de cambra, les bandes, les orquestres són corals. 

Però, en la nostra cultura, aquesta paraula s'ha reservat específicament per als 

conjunts vocals. 

La veu humana és una meravella. Un regal inestimable de la natura, que 

la intel·ligència humana, amb el pas dels segles, ha convertit en el mitjà 

privilegiat de comunicació i, alhora, en el més sensible dels instruments 

musicals. Instrument amb què els humans, ja dins la foscor de la prehistòria, 

crearen l'art sublim del cant: el ritme de la paraula i diferents alçades de to 

bastiren les primitives melodies. Milers d'anys més tard, dins estadis molt més 
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avançats, de la superposició de notes i melodies, nasqué l'harmonia i el 

contrapunt. 

Els prodigis de la veu són a l'abast de tothom: tots naixem amb 

l'instrument incorporat. El do del cant brolla del fons del cor de la humanitat, 

amb l'ímpetu i la força del que és instintiu: el cant de bressol de les mares, el 

cant per a les feines, el cant per a les festes, el cant per a la guerra, el cant per 

a l'amor, la vida, la mort, el cant per a lloança i pregària a les divinitats... Els 

primitius incorporaren, de manera natural i espontània, el cant a la seva vida 

espiritual, així com el pa a la vida bio fisiològica. 

Les dones i els homes de l'antigor cantaven i passaren segles i segles i 

seguien cantant... però arribà el temps en què aquest doll natural del cant 

s'estronca, s'interromp. A finals del s. XIX sorgeix el gramòfon; a partir de l'any 

1920 als EE.UU., concretament a Pittsburg, s'instal·la la primera ràdio 

emissora, invents que aviat s'escamparen arreu del món; més tard arribaren els 

transistors i acte seguit tot el que coneixem com a reproducció mecànica del 

so. Al mateix temps la interpretació instrumental ha de passar a les mans dels 

professionals. El que exigeix Chopin al piano, per exemple, i no parlem de 

Liszt, no és ja a l'abast dels pianistes afeccionats. 

Paulatinament, primer a les ciutats i després fins als llocs més petits i 

insòlits, la tècnica fa callar les veus i ens porta a la passivitat de l'escolta 

distreta, motivada per l'abús que se'n fa de la música. A qualsevol lloc i 

qualsevol hora una munió de subproductes musicals envaeixen la quotidianitat. 

La capacitat innata de poder cantar, d'expressar els propis sentiments es veu 

ofegada, avortada. 

De sempre, la tecnologia aporta moltes coses bones, excel·lents, però, 

sovint, en fa perdre d'altres tan bones o millors. Em ve al cap el lema que 

impulsà la creació de les JJ.MM.: és millor fer la pròpia música que escoltar la 

millor música del món. 

El cant espontani, expulsat -diguem-ho així- de la vida familiar, de la 

feina, del carrer, ha de cercar el redós, el refugi al cor, la coral, l'orfeó, és a dir, 

les petites comunitats que es reuneixen per a cantar. Comunitats que ja 

existien, però que agafen més protagonisme perquè s'han convertit amb els 

únics reductes per el cant. 
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S'arriba al punt en què s'inicia l'estudi acadèmic de la Música sense 

haver-hi tingut mai contacte empíric mitjançant el cant. Grans mestres i alhora 

intuïtius pedagogs se n'adonen que la via d'entrada a la Música no por ser altra 

que la manera més natural de fer-la: el cant, tal com ho havia fet la humanitat: 

primer la Música, amb el cant i els instruments, molt posteriorment arribarà 

l'alfabetització, el seu grafisme. De la mateixa manera que un infant primer 

parla la llengua materna i més tard aprèn a llegir-la i escriure-la, igualment cal 

practicar l'idioma musical molt abans d'iniciar-se a la seva lecto escriptura. Per 

això el cant, que ja no és a les llars, ha de ser a les escoles, a l'abast de tots 

els ciutadans. Hem d'insistir, fins a fer-nos pesats, que el cant ha de ser part 

obligada de la formació a l'Educació Infantil, Primària i Secundària. Si el temps 

dedicat a la Música dóna per tocar instruments, fer elements de Solfeig o 

Història de la Música, enhorabona!... si, prèviament, s'ha atorgat el lloc de 

privilegi a la cançó. Si tan sols hi ha temps per a cantar, es fa el que és 

fonamental: fer Música. Jos Wuytack, el pedagog belga, alumne i més tard 

col·laborador de Carl Orff, escriu a la presentació de la seva obra, Musica viva, 

dedicada a la pràctica de l'instrumental escolar ideat pel seu mestre: "Emprar 

instruments no supleix la cultura vocal. El primer instrument que s'ha 

d'aprendre a emprar i cuidar com a mitjà d'expressió musical és la veu. El cant 

ha de tenir el primer lloc, els instruments a l'escola són per ajudar i per enriquir 

l'expressió vocal". 

Zoltán Kodály, el compositor i reconegut model de pedagogs, afirmava 

que la pràctica musical, mitjançant el cant coral, contribueix a desplegar no tan 

sols les bases sòlides d'una cultura artística, sinó que estimula igualment les 

capacitats físiques i intel·lectuals. Un infant que hagi rebut una educació 

musical tindrà una vida més enriquida, sigui quina sigui la seva carrera futura. 

Va deixar escrit: "Cantar cada dia, com la gimnàstica quotidiana, expandeix 

alhora el cos i l'esperit. El cant coral és molt important; la joia d'obtenir un bon 

resultat, gràcies a l'esforç comú, formarà persones d'esperit noble; és per això 

que el seu paper és insubstituïble". 

Aquestes darreres paraules de Kodály ens duen a pensar que el cant 

coral pot ser considerat matèria transversal dins l'educació bàsica. Per 

començar, com acabam d'esmentar, en les competències socials i cíviques: 



TESI DOCTORAL 

 

 386 

responsabilitat, constància, implicació, respecte, ordre... valors indispensables 

per fer reeixir el projecte comú, producte de les múltiples individualitats que es 

comprometen a edificar la unitat. 

El cant col·labora en l'educació psíquica, que segons Edgar Willems ha 

d‘anar davant de la mateixa educació musical: voluntat, intel·ligència, 

sensibilitat, imaginació creadora. L'artista ha d'estar constituït sobre la persona. 

Més important la persona que el músic, em comentava, fa pocs dies, un 

professor d'aquest Conservatori. 

És clara la interrelació cant coral ensenyaments lingüístics, tan pel que 

fa a les llengües maternes, com a les estrangeres: acurada prosòdia, nou i 

acurat vocabulari així com formes poètiques del llenguatge es fixen en la 

memòria, mitjançant el cant. 

La història, la geografia física i humana tenen correspondència en cants 

de diferents èpoques i llocs. 

Les cançons sobre la natura sensibilitzen els infants a l'estima i cura del 

medi ambient. 

Pot ser també val a tenir en compte el que pensava Leibniz: "La música 

és una operació inconscient de matemàtiques". 

Tal volta algú es demani: I tot això, què hi té a veure en la formació dels 

alumnes d'un centre superior d'ensenyaments musicals? 

Els personatges que d'aquí a vint o trenta anys seran les figures de la 

Música a les nostres Illes o molt més enllà, pot ser les professores i professors 

que impartiran la seva docència al Conservatori Superior de les nostres Illes, 

ara estan iniciant la seva formació a les escoles i instituts. Allà posen la base, el 

fonament de la seva futura cultura artística. No pot iniciar estudis reglats de 

Música qui no tingui la memòria ben farcida de melodies i ritmes que li hauran 

propiciat un bon repertori de cançons. Fer-ho sense aquest bagatge, com ja he 

referit, seria tan aberrant com voler iniciar en la lecto escriptura un infant que 

encara no ha après a parlar. 

No m'atreveixo a qualificar el fet que, a determinats centres de 

secundària, no es canti a les classes de Música perquè l'ensenyant no té la 

suficient seguretat en el domini de la veu, el cant o en la seva direcció. Una 

extensa pràctica coral hauria donat confiança al futur professor i li evitaria 
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emprar com a recurs la Història de la Música, per no poder atènyer el veritable 

objectiu de sensibilització vers la Música, que és el que reclama una autèntica 

educació artística. 

Situats ja dins l'estricta preparació del futur músic, el repertori de 

cançons après a la infantesa, amb l'alegria de cantar, sense necessitat d'haver 

d'interpretar cap signe gràfic, quan la memòria espontània enregistra amb més 

fermesa les emprentes sonores, serà desiciu a l'hora de determinar el grau de 

discriminació auditiva i desenvolupament de l'oïda interna del futur estudiant de 

Música. Quan Émile Jaques-Dalcroze començà a impartir ensenyaments 

d'harmonia a estudiants avançats al Conservatori de Ginebra, adverteix amb 

astorament, la manca d'imaginació interna dels seus alumnes i és aleshores 

que decideix investigar en la pedagogia musical bàsica. La seva conclusió és 

que moltes de les dificultats amb què es troben els alumnes superiors i que 

dificulten el desenvolupament de les seves possibilitats musicals, tals com, la 

improvisació, deriven de la pobresa del seu arxiu interior, que la seva memòria 

musical no ha estat prou proveïda de materials rítmics, melòdics i harmònics, ja 

des de bon començament. Segons Dalcroze primer, seguit després per altres 

educadors, la improvisació és el criteri més evident que els coneixements han 

estat fermament ben assolits, que ja s'han fet substància pròpia, domini de 

l'alumne. 

El cant coral pot ser la columna vertebral en l'aprenentatge més lògic del 

Solfeig. Cada nou element que apareix, ja sigui rítmic o melòdic, si ve recolzat 

per l'experiència viva i prèvia del gaudi de la cançó, serà après, assumit amb 

facilitat. I això des dels elements més senzills fins a les combinacions més 

complexes. 

El cant coral és igualment un recurs de primer ordre en la pràctica 

harmònica i contrapuntística: comprovar en viu l'efecte d'una dissonància, de 

l'enllaç d'uns acords determinats, d'una modulació... fa interessant un treball, 

que deixat en pura teoria, es pot tornar àrid i enutjós. Tot això, i molt més, es 

pot fer també, i s'ha de fer, amb la música instrumental, instruments polifònics, 

conjunts de cambra, banda o orquestra. Però el fet de realitzar-ho amb 

l'instrument més íntim i que més penetra a la profunditat de la nostra 
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consciència, la pròpia veu, fa que les sensacions rebudes tinguin un fort 

arrelament dins la 

nostra conducta musical. 

El fet que la música vocal vagi tan imbricada amb la paraula, el fa una 

eina de primer ordre per facilitar l'aprenentatge d'un bon frasejar, i contribueix a 

penetrar, a través del significat de les paraules, el sentit íntim i pregon de la 

Música. Bon frasejar i sentit íntim que, practicat al llarg dels anys de formació, 

és incorporat amb naturalitat al llenguatge més abstracte i subtil de la música 

instrumental. 

Si en una interpretació es treu un bon so de l'instrument, amb un adient 

fraseig, diem de l'instrumentista que fa parlar l'instrument, que el fa cantar. 

Podríem afirmar, en línies generals, que el sonar dels instruments és més 

sublim com més l'apropem a una bona interpretació vocal. Record haver llegit 

que, el tan celebrat director Arturo Toscanini repetia sovint als professors de 

l'orquestra: cantare, cantare! Toscanini, com tot bon intèrpret, no cercava 

notes, cercava l'ànima de les notes. 

El repertori coral abasteix des de les elementals melodies de pocs sons, 

les simples harmonies en terceres, o el contrapunt de cànons ben planers, 

materials tots a l'abast dels infants, fins a les complexes estructures i textures, 

reservades a grups d'alt nivell tècnic, d'elevada musicalitat. No hi ha problema 

per trobar repertori de cant coral adient per acompanyar cada una de les 

etapes de la formació del futur músic. 

Em desviaré quelcom del tema, per indicar que aconseguir les fites que 

hem assenyalat pot abastir el cant coral, no està en mans de qualsevol. És 

imprescindible que el cant coral sigui ben conduït, contràriament, s'arriba 

resultats deplorables. 

És un punt nuclear: malgrat un grup coral sigui "amateur", no ha de ser-

ho mai el director, ni a les corals infantils ni a les d'adults. Hem de donar per 

pretèrits els temps, en què no hi havia altra manera de procedir, i, l‘entusiasme, 

les ganes i uns mínims recursos musicals eren considerats suficients per 

constituir un director coral. No ho crític negativament: ha estat una voluntat de 

servei, de suplència, un ventar el caliu perquè el foc no s‘apagués. Molt 

d'agrair! 
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Entre nosaltres, a les Balears, fa anys que s'ha treballat per a canviar 

aquest estat de la situació i alguns fruits ben òptims s'han aconseguit, però falta 

una passa important i definitiva i que, evidentment, hauria de donar-la el nostre 

Conservatori Superior: crear els estudis reglats de Direcció de Cor. Fer 

possibles uns professionals que sàpiguen no tan sols muntar peces sinó que 

tinguin adquirides les habilitats musicals i humanes necessàries per edificar el 

cor, per a bastir l'instrument. Aleshores, amb músics específicament preparats, 

des d'una coherent política cultural, de mica en mica, poder reclamar un 

professional al front de qualsevol entitat coral. 

Dit això, des de la sincera i modesta opinió, és moment d'acabar i 

resumir el sentit de la meva intervenció, que apunta a la tesi següent: És 

important que el cant coral sigui el fidel amic que acompanyi el futur 

músic en tot el llarg procés de la seva formació. L'ajudarà amb eficàcia a 

trobar allò essencial que, com pensava Gustav Mahler, no és escrit a la 

partitura. 

 

Moltes gràcies per la seva respectuosa escolta. 

 

Baltasar Bibiloni 

Palma de Mallorca, 11 - XI - 2011 
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Article 15 

 

 

 

 

 

 

Article escrit per Joaquim Maideu i Puig, professor de l‘EPM-MIS, i publicat a la revista Serra d‘Or, juny 1983 . Decè 

aniversari de l‘EPM-MIS 
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ANNEX III 
 

 

Els cursos any per any 
 
 

A aquest annex podem consultar el contingut de cadascuna de les 

edicions dels Cursos de Música analitzats als cinquè bloc de continguts 

d‘aquesta tesi doctoral. Des de la primera edició de l‘any 1977 fins a la darrera 

del 2005. Esdevé una guia de ràpid i fàcil accés a tot una seguit d‘informació 

concreta de cada edició. En podrem consultar les dates, el lloc on es dugué a 

terme, les especialitats, el professorat, col:laboracions, etc.   
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1977. I CURS DE MÚSICA CORAL 

 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

I CURS DE MÚSICA CORAL 

 
Dates:  31/07 al 06/08 de 1977. 

Lloc:  Seminari Diocesà de Mallorca - Palma de 

Mallorca (Es Vivero) 

Especialitats:  

 -Direcció coral/Pedagogia musical infantil 

-Tècnica vocal i foniatria 

Professors:  

 Manel Cabero(direcció coral) 

 Montserrat Pueyo(tècnica vocal i foniatria) 

 Maite Solà(pedagogia musical infantil) 

Direcció i coordinació: Joan Company(ho serà fins a 

la darrera edició de l’any 2005) i Baltasar 

Bibiloni(abandonarà la direcció i coordinació 

de l’especialitat de Pedagogia Musical l’any 

1990 coincidint amb la desaparició 

d’aquesta). 

Comentari: Des de la primera fins a la darrera edició 

dels cursos s’interpretarà un concert de 

cloenda,on hi participaran els alumnes 

assistents. L’organització fomentarà la idea 

de curs intensiu facilitant l’allotjament i 

manutenció dels alumnes. Gairebé en la 

totalitat dels cursos el Cant Coral i la Tècnica 

Vocal seran matèries comunes a tot l’alumnat. 
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1978. II CURS DE MÚSICA CORAL 
 

 
 

 
 

II CURS DE MÚSICA CORAL 

 

Dates:  del 30/07 al 5/08 de 1978. 

Lloc:  Casa d’Espiritualitat Son Roca - Palma de 

Mallorca(Son Roca) 

Especialitats:  

-Direcció Coral/Pedagogia musical 

-Tècnica vocal i foniatria 

Professors:  

 Manel Cabero(direcció coral) 

 Joan Cabero(tècnica vocal) 

Montserrat Pueyo(tècnica vocal i foniatria) 

 Baltasar Bibiloni(pedagogia musical) 

 Maite Solà(pedagogia musical infantil) 

Col·labora: Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis. Caixa de Pensions “la Caixa” de 

Catalunya i Balears. 
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1979. III CURS DE MÚSICA CORAL A MALLORCA 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

III CURS DE MÚSICA CORAL A MALLORCA 

 

Dates: Del 5/08 al 11/08 de 1979. 

Lloc: Casa d’espiritualitat Son Roca - Palma de 

Mallorca(Son Roca) 

Especialitats:  

-Pedagogia musical 

-Tècnica vocal i foniatria 

-Didàctica de la història de la música  

Professors:  

 Baltasar Bibiloni(pedagogia musical) 

 Joan Cabero(tècnica vocal) 

 Manuel Cabero(direcció coral) 

 Joan Company(didàctica Història de la 

Música) 

 Montserrat Pueyo(tècnica vocal)  

 Assumpta Valls(pedagogia musical) 

Col·labora: Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis. Caixa de Pensions “la Caixa” de Catalunya 

i Balears. 
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1980. IV CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 
 
 

 

IV CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA 

MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 20/07 al 29/07 de 1980. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de 

Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Iniciació a la lectura musical 

-Curs d’introducció al mètode Ireneu Segarra 

-Direcció A 

-Direcció B  

-Tècnica vocal 

Professors:  

 Baltasar Bibiloni(pedagogia musical) 

 Joan Cabero(tècnica vocal) 

 Manuel Cabero(direcció coral) 

 Joan Company(direcció coral) 

 Francesc Crespí(pedagogia musical) 

 Maria Teresa Malagarriga(pedagogia musical) 

 Montserrat Pueyo(tècnica vocal)  

 Santi Riera(pedagogia musical) 

 Montserrat Sobrevies(pedagogia musical) 

Col·labora: Caixa de Pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis. Caixa de Pensions “la Caixa” de Catalunya 

i Balears i Consell General Interinsular de la 

Conselleria d’Educació i Cultura.  
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1981. V CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

 

 

V CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 29/07 al 3/08 de 1981. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Iniciació a la lectura musical/Introducció al mètode Ireneu Segarra/Mètode Ireneu Segarra (Parvulari 1)/ 

Mètode Ireneu Segarra (E.G.B. 1)/Mètode Ireneu Segarra (E.G.B. 2) 

-Direcció Coral 1 

-Tècnica vocal 1 

Professors:  

 Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Margalida Barbal(pedagogia musical), 

Francesc Batle(pedagogia musical), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan Cabero(tècnica vocal), 

Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Francesc Crespí(pedagogia musical), 

Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Santi Riera(pedagogia musical), Montserrat Sobrevies(pedagogia musical), 

Núria Quadrada(dansa), Ignasi Furió (pianista) 

Col·labora: Caixa de Pensions “la Caixa” (Obra Social Cultural) i Conselleria d’Educació i Cultura del Consell 

General Interinsular. 
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1982. VI CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 
 

Dates: Del 17/07 al 01/08 de 1982. 

Lloc: Casa d’Espiritualitat de Son Roca-Palma de Mallorca(Son Roca)//Col·legi La Porciúncula - Palma de 

Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

Professors:  

 Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Margalida Barbal(pedagogia musical), 

Francesc Batle(pedagogia musical), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan Cabero(tècnica vocal), 

Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Francesc Crespí(pedagogia musical), 

Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Santi Riera(pedagogia musical), Montserrat Sobrevies(pedagogia musical), 

Ignasi Furió (pianista) 

Col·labora: Caixa de Pensions “la Caixa” (Obra Social Cultural), Consell Insular de Mallorca.  
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1983. VII CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 28/07 al 5/08 de 1983. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

-Cor pilot 

Professors:  

Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Francesc Batle(pedagogia musical), Baltasar 

Bibiloni(pedagogia musical), Joan Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company 

(direcció coral), Francesc Crespí(pedagogia musical), Assumpta Malagarriga(pedagogia musical), Pere 

Noguera(expressió corporal), Josep Maria Pons(pedagogia musical), Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Santi 

Riera(pedagogia musical), Ignasi Furió (pianista) 

Col·labora: Caixa de Pensions “la Caixa” (Obra Social Cultural). 
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1984. VIII CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 1/08 al 10/08 de 1984. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

-Introducció a la Música del Segle XX 

-Cor pilot 

Professors:  

Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan 

Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Francesc 

Crespí(pedagogia musical), Joaquim Garrigosa(pedagogia musical), Carles Guinovart(Música s.XX) 

Assumpta Malagarriga(pedagogia musical), Pere Noguera(expressió corporal), Josep Maria Pons(pedagogia 

musical), Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Elvira Querol(pedagogia musical), Ignasi Furió (pianista) 

Col·labora: Caixa de Pensions “la Caixa” (Obra Social Cultural). Universitat de Palma de Mallorca.  
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1985. IX CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 01/08 al 09/08 de 1985. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

-Introducció a la Música del Segle XX 

-Cor pilot 

Professors:  

 Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan 

Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Francesc 

Crespí(pedagogia musical), Joaquim Garrigosa(pedagogia musical), Carles Guinovart(música s.XX), 

Carme Poch(pianista), Santi Riera(pedagogia musical), Josep Maria Pons(pedagogia musical), Montserrat 

Pueyo(tècnica vocal), Elvira Querol(pedagogia musical), Ignasi Furió (pianista) 

Coordinador general: Gori Marcús(en serà coordinador fins a la dotzena edició de l’any 1987. A partir de l’any 

següent aquesta passa a mans de l’Aula de Música de la Universitat de Palma de Mallorca). 

Col·labora: Federació de Corals de Mallorca, Caixa de Balears “Sa Nostra”, Universitat de Palma de Mallorca- 

Aula de Música. 

Comentari:  La recentment creada Federació de Corals de Mallorca concedeix ajuts per a inscripció a membres de 

corals federades. Ho farà fins a la vint-i-quatrena edició dels cursos de l’any 2000. 
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1986. X CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES 
BALEARS 

 

 

 

 

 

X CURS DE MÚSICA CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 31/08 al 08/08  de 1986. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

-Música del Segle XX 

-Cor pilot 

Professors:  

 Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan 

Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Miquel 

Estelrich(pianista), Francesc Crespí(pedagogia musical), Núria Lluveres(pedagogia musical), Carles 

Guinovart(música s.XX), Santi Riera(pedagogia musical), Josep Maria Pons(pedagogia musical), 

Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Elvira Querol(pedagogia musical), Ignasi Furió (pianista) 

Comentari: Federació de Corals de Mallorca, Consell Insular de Mallorca. Universitat de les Illes Balears-Aula de 

Música. 
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1987. XI CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA 
MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 30/07 al 07/08 de 1987. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B 

-Cor pilot 

Professors:  

Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), Joan 

Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Miquel 

Estelrich(pianista), Francesc Crespí(pedagogia musical), Eulàlia Salbanyà(tècnica vocal), Núria 

Lluveres(pedagogia musical), Joaquim Miranda(pedagogia musical), Josep Maria Pons(pedagogia 

musical), Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Elvira Querol(pedagogia musical), Ignasi Furió (pianista) 

Comentari: Federació de Corals de Mallorca. Universitat de les Illes Balears-Aula de Música.  
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1988. XII CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA 
MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 30/07 al 07/08 de 1988. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical(Mètode Ireneu Segarra): Música a Preescolar/Música fins a 4t curs d’E.G.B/Curs 

d’introducció al mètode/Primer grau de parvulari/Primer grau d’E.G.B/Segon grau d’E.G.B/Tercer grau 

d’E.G.B. 

Professors:  

Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical), 

Joan Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan Company (direcció coral), Miquel 

Estelrich(pianista), Francesc Crespí(pedagogia musical), Eulàlia Salbanyà(tècnica vocal), Núria 

Lluveres(pedagogia musical), Joaquim Miranda(pedagogia musical), Pere Noguera(escenificació) Josep 

Maria Pons(pedagogia musical), Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Jordi Ricard(tècnica vocal), Elvira 

Querol(pedagogia musical), Miquel Àngel Segura(pianista), Ignasi Furió (pianista) 

Comentari: Universitat de les Illes Balears-Aula de Música. Federació de Corals de Mallorca 

Altres: S’afegeix a l’especialitat de Pedagogia Musical el tercer grau d’E.G.B., inèdit fins aquesta edició. 
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1989. XIII CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA 
MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII CURS DE DIRECCIÓ CORAL, TÈCNICA VOCAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 29/07 al 07/08 de 1989. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

-Tècnica Vocal: Grup A/Grup B/Grup C 

-Pedagogia musical: Curs d’introducció al mètode Ireneu Segarra/Didàctica del solfeig 

Professors:  

Francesca Alomar(tècnica vocal), Gaby Balthés(direcció coral), Baltasar Bibiloni(pedagogia musical),  

Batomeu Barceló(pedagogia musical)Joan Cabero(tècnica vocal), Manuel Cabero(direcció coral), Joan 

Company (direcció coral), Miquel Estelrich(pianista), Francesc Crespí(pedagogia musical), Eulàlia 

Salbanyà(tècnica vocal), Maria M. Gómez(pedagogia musical), Santi Riera(pedagogia musical), 

Montserrat Pueyo(tècnica vocal), Jordi Ricard(tècnica vocal), Miquel Àngel Segura(pianista), Ignasi Furió 

(pianista), Tita Rotger(Ioga) 

Col·labora: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. Federació de Corals de Mallorca.  

Comentari: La Didàctica del Solfeig és novetat en aquesta edició cursos. Pretèn sortir de l’àmbit de l’escola per tal 

d’atendre el que es podria anomenar l’ensenyament de futurs professionals de la música. Dirigit a professionals de 

l’ensenyament del solfeig: conservatoris, escoles de música, acadèmies, preparadors d’alumnes lliures, etc. 

S’introdueixen sessions de Ioga al curs. 

 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 405 

 

1990. XIV CURS DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A 
LES BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV CURS DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I PEDAGOGIA MUSICAL A LES BALEARS 

 

Dates: Del 28/07 al 05/08 de 1990. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C/Grup D- Interpretació de la Música del Renaixement. 

 Professors: Jordi Casas, Gaby Balthés, Manuel Cabero, Joan Company. 

-Cant: Grup A/Grup B/Grup C 

  Professors: Francesca Alomar, Montserrat Pueyo, Eulàlia Salbanyà, Enriqueta Tarrès. 

  Pianistes: Ignasi Furió, Margalida Furió Terrassa, Miquel A. Segura. 

-Taller d’òpera: Cossi fan Tutte de Mozart.  

-Curs de composició: estils i grafies del segle XX. Professor: Romà Alís 

-La direcció del curs creu oportú, donada la immediata aparició de la figura de Diplomat en 

Educació Musical, impartir les disciplines de Pedagogia Musical al llarg del curs acadèmic 90/91, i 

no durant el curset d’estiu com era habitual. Oportunament rebreu informació sobre la realització 

de dos seminaris dedicats a la didàctica d’altres tantes matèries importantíssimes dins l’educació 

musical. Els interessats en iniciar o seguir els cursos del P. Ireneu Segarra podeu demanar 

informació a la secretaria dels cursos. De totes maneres sapigueu que es celebraran a Berga a finals 

del mes d’agost. 

Professors:  

Col·labora: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear.  

Comentari: S’elimina l’especialitat de Pedagogia Musical. En negreta apareix textualment el comunicat que 

aparegué al programa del curs justificant aquesta eliminació. Es crea el Taller d’Òpera  i el Curs de Composició.  
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1991. XV CURS INTERNACIONAL DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I 

DIRECCIÓ ORQUESTRAL  A LES BALEARS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV CURS INTERNACIONAL DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I DIRECCIÓ ORQUESTRAL A LES 

BALEARS 
 

Dates: Del 31/07 al 09/08 de 1991. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B/Grup C 

Professors: Gaby Balthès, Manuel Cabero, Joan Company. 

-Cant: Grup A/Grup B/Grup C 

Professors: Francesca Alomar, Santiago Calderón, Manuel Cid, Montserrat Pueyo, Eulàlia 

Salbanyà. 

Pianistes: Ignasi Furió, Margalida Furió T., Miquel Angel Segura. 

-Curs de Direcció Orquestral:  

  Professor: Pierre Cao. 

Col·labora: Fundació Pública de les Balears per a la Música. Federació de Corals de Mallorca. Musicasa. “Sa 

Nostra” Caixa de Balears. 

Comentari: S’introdueix per primer cop l’especialitat de Direcció d’Orquestra. En l’especialitat de Cant es 

comptarà amb la presència de Manuel Cid. El concert de fi de curs tindrà lloc per primera vegada al Castell de 

Bellver. S’interpretarà la Missa de Coronació de W.A.Mozart, dirigida per Pierre Cao).  Es comptarà amb 

l’orquestra Les Musiciens de Luxembourg com a orquestra pilot convidada. 
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1992. XVI CURS INTERNACIONAL DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I 
DIRECCIÓ ORQUESTRAL A LES BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI CURS INTERNACIONAL DE CANT, DIRECCIÓ CORAL I DIRECCIÓ ORQUESTRAL A LES 

BALEARS 

 

Dates: Del 21/07 al 30/07 de 1992. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B 

Professors: Gaby Balthés, Pierre Cao, Manuel Cabero, Joan Company, Fernando Marina. 

-Cant: Grup A/Grup B/Grup C 

Professors: Manuel Cid, Montserrat Pueyo, Eulàlia Salbanyà, Enriqueta Tarrés. 

Pianistes: Ignasi Furió, Margalida Furió T., Bartomeu Jaume. 

-Curs de Direcció Orquestral 

  Professor: Pierre Cao i Joan Company(assistent). 

Col·labora: Fundació Pública de les Balears per a la Música. Federació de Corals de Mallorca. Musicasa. 

Patrocina: “Sa Nostra” Caixa de Balears. Direcció General de Joventut del Govern Balear. 

Comentari: Com a matèria comú s’interpretarà la Missa en Sol M per a solistes, cor i orquestra, de Franz Schubert. 

Es comptarà amb la col·laboració de músics de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, depenent de la Fundació 

Pública de les Balears per a la Música. 
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1993. XVII CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES 

ILLES BALEARS 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 20/07 al 29/07 de 1993. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B 

Professors: Gaby Balthés, Manuel Cabero, Joan Company. 

-Cant:  Grup A/Grup B/Grup C 

Professors: Judith Borràs, Montserrat Pueyo, Eulàlia Salbanyà. 

Pianistes: Ignasi Furió, Bartomeu Jaume. 

-Curs de Perfeccionament Coral/Seminari sobre música coral romàntica 

  Professor: Pierre Cao 

Col·labora: Federació de Corals de Mallorca. Musicasa. 

Patrocina: “Sa Nostra” Caixa de Balears. Direcció General de Joventut del Govern Balear. Conselleria de Cultura, 

Educació i Esports del Govern Balear. 

Comentari: Desapareix en aquesta edició l’especialitat de Direcció d’Orquestra per manca de finançament 

econòmic. Es lliurarà certificat d’assistència i aprofitament. 
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1994. XVIII CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES 
ILLES BALEARS 
 

 

 

 

 

XVIII CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 20/07 al 29/07 de Juliol de 1994. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B 

Professors: Gaby Balthés, Manuel Cabero, Joan Company. 

-Curs de Perfeccionament Coral: 

Professor: José Antonio Sainz Alfaro, director de l’Orfeón Donostiarra. 

-Cant: Grup A/Grup B/Grup C 

-Seminari d’Oratori i Lied 

-Seminari d’Òpera 

-Taller de Cançó Mallorquina: Capllonch, Mas Porcel, Samper , Thomàs.  

Professors: Sylvia Corbacho, Montserrat Pueyo, Eulàlia Salbanyà. 

Pianistes: Ignasi Furió, Bartomeu Jaume. 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa.ISME-España. 

Patrocina: “Sa Nostra” Caixa de Balears. Direcció General de Joventut del Govern Balear. Conselleria de Cultura, 

Educació i Esports del Govern Balear. 

Comentari: S’introdueix en aquesta edició el Taller de Cançó Mallorquina, així com els seminaris d’Òpera, 

Oratori i Lied. Com a activitat comuna i obligatòria a tots els cantaires s’interpretarà el Requiem de G. Fauré. 
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1995. XIX CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES 
ILLES BALEARS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: De 01/08 al 10/08 de 1995. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B 

Professors: Enrique Azurza, Manuel Cabero, Fernando Marina. 

-Curs de Perfeccionament Coral/Seminari sobre música americana 

Professor: Bruce Browne, director del departament d’estudis corals de la Universitat de Portland. 

Cor pilot: The Portland State University Chamber Choir. Oregon.EUA 

-Cant: Grup A/Grup B 

-Seminari d’Oratori i Lied 

-Seminari d’Òpera 

Professors: Sylvia Corbacho, Carina Mora, Montserrat Pueyo, Lambert Climent. 

Pianistes: Ignasi Furió, Marta Pujol. 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa. 

Patrocina: “Sa Nostra” Caixa de Balears. Direcció General de Joventut del Govern Balear. Consell insular de 

Mallorca. 

Comentari: Direcció General de joventut ofereix beques per als estudiants. Es lliurarà certificat d’assistència i 

aprofitament.  Es comptarà amb The Portland State University Chamber Choir dels EUA com a cor pilot. 
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1996. XX CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES 
ILLES BALEARS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 25/07 al 02/08 de 1996. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: 1 2 

  Professors: Josep Vila, Manuel Cabero 

-Seminari de música coral nòrdica 

Professor:Anders Eby  

Cor pilot: Cor de Cambra del Reial Conservatori d’Estocolm.  

-Cant: Grup 1/Grup 2- Seminari d’Oratori, Lied i Cançó/ Grup 3-Seminari d’Òpera. 

Professors: Montserrat Pueyo, Lambert Climent,  Joan Pons. 

Pianistes: Ignasi Furió, Marta Pujol, Kemal Khan. 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa. 

Patrocina: Riu Hotels.  “Sa Nostra” Caixa de Balears. Consell insular de Mallorca. 

Comentari: Es lliurarà certificat d’assistència i aprofitament. Es facilita allotjament a Hotels Riu. Es compta amb 

la presència del Cor de Cambra del Reial Conservatori d’Estocolm com a cor pilot. 
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1997. XXI CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL. PALMA 

DE MALLORCA 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL. PALMA DE MALLORCA 

 

Dates: Del 26/07 al 12/08  de 1997. 

Lloc: Col·legi La Porciúncula - Palma de Mallorca(Platja de Palma)//Conservatori Professional de Música i 

Dansa de les Illes Balears 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Nivell Elemental/Nivell Mitjà/Nivell Superior 

Professors: Mireia Barrera, Carl Hogset, Fernando Marina, Josep Vila 

Cor pilot: Cor Jove Nacional de Noruega(The Norwegian Youth Choir) 

-Cant: Grup Iniciació/Grup Mitjà 

-Tècnica i interpretació d’Oratori i Lied 

Professors: Carina Mora, Lambert Climent,  Dolors Aldea,  

-Seminari d’òpera per a cantants i pianistes.  

  Professors: Kamal Khan, Jaume Martorell, Sylvia Corbacho 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa. 

Patrocina: Riu Hotels.  “Sa Nostra” Caixa de Balears. Consell Insular de Mallorca. 

Comentari: Es facilita allotjament a Riu Hotels. Es lliuraran certificats a alumnes que superin l’especialitat: 4’8 

crèdits-Cant, 6’4 crèdits-Direcció coral, 4’2 crèdits-Seminari Òpera(pendent d’aprovació per part de la Junta de 

Govern de la UIB). El Seminari d’Òpera s’obre a la formació de pianistes correpetidors. Es compta amb la 

presència del Cor Jove Nacional de Noruega(The Norwegian Youth Choir) com a cor pilot. 
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1998. XXII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 

 

Dates: Del 21/07 al 29/07 de 1998. 

Lloc: Col·legi Sant Gaietà - Palma de Mallorca//Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. 

Teatre Principal de Palma(Seminari d’Òpera) 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Inicial i mitjà 

Professors: Josep Vila, Carmen Cruz, Josep Ramón Gil-Tàrrega, Fernando Marina. 

 Professor(grup avançat): Pierre Cao 

 Cor pilot: Cor Madrigal de Barcelona 

-Cant: Grup Mitjà/Grup avançat 

Professors: Carina Mora, Lambert Climent,  Dolors Aldea, Kim Amps. 

Pianistes: Yuko Mizutani, Marta Pujol. 

-Seminari d’òpera per a cantants i pianistes.  

  Professors: Kamal Khan, Jaume Martorell, Joan Pons 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa. Meliá Confort Bellver. 

Patrocina: Consell de Mallorca. 

Comentari: Als alumnes del seminari d’Òpera es lliuren les “Beques Joan Pons”, que consisteixen en la gratuïtat 

de la matrícula per als alumnes sel·leccionats. Es facilita allotjament a Hotel Melià Bellver. Als alumnes es 

lliurarà certificat d’aprofitament  amb el següent nombre d’hores: Cant-48h, Direcció coral-64h, Seminari 

d’Òpera-48h(pendents aprovació crèdits per part de la Universitat de les Illes Balears). Es consolida el seminari 

d’Òpera. Es compta amb la presència de Cor Madrigal de Barcelona com a cor pilot. 
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1999. XXIII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA 

 

Dates: Del 17/07 al 31/07 de 1999. 

Lloc: Col·legi Sant Gaietà - Palma de Mallorca//Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears.  

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup inicial/Grup mitjà 

 Professors: Josep Ramón Gil-Tàrrega, Juan Luis Martínez 

Cor pilot: Membres del Cor Madrigal de Barcelona, Orfeó Universitari de València, Coral 

Universitat de les Illes Balears, i Turiae Camerata de València. 

-Cant: Grup Inicial/Grup Mitjà/Grup Avançat: 

Professors: CarinaMora, Lambert Climent, David Mason, Sandra MacMaster, Peter 

MacFarlane 

 Pianistes: Yuko Mizutani, Marta Pujol. 

-Monogràfic sobre la veu i la cançó per a nins. 

 Professora: Elisenda Carrasco 

-Seminari de música barroca alemanya 

-Seminari d’Òpera per a cantants i pianistes 

Professor: Kamal Khan, Peter MacFarlane 

Col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de  les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca. 

Musicasa.  

Patrocina: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric. 

Comentari: alumnes del seminari d’Òpera es lliuren les “Beques Joan Pons”, que consisteixen en la gratuïtat de 

la matrícula per als alumnes sel·leccionats. Alumnes universitaris que pertanyin a la xarxa de l’Institut Lluís 

Vives poden demanar beca inclosa al Programa Drac de la seva universitat. Als alumnes es lliurarà certificat 

d’aprofitament  de 56h(2’8 crèdits) per a totes les especialitats. S’introdueix els seminari de Música Barroca 

Alemanya i un monogràfic sobre la veu i la cançó aplicada a l’escola.  Es comptarà amb la presència de membres 

dels cors: Orfeó Universitari de València, Cor Madrigal de Barcelona, Turiae Camerata de València i Coral 

Universitat de les Illes Balears com a cor pilot. 
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2000. XXIV CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES 
ILLES BALEARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV CURS INTERNACIONAL DE CANT I DIRECCIÓ CORAL A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: 2000. 

Lloc:  

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup inicial/Grup mitjà:  

 Professors: Montserrat Ríos, Joan Company 

Cor pilot: Coral de la Universitat Rovira i Virgili, Coral Càrmina 

-Monogràfic sobre repertori infantil i juvenil. Educació vocal per a veus blanques. 

 Professora: Elisenda Carrasco 

-Cant: Grup Inicial/Grup Mitjà/Grup Avançat: 

Professors: David Mason 

 Pianista: Yuko Mizutani. 

-Seminari d’Òpera per a cantants i pianistes. 

Professor: Kamal Khan 

Col·labora: Conservatori Professional i Superior de Música de les Illes Balears. Federació de Corals de Mallorca.  

Patrocina: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Joventut. Riu Hotels. 
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2001. XXV CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 21/07 al 29/07 de 2001. 

Lloc: Edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB. 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup inicial/Grup mitjà/Grup superior 

Professors: Gabriel Baltés, Carlo Pavese, Montserrat Ríos, Gary Graden 

Cor pilot: The Stockholm’s Musikgimnasium’s Chamber Choir. 

-Cant: Grup Inicial/Curs tècnica vocal segons tradició del Bel canto/Tècnica, estil i interpretació per a 

pianistes i acompanyants i duos/Taller d’Òpera, Oratori i Lied /Tècniques escèniques i treball corporal  

Professors: CarinaMora, David Mason, Carmen Bustamente, Peter MacFarlane, Manel Cabero 

 Pianistes: Yuko Mizutani. 

-Pedagogia musical:  

  Professors: Elisenda Carrasco, Pilar Riera, Montserrat Ríos 

Col·labora: Musicasa.  

Patrocina: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Joventut. Conselleries de Turismes i Educació del Govern 

de les Illes Balears. Ibatur. CAM. 

Comentari: Reconeixement de 5’5 crèdits per part de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de els Illes 

Balears. Es compta amb la presència del The Stockholm’s Musikgimnasium’s Chamber Choir com a cor pilot. 

S’afegeixen tallers a l’especialitat Cant, enfocades al cant líric. Es recupera l’especialitat de Pedagogia Musical en 

aquestes quatre darreres edicions dels cursos. 
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2003. XXVI CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 28/06 al 05/07  de 2003. 

Lloc: Edifici Sa Riera. UIB. 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B  

Professors: Lluís Vila, David Van Asch, Mireia Barrera, Elisenda Carrasco i josep Vila 

-Cant: Curs de tècnica i interpretació vocal/Música vocal de cambra. 

Professors: Manuela Soto, David Van Asch 

 Pianistes: Yuko Mizutani. 

-Pedagogia musical: Exposició teoricopràctica sobre la Rítmica Jaques-Dalcroze/La flauta de bec a 

l’aula/La veu i la cançó/Aproximació al mètode Willems/Obres corals a veus blanques.  

Professors: Elisenda Carrasco, Joan Izquierdo, Carolina Pérez, Núria Trías, Josep Vila. 

Patrocina: Consell de Mallorca. Departament de Cultura. Conselleries de Presidència i Educació del Govern de 

les Illes Balears.  

Comentari: Es lliurarà un certificat als alumnes que superin l’avaluació de la seva respectiva especialitat. 

Especialitat de Pedagogia pendent de l’atorgament de crèdits de formació permanent per part de la Conselleria 

d’Educació i Cultura. L’especialitat de Cant, a aquesta edició es divideix en dos cursos. 
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2004. XXVII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 18/07 al 25/07 de 2004. 

Lloc: Edifici Sa Riera. UIB. 

Especialitats:  

-Direcció Coral: Grup A/Grup B 

Professors: David Beavan, Irini Capriles, Elisenda Carrasco, Lluís Vila 

-Cant: Iniciació a la tècnica del cant/Tècnica vocal i interpretació del cant. 

Professors: Judyth Borràs, Yolanda Montoussé 

 Pianistes: Yuko Mizutani. 

-Curs de flauta de bec 

  Professor: Joan Izquierdo 

-Pedagogia musical 

Professors: Elisenda Carrasco, Joan Izquierdo, Lluís Cussó, Irina Capriles, Pilar Riera. 

Patrocina: Consell de Mallorca, Departament de Cultura. Conselleria d’Educació del Govern de les Illes 

Balears. Xarxa d’universitaris Institut Joan Lluís Vives. Hotel Barceló Albatros. Bancaixa.  

Comentari: Es lliurarà certificat a alumnes que superin l’avaluació de la seva respectiva especialitat. Especialitat 

de Pedagogia pendent de l’atorgament de crèdits de formació permanent per part de la Conselleria d’Educació i 

Cultura. Es crea el curs específic de Flauta de Bec.  
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2005. XXVIII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 
 
 
 

 

XXVIII CURS INTERNACIONAL DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS 

 

Dates: Del 11/07 al 15/08 de 2005. 

Lloc: Edifici Sa Riera. UIB. 

Especialitats:  

-Taller de cant coral 

Professors: David Beavan, Joan Company,  Elisenda Carrasco, Montserrat Ríos. 

-Pedagogia musical:  

Professors: Elisenda Carrasco, Joan Izquierdo, Lluís Cussó, Irina Capriles, Montserrat Ríos i 

M.A. Gomis. 

Col·labora:Consell de Mallorca, Departament de Cultura. Xarxa d’universitaris Institut Joan Lluís Vives. 

Fundació Pilar i Joan Miró. 

Patrocina: Bancaja 

Altres: Es lliurarà certificat a alumnes que superin l’avaluació de la seva respectiva especialitat. Especialitat de 

Pedagogia pendent de l’atorgament de crèdits de formació permanent per part de la Conselleria d’Educació i 

Cultura.  
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ANNEX IV 
 
 

En aquest quart annex apareixen dos formats de classificació de l‘obra de 

Baltasar Bibiloni. El primer és un llistat de l‘obra classificat per ordre cronològic. 

El segon és un llistat de l‘obra classificada per ordre alfabètic.  

Cada obra inclou un petit comentari indicant l‘agrupació coral o instrumental 

per a la qual està composta. Ambdues classificacions esdevenen guies de fàcil 

accés a la totalitat de la seva obra, podent ampliar el coneixement de cada una 

d‘elles al catàleg complet de l‘obra que presentem a la base de dades de l‘obra 

de Baltasar Bibiloni, a l‘Annex VI d‘aquesta tesi doctoral. 
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1. LLISTAT D’OBRA PER ORDRE CRONOLÒGIC 
 

 

1965  Llum de pau. Slow rock.  

1970-80 Cinc Cançons mallorquines. Per a cor de 4 

veus mixtes. 

Cançons per a Instrumental Orff. Arranjaments 

de cançons populars per a veus blanques i 

instrumental Orff. 

20 cançons tradicionals per a veus blanques i 

piano. Per a cor de 2 i 3 veus blanques i 

acompanyament de piano. 

Missa Respexit Humilitatem. 4 parts ordinari 

missa, per a cor de 4 veus mixtes. 

1976-80 Cançoner de pedagogia musical. Arranjaments 

de cançons tradicionals de Mallorca per a cor de 

veus blanques i instrumental Orff. 

1980 Aurtxoa seaskan. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

 Bolero de Sineu. Per a cor de 4 veus mixtes. 

 Cançó de la flor romanial (trad. Mallorca). Per a 

cor de veus blanques i acompanyament de piano.  

Cançó de les noces (Llorenç Caldentey). Per a 

veu i acompanyament d‘orgue.  
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Enamorat i al·lota (trad. Menorca). Per a cor de 

4 veus mixtes. 

Madrigal trist (lletra de Joan Pons i Marquès). 

Per a cor de veus mixtes. 

1982  La Dama de Mallorca (trad. Mallorca). Per a cor 

de 4 veus mixtes. 

Cançó de l’absència (trad. Mallorca). Per a cor 

de 4 veus mixtes.  

1983  La nevada (poema de Mª Antònia Salvà). Per a 

cor de 3 veus blanques. 

1984  Goigs a la llaor de Sant Gall. Melodia unisonal. 

Cançoner musical de Mallorca (autor: Josep 

Massot i Planes). Correcció musical a càrrec de 

Baltasar Bibiloni. 

Dues cançons tradicionals de Menorca: Na 

falariareta i Sa vella Rabisca. Per a cor de 3 

veus blanques. 

1985  Una cançó “Bamba” (lletra de Cèlia Viñas). Per 

a veu solista i acompanyament de piano. 

Lluneta de pagès (poema de M.A. Salvà). Per a 

cor de 3 veus blanques i acompanyament de 

piano. 

1986  Murmuri (poema d‘Antoni Vives). Melodia 

unisonal. 
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1987  El Rei Tutup. Cantata per a cor de veus 

blanques i  conjunt instrumental. 

1988  Goigs a la llaor de Sant Alonso Rodríguez. Per 

a cor de 4 veus mixtes. 

1989  Anarem a Sant Miquel (trad. Eivissa). Per a cor 

de 4 veus mixtes. 

Com voleu germans que canti? (trad. Eivissa). 

Per a cor de 4 veus mixtes. 

Rosa Vera (trad. d‘Eivissa). Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques, 

per a cor de 4 veus mixtes, solista i 

acompanyament de piano. 

1990 Cadernera, cadernera. Per a cor de veus 

blanques i orgue. 

 Mai han sonat les campanes (trad. Alemanya). 

Per a cor de 4 veus mixtes i acompanyament 

d‘orgue. 

1991  La banda municipal: concerts per als 

escolars. Material didàctic per a escolars. 

1992  Cançó de mar (poema de Cèlia Viñas). Per a 

veu solista i acompanyament de piano.  

L’aire, amor (poema de Cèlia Viñas). Per a veu 

solista i acompanyament de piano. 
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1993  Nits de Moscou (trad. Rússia). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

La sandunga (trad. Mèxic). Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

1993-2001 *Quatre cançons tradicionals. Per a cor de 3 

veus blanques i acompanyament de piano. 

*Cerca’m senyor. Cant d‘entrada. Per a cor de 

veus blanques i acompanyament d‘orgue.  

*Cantau al senyor. Cant d‘entrada. Per a cor de 

2 veus blanques, flauta i acompanyament 

d‘orgue-piano.  

*Cor mundum. Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

*Crist rei. Cant d‘entrada. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Assumpta est. Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

*Glorifica el senyor, Jerusalem. Salm. Per a 

veu i acompanyament d‘orgue. 

*Veniu, pujau. Cant d‘entrada. Per a cor de 2 

veus blanques i acompanyament d‘orgue. 

*Emparau-me. Cant d‘entrada. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 
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*Contau a tots els pobles. Cant d‘entrada. Per a 

cor de 3 veus blanques, solista i acompanyament 

d‘orgue. 

*La terra és plena. Salm 33-Cant d‘entrada. Per 

a solista, flauta i acompanyament d‘orgue.  

*Salm responsorial a la Santissima Trinitat. 

Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

*Festa al cor de Jesús. Salm responsorial. Per a 

veu i acompanyament d‘orgue. 

*Glòria “in dulce iubilo”. Per a cor de 3 veus 

blanques, solista i acompanyament d‘orgue. 

*Glòria a déu adalt del cel. Per a cor de 3 veus 

blanques, solista i acompanyament d‘orgue. 

*Salm 72. Comunió. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

*Tastau i veureu. Comunió. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Enaltiu el senyor. Comunió. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue.  

*Per a mi és bo estar prop de Déu. Comunió-

Salm 116. Per a cor de 3 veus blanques, solista i 

acompanyament d‘orgue. 

*Parlau senyor. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 
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*Salm 121. Per a cor de 3 veus blanques, solista 

i acompanyament d‘orgue. 

*Salve Virgo Clemens. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Salve Dulcis Maria. Per a cor de veus 

blanques, solista i acompanyament d‘orgue. 

*Ave regina Caelorum. Per a cor de 3 veus 

blanques i acompanyament d‘orgue.  

*Ave Maris Stella. Per a cor de 3 veus blanques. 

*Senyor Blanquerna. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Soluta carnis pondere. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Poder i esplendor. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Que tots alabin. Acció de gràcies-Salm 116. Per 

cor de veus blanques i veu solista. 

Som moros de moreria (trad. Mallorca). Per a 

cor de veus blanques i piano. 

1994  La ginesta. Per a veu i acompanyament de 

piano. 

Gerdor hivernenca. Per a veu i acompanyament 

de piano. 
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Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques, 

per a cor de tres veus blanques, solistes i 

orquestra. 

1995  Pregària d’un dia humil (poema de Célia Viñas). 

Per a cor de 4 veus mixtes. 

Sa nineta té soneta. Cançó de Bressol. Per a 

veu i acompanyament de piano. 

1996  Set poemas de Llorenç Moyà. Per a cor de 4 

veus mixtes. 

Cantata de la Fosca i de la Llum. Cantata per a 

cor de veus mixtes, solistes, clarinet i piano. 

1997  Pare nostre (Llorenç Caldentey). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

1998  Goigs a la mare de Déu de Robines (poema de 

Llorenç Moyà i Gilabert). Per a veu i 

acompanyament de piano. 

Cançó de la núvia impacient (trad. Mallorca). 

Per a veu i acompanyament de piano. 

Nit de Nadal, cel florit (lletra Bartomeu Oliver). 

Per a cor de 4 veus mixtes. 

1999 Flors. Petita suite per a cor de veus blanques i 

acompanyament de piano. Segona versió per a 

cor de veus blanques i orquestra. 
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2000 Al·leluia (per festivitats de la Mare de Déu). Per a 

veu i acompanyament d‘orgue. 

 Pastor, rei i senyor. Versió per a cor de veus 

mixtes, flauta, clarinet, cordes i piano. 

 Cantem al senyor. Salm. Per a cor de veus 

blanques i acompanyament d‘orgue. 

La Gonella de la Mare de Déu de Lluc (lletra de 

Ramon Llull). Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

La Dama de Mallorca (trad. Mallorca). Per a veu 

i acompanyament de piano. 

Missa de la Beata Francinaina. Ordinari de 

missa per a cor de veus mixtes, solistes i orgue. 

Transatlàntida. Cantata per a cor de 3 veus 

blanques i orquestra. Adaptació per a cor de 3 

veus blanques i piano. 

2001  Gaudens gaudebo. Cant d‘entrada-propi del dia 

de la Puríssima a Sevilla. Per a cor de 3 veus 

blanques solista i acompanyament d‘orgue. 

Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques per 

a cor de dues veus blanques i orquestra. 

2002 Donem gràcies. Salm. Per a cor de 4 veus 

mixtes i acompanyament d‘orgue. 

2003  Salm 127. Per a cor de 3 veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 
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Tres poemes de Blai Bonet. Per a veu i 

acompanyament de piano. 

La posada de la núvia. Suite per a cor de veus 

mixtes, solistes, clarinet, violoncel i piano. 

2004 Adoració de la creu. Antífona. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Ajudau-lo, sants de Déu. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Matines de llogaret. Per a cor de 4 veus mixtes. 

Segona versió per a veu i acompanyament de 

piano. 

Degoteig. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

El nou Prometeu encadenat (Eugeni d‘Ors). 

Obra de teatre musicada. Per a cor de 2 veus 

blanques i acompanyament de piano. 

Abandonat i traspassat (Llorenç Caldentey). 

Per a dues veus solistes i acompanyament de 

piano. 

Comparteix la passió (Llorenç Caldentey). Per a 

veu solista i acompanyament de piano. 

Per a na Clara. Versió per a piano solista de Sa 

nineta té soneta. 

2005 Tornada de’s Vermar (trad. Binissalem). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 
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Ulls verds (melodia Joan Viladesau). Havanera. 

Per a cor de 4 veus mixtes. 

Volgudes Campanes (poema de Bernat Cifre). 

Per a cor de 4 veus mixtes. 

2006 53 harmonitzacions de respostes a salms 

responsorials (melodies de Ricard Janer). Per a 

veu i acompanyament d‘orgue. 

Com pobre mariner (poema de Ponç Pons). Per 

a cor de 4 veus mixtes. 

El caçador (trad. Mallorca). Per  a cor de veus 

blanques i acompanyament de piano. 

Missa Respexit Humilitatem. Parts restants. Per 

a cor de 4 veus mixtes i acompanyament d‘orgue. 

2007 Anys i salut. Canon. 

Ai xiquetes si baixàreu (trad. Matarranya). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Cançó a la Mare de Déu de Robines (lletra de 

Joan Escanelles). Per a cor de 4 veus mixtes i 

acompanyament d‘orgue. 

Himne al beat Pau Noguera (melodia i lletra de 

Cristòfol Mayol). Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Pax in terra. Cantata nadalenca per a solistes, 

cor de veus mixtes i cor de veus blanques, orgue, 

piano i violí. 
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Tardor (poema de Narcís Comadira). Per a cor 

de 4 veus mixtes. 

2008  El somni de ser far (lletra d‘Adam Manyé). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Un topant prop del camí (poema de Fina 

Anglès). Per a cor de 4 veus mixtes. 

Himne a Lluc (lletra de Miquel Costa i Llobera, 

música de Joan B. Lambert). Orquestració. 

Lloança del cant coral (lletra de Pere Morey). 

Per a cor de 4 veus mixtes, solista i quartet de 

corda. 

O sacrum convivium. Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

Salm 45. Per a cor de veus mixtes, solistes, 

clarinet i piano. 

Salm 94. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

2009 Cants del desterrament (poemes d‘Antoni 

Perarnau). Per a veu i acompanyament de piano. 

 Lux aeterna (a la memòria de Francesca 

Alomar). Per a cor de veus mixtes. 

2010 Duo responsoria in nativitae domini. Per a cor 

de veus blanques i acompanyament d‘orgue. 

  L’home del carrer. Per a cor de 4 veus mixtes. 
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Nadala (lletra de Miquel Martí i Pol). Per a cor de 

veus mixtes i acompanyament d‘orgue. 

Salm 19. Per a cor de 4 veus mixtes i 

acompanyament de piano. 

Salm 84-Que són d’amables vostres estances. 

Per a cor de veus mixtes, solistes i 

acompanyament de piano. 

2011 Enfilall de cançons illenques. Per a cor de veus 

mixtes i acompanyament de piano. 

Festa (poema de Bartomeu Rosselló-Pòrcel). Per 

a cor de veus mixtes.  

Salm 42-Com a cèrvola sospira per les fonts 

d’aigua. Per a cor de veus mixtes, baríton i 

piano. 

 

 

 

 

 

*Obra escrita per a l‘Escolania de Lluc entre els anys 1993 i 2001, anys en que Baltasar Bibiloni en fou 

director. 
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2. LLISTAT D’OBRA PER ORDRE ALFABÈTIC 

  

 

20 cançons tradicionals per a veus blanques i piano. 

Per a cor de 2 i 3 veus blanques i acompanyament de 

piano. 

53 harmonitzacions de respostes a salms 

responsorials (melodies de Ricard Janer). Per a veu i 

acompanyament d‘orgue.  

Abandonat i traspassat (Llorenç Caldentey). Per a 

dues veus solistes i acompanyament de piano. 

Adoració de la creu. Antífona. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Ai xiquetes si baixàreu (trad. Matarranya). Per a cor de 

4 veus mixtes. 

Ajudau-lo, sants de Déu. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Al·leluia (per festivitats de la Mare de Déu). Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Anarem a Sant Miquel (trad. Eivissa). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

Anys i salut. Canon. 



TESI DOCTORAL 

 

 434 

Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques, per a cor 

de 4 veus mixtes, solista i acompanyament de piano. 

Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques. Versió 

per a cor de 3 veus blanques, solistes i orquestra. 

Ara que és Nadal. Suite de nadales illenques. Versió 

per a cor de 2 veus blanques i orquestra. 

*Assumpta est. Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

Aurtxoa seaskan. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

Bolero de Sineu. Per a cor de 4 veus mixtes. 

*Ave Maris Stella. Per a cor de 3 veus blanques. 

*Ave regina Caelorum. Per a cor de 3 veus blanques i 

acompanyament d‘orgue.  

Cadernera, cadernera. Per a cor de veus blanques i 

orgue. 

Cançó a la Mare de Déu de Robines (lletra de Joan 

Escanelles). Per a cor de 4 veus mixtes i 

acompanyament d‘orgue. 

Cançó de l’absència (trad. Mallorca). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

Cançó de la flor romanial (trad. Mallorca). Per a cor de 

veus blanques i acompanyament de piano. 

Cançó de la núvia impacient (trad Mallorca). Per a veu 

i acompanyament de piano. 
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Cançó de les noces (Llorenç Caldentey). Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Cançó de mar (poema Cèlia Viñas). Per a veu solista i 

acompanyament de piano. 

Cançoner de pedagogia musical. Arranjaments de 

cançons tradicionals de Mallorca per a cor de veus 

blanques i instrumental Orff. 

Cançoner musical de Mallorca (autor: Josep Massot i 

Planes). Correcció musical a càrrec de Baltasar Bibiloni. 

Cançons per a Instrumental Orff. Arranjaments de 

cançons populars per a veus blanques i instrumental 

Orff. 

Cantata de la Fosca i de la Llum. Cantata per a cor de 

veus mixtes, solistes, clarinet i piano. 

*Cantau al senyor. Cant d‘entrada. Per a cor de 2 veus 

blanques, flauta i acompanyament d‘orgue-piano.  

Cantem al senyor. Salm. Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

Cants del desterrament (poemes d‘Antoni Perarnau). 

Per a veu i acompanyament de piano. 

*Cerca’m senyor. Cant d‘entrada. Per a cor de veus 

blanques i acompanyament d‘orgue.  

Cinc Cançons mallorquines. Per a cor de 4 veus 

mixtes. 
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Com pobre mariner (poema de Ponç Pons). Per a cor 

de 4 veus mixtes. 

Com voleu germans que canti? (trad. Eivissa). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Comparteix la passió (Llorenç Caldentey). Per a veu 

solista i acompanyament de piano. 

*Contau a tots els pobles. Cant d‘entrada. Per a cor de 

3 veus blanques, solista i acompanyament d‘orgue. 

*Cor mundum. Per a cor de veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

*Crist rei. Cant d‘entrada. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Degoteig. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

Donem gràcies. Salm. Per a cor de 4 veus mixtes i 

acompanyament d‘orgue. 

Dues cançons tradicionals de Menorca: Na 

falariareta i Sa vella Rabisca. Per a cor de 3 veus 

blanques. 

Duo responsoria in nativitae domini. Per a cor de veus 

blanques i acompanyament d‘orgue. 

El caçador (trad. Mallorca). Per  a cor de veus blanques 

i acompanyament de piano. 

El nou Prometeu encadenat (Eugeni d‘Ors). Obra de 

teatre musicada. Per a cor de 2 veus blanques i 

acompanyament de piano. 
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El Rei Tutup. Cantata per a cor de veus blanques i  

conjunt instrumental. 

El somni de ser far (lletra d‘Adam Manyé). Per a cor de 

4 veus mixtes. 

*Emparau-me. Cant d‘entrada. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

*Enaltiu el senyor. Comunió. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue.  

Enamorat i al·lota (trad. Menorca). Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

Enfilall de cançons illenques. Per a cor de veus mixtes 

i acompanyament de piano. 

Festa (poema de Bartomeu Rosseló-Pòrcel). Per a cor 

de veus mixtes. 

*Festa al cor de Jesús. Salm responsorial. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Flors. Petita suite per a cor de veus blanques i 

acompanyament de piano. Segona versió per a cor de 

veus blanques i orquestra. 

Gaudens gaudebo. Cant d‘entrada-propi del dia de la 

Puríssima a Sevilla. Per a cor de 3 veus blanques solista 

i acompanyament d‘orgue. 

Gerdor hivernenca. Per a veu i acompanyament de 

piano. 
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*Glòria a déu adalt del cel. Per a cor de 3 veus 

blanques, solista i acompanyament d‘orgue. 

*Glòria “in dulce iubilo”. Per a cor de 3 veus blanques, 

solista i acompanyament d‘orgue. 

*Glorifica el senyor, Jerusalem. Salm. Per a veu i 

acompanyament d‘orgue. 

Goigs a la llaor de Sant Gall. Melodia unisonal. 

Goigs a la llaor de Sant Alonso Rodríguez. Per a cor 

de 4 veus mixtes. 

Goigs a la mare de Déu de Robines (poema de Llorenç 

Moyà i Gilabert). Per a veu i acompanyament de piano. 

Himne a Lluc (lletra de Miquel Costa i Llobera, música 

de Joan B. Lambert). Orquestració. 

Himne al beat Pau Noguera (melodia i lletra de Cristòfol 

Mayol). Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

L’aire, amor (poema de Cèlia Viñas). Per a veu solista i 

acompanyament de piano. 

La banda municipal: concerts per als escolars. 

Material didàctic per a escolars. 

La Dama de Mallorca (trad. Mallorca). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

La Dama de Mallorca (trad. Mallorca). Per a veu i 

acompanyament de piano. 

La ginesta. Per a veu i acompanyament de piano. 
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La Gonella de la Mare de Déu de Lluc (lletra de Ramon 

Llull). Per a cor de veus blanques i acompanyament 

d‘orgue. 

La nevada (poema de Mª Antònia Salvà). Per a cor de 3 

veus blanques. 

La posada de la núvia. Suite per a cor de veus mixtes, 

solistes, clarinet, violoncel i piano. 

La sandunga (trad. Mèxic). Per a cor de 4 veus mixtes. 

*La terra és plena. Salm 33-Cant d‘entrada. Per a 

solista, flauta i acompanyament d‘orgue.  

L’home del carrer. Per a cor de 4 veus mixtes. 

Lloança del cant coral (lletra de Pere Morey). Per a cor 

de 4 veus mixtes, solista i quartet de corda. 

Lux aeterna (a la memòria de Francesca Alomar). Per a 

cor de veus mixtes. 

Llum de pau. Slow rock.  

Lluneta de pagès (poema de M.A. Salvà). Per a cor de 

3 veus blanques i acompanyament de piano. 

Madrigal trist (lletra de Joan Pons i Marquès). Per a cor 

de veus mixtes. 

Mai han sonat les campanes (trad. Alemanya). Per a 

cor de 4 veus mixtes i acompanyament d‘orgue. 

Matines de llogaret. Per a cor de 4 veus mixtes. 

Segona versió per a veu i acompanyament de piano. 
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Missa de la Beata Francinaina. Ordinari de missa per a 

cor de veus mixtes, solistes i orgue. 

Missa Respexit Humilitatem. Per a cor de 4 veus 

mixtes i acompanyament d‘orgue. 

Murmuri (poema d‘Antoni Vives). Melodia unisonal. 

Segona versió per a cor de 3 veus blanques. 

Nadala (lletra de Miquel Martí i Pol). Per a cor de veus 

mixtes i orgue. 

Nit de Nadal, cel florit (lletra Bartomeu Oliver). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Nits de Moscou (trad. Rússia). Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

O sacrum convivium. Per a cor de 4 veus mixtes. 

Pare nostre (Llorenç Caldentey). Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

*Parlau senyor. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

Pastor, rei i senyor. Versió per a cor de veus mixtes, 

flauta, clarinet, cordes i piano. 

Pax in terra. Cantata nadalenca per a solistes, cor de 

veu mixtes i cor de veus blanques, orgue, piano i violí 

*Per a mi és bo estar prop de Déu. Comunió-Salm 116. 

Per a cor de 3 veus blanques, solista i acompanyament 

d‘orgue. 

Per a na Clara. Versió per a piano solista de Sa nineta 

té soneta. 
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*Poder i esplendor. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Pregària d’un dia humil (poema de Célia Viñas). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

*Quatre cançons tradicionals. Per a cor de 3 veus 

blanques i acompanyament de piano. 

Que tots alabin. Acció de gràcies-Salm 116. Per cor de 

veus blanques i veu solista. 

Rosa Vera (trad. d‘Eivissa). Per a cor de 4 veus mixtes. 

Sa nineta té soneta. Cançó de Bressol. Per a veu i 

acompanyament de piano. 

Salm 19. Per a cor de 4 veus mixtes i acompanyament 

de piano. 

Salm 42-Com a cèrvola sospira per les fonts d’aigua. 

Per a cor de veus mixtes, baríton i piano. 

Salm 45. Per a cor de 4 veus mixtes, solistes, clarinet i 

piano. 

*Salm 72. Comunió. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Salm 84-Que són d’amables vostres estances. Per a 

cor de veus mixtes, solistes i piano. 

Salm 94. Per a veu i acompanyament d‘orgue. 

*Salm 121. Per a cor de 3 veus blanques, solista i 

acompanyament d‘orgue. 
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Salm 127. Per a cor de 3 veus blanques i 

acompanyament d‘orgue. 

*Salm responsorial a la Santissima Trinitat. Per a veu 

i acompanyament d‘orgue. 

*Salve Dulcis Maria. Per a cor de veus blanques, solista 

i acompanyament d‘orgue. 

*Salve Virgo Clemens. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

*Senyor Blanquerna. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Set poemas de Llorenç Moyà. Per a cor de 4 veus 

mixtes. 

*Soluta carnis pondere. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Som moros de moreria (trad. Mallorca). Per a cor de 

veus blanques i piano. 

Tardor (poema de Narcís Comadira). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

*Tastau i veureu. Comunió. Per a veu i acompanyament 

d‘orgue. 

Tornada de’s Vermar (trad. Binissalem). Per a cor de 4 

veus mixtes. 

Transatlàntida. Cantata per a cor de 3 veus blanques i 

orquestra. Adaptació per a cor de 3 veus blanques i 

piano. 
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Tres poemes de Blai Bonet. Per a veu i 

acompanyament de piano. 

Ulls verds (melodia Joan Viladesau). Havanera. Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Un topant prop del camí (poema de Fina Anglès). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

Una cançó “Bamba” (lletra de Cèlia Viñas). Per a veu 

solista i acompanyament de piano. 

*Veniu, pujau. Cant d‘entrada. Per a cor de 2 veus 

blanques i acompanyament d‘orgue. 

Volgudes Campanes (poema de Bernat Cifre). Per a 

cor de 4 veus mixtes. 

 

 

 

 

 

*Obra escrita per a l‘Escolania de Lluc entre els anys 1993 i 2001, anys en que Baltasar Bibiloni en fou 

director. 
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ANNEX V 

 

 

Aquest annex inclou tota la discografia editada fins a dia d‘avui de l‘obra 

de Baltasar Bibiloni. Tots els enregistraments que hi apareixen inclouen obres 

seves en major o menor mesura. La majoria emperò, són edicions d‘obres de 

Bibiloni en la seva totalitat. 

A cada edició li acompanya, a més de la imatge de la caràtula i la 

informació tècnica del disc, un petit comentari de l‘obra que inclou. 
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DISCOGRAFIA 

 
 

 
Música coral mallorquina  1982 

 
 

              
 

 
 

LP Inclou: Una dona llarga i prima 
Bressol de Nadal  
Copeo Matancer 

    
Versió per coral de veus mixtes  

   
Coral Universitària de les Illes Balears 
Direcció : Joan Company 

 
 

Digital Classics. PM-817-1982 
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Ara que és Nadal  1994 
 
 

 
 

 

CD Inclou: Ara que és Nadal-Suite de nadales illenques 

    
Versió per coral de veus mixtes i piano 

    
(Cançó 3-9) 

 
Coral Universitat de les Illes Balears 
Direcció : Joan Company 
Pianista : Marta Pujol 

 
On vas Pere? 
El noi de la mare 

    
Versió per coral infantil i piano 
 
(Cançó 19 i 21) 

 
Coral infantil II de Joventuts Musicals 
Direcció : S. Francia i P. Riera 
Pianista : Ignasi Furió 

 

Ona Digital. PM-1424/94 
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Escolania de Blauets del Santuari de Lluc-Laudate Pueri 
Dominum  1996 

 
 

 
 

 
CD Inclou: Hodie Christus natus est (nadala) 
    

Per a cor de veus blanques i orgue  
    

(Cançó 3) 

    
Escolania de Lluc  

   Direcció : Baltasar Bibiloni (tot el disc) 
   Orgue: Arnau Reynés 
 
 

   Ona Digital. PM-1460/96 

 
 
 
Recull del cant que durant l‘any l‘Escolania del Santuari de Lluc adreça al 
Senyor i a la Mare de Déu, en les celebracions litúrgiques, sobretot a 
l‘Eucaristia dominical, i al moment de la Salve. Música amb to de pregària. 
. 
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Escolania de Blauets del Santuari de Lluc-Balears: balls i 
cançons  1998 

 
 

 
 

 
CD Inclou: 14 cançons tradicionals de les Illes 
    

Per a cor de veus blanques i piano  
 
Escolania de Lluc  

   Direcció : Baltasar Bibiloni 
Piano: Arnau Reynés 

 
 

   Ona Digital. PM-1564/98 

 
 
Lluc, exponent cabdal de la religiositat del poble illenc, és alhora esperó de tot 
allò que comporta ser i sentir-se terra amb característiques pròpies. Es per això 
que l‘Escolania dedica aquest disc a la música i cançó tradicionals. Els balls i 
les cançons que hem rebut de generacions pretèrites necessiten ser 
conservades i transmeses. Aquest disc és la contribució de l‘Escolania de Lluc 
a aquesta tasca de conservació. 
. 
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10 anys de cant coral a una escola-Coral Madre Alberta(1988-

1998)  1998 
 
 

 
 

 
CD Inclou: 19 cançons tradicionals 
    

Per a cor de veus blanques i piano  

    
Coral de Madre Alberta   
Direcció : Concepció Oliver 
Piano: David Mohedano 

 
Enregistrament efectuat a la Sala d‘Actes del Col·legi 
Madre Alberta l‘any 1998 

 
 

Ona digital. PM-879-1998 
 
 
Disc editat amb motiu del 10è aniversari de la Coral de Madre Alberta. La 
totalitat de les cançons que s‘interpreten són harmonitzacions de Baltasar 
Bibiloni que es troben editades al llibre de 20 cançons tradicionals per a veus 
blanques i piano (Editorial Amalgama, 1996). Destacar que el CD inclou, a més 
de les versions de cor i piano, les versions de l‘acompanyament pianístic tot sol 
per a servir d‘ajut per a directors de coral i mestres. 
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Nadal Blau-Escolania de Blauets del Santuari de Lluc  2001 

 
 

 
 
 

CD Inclou: Ara que és Nadal-Suite de nadales illenques 
 
Versió per coral de veus blanques i orquestra de corda 

   
(Cançó 1-7) 

    
Escolania de Lluc i Camerata “Sa Nostra” 
Direcció : Barry Sargent (Ara que és Nadal) i Baltasar 
Bibiloni (resta del disc) 

 

   Ona Digital. PM-2201/2001 
 
 
Aquest treball ve a ser un homenatge a Baltasar Bibiloni, qui fou director de 
l‘Escolania de Lluc al llarg de vuit anys, amb motiu del seu comiat al capdavant 
d‘aquesta. Editat per Ona Digital, l‘àlbum està dividit en dues parts. En la 
primera l‘escolania interpreta la suite de nadales composta pel mateix Bibiloni, 
Ara que és Nadal, acompanyats per la Camerata Sa Nostra, sota la direcció de 
Barry Sargent. En la segona interpreten peces de diversos compositors, totes 
dedicades al Nadal, sota la direcció de Baltasar Bibiloni i Arnau Reynés a 
l‘orgue. 
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Tres cantates d’autors catalans contemporanis   

 
2001 

 

 
 
 

CD Inclou: Cantata de la fosca i de la llum 
 
Per a cor de veus mixtes i conjunt instrumental  

    
(Cançó 1-21) 

    
Cor Montserrat de Terrassa 

   Direcció : Joan Casals 
 
Enregistrament efectuat a la Capella de l‘Esperança el 19 
de juny de 1999 

 

PICAP 91 0186-03   B-35038-2001 
 
El Cor Montserrat de Terrassa, amb motiu dels seus 35 anys d‘existència, ha 
estrenat un bon grapat d‘obres de caire contemporani. Algunes d‘elles han 
estat encarregades per la mateixa agrupació amb l‘escaiença d‘aniversaris de 
la coral. En el cas d‘aquest disc apareixen Cant del temps primer d‘Enric Ferrer 
i Cantata de la fosca i de la llum de Baltasar Bibiloni, que corresponen als 
darrers aniversaris celebrats. La darrera és Paraules a Laura de Josep 
Baucells. 
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Missa de la Beata Francinaina  2001 

 
 

 
 
 

CD Inclou: Missa de la Beata Francianina 

    
Per a cor de veus mixtes i orgue 

    
(Cançons 2, 3, 6 i 8) 

  
Coral Sor Francianaina  
Direcció : Marc Vaquer 
Orgue: Arnau Reynés 

 
Enregistrament efectuat els dies 21 de setembre, 5, 19 i 26 
d‘octubre de 2001 a l‘església de Sant Pere de Sencelles 

 
 

   Floc Music. B-37406-2001 
 
 
Disc editat amb motiu de la celebració del 150è aniversari de la fundació del 
convent de Sencelles. Baltasar n´és el compositor del propi de la missa, dedicat 
a la Beata Sor Francinaina Cirer. La resta d‘obres són d‘altres compositors 
mallorquins com Joan Mª Thomàs (1896-1966) o Mn.Antoni Matheu (1933-
1984). 
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Acuitacantar 2-Transatlàntida  2002 
 
 

 
 
 

CD Inclou: Transatlàntida 

    
Per a cor de veus blanques i orquestra  
 
Coral Sant Esteve (Castellar del Vallès), El Virolet 
(Barcelona), L‘ARC (Barcelona), 
L‘Espinguet (Vilafranca del Penedés), Petits Cantaires de 
l‘Orfeó de Flix, Rierol (Sant Jaume dels Domenys), Shalom 
(Lleida), Sinera(Barcelona)  

    
Direcció : Josep Vila i Casañas 
Orquestra: Orquestra de cambra ―Terrassa 48‖ (Director: 
Quim Térmens). 

 
Enregistrament efectuat a l‘Auditori Enric Granados de 
Lleida, i als estudis de Catalunya Ràdio. Febrer-març 2002. 

 

TVC Disc, Catalunya Cultura, Catalunya Música, 
SCIC 
B-18895-2002 

 
La col·lecció Acuitacantar ha volgut fer arribar una col·lecció de discs de cant 
coral infantil al món coral de parla catalana. La Transatlàntida n‘és el segon 
volum. Després de l‘estrena de l‘obra al Palau Sant Jordi, organitzada per 
l‘SCIC amb motiu de la XXXV Trobada de Corals Infantils, tant l‘SCIC com TVC 
Disc en volgueren dur a terme l‘enregistrament. 
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A cor Jesu, A cor Mariae  2005 

 
 

 
 

 

CD Inclou: Senyor Blanquerna 
   Comparteix la passió (harm) 
   Traspassat (harm) 
    

Per a veu i piano  

    
(Cançons 14, 16 i 17) 

   
Solistes: B. Bibiloni, Francesca Alomar i A. Nicolau   

 

   MSSCC  PM-1657-2005 

 
 
Aquesta antologia vol aplegar el ric patrimoni musical dels Missioners dels 
Sagrats Cors (MSSCC), fundats pel P. Joaquim Rosselló i Ferrà a la muntanya 
de Randa (Mallorca, 1890). 
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Antologia de la Música Catalana (1931-1937) 
 
2005 

 
 

 
 
 

CD Inclou: Ton pare no té nas (harm) 
    

Per a cor de veus mixtes  

    
(Cançó 11) 

  
Lieder Camera 
Direcció : Josep Vila 

 
Enregistrament efectuat a la Capella de la Mare de Déu de 
l‘Esperança de Barcelona l‘any 1998 

 

   Enciclopèdia Catalana. B-14942-2005 
 
 
Aquest és el disc núm. 18 dels 20 que conformen l‘Antologia de la Música 
Catalana, editats l‘any 2005 per Enciclopèdia Catalana, i que són un annex de 
la Gran Enciclopèdia de la Música. Dins aquest disc hi trobem música dels 
compositors catalans més rellevants nascuts entre els anys 1931 i 1937, entre 
ells Baltasar Bibiloni i el seu arranjament de Ton pare no té nas. 
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La Posada de la Núvia  2006 

 
 
 

 
 

 

 
 

CD Inclou: La Posada de la Núvia 
Suite per a cor, solistes i conjunt instrumental sobre 
poemes de l’obra homònima de Llorenç Moyà i Gilabert 

   
 

Collegium Vocale de les Illes Balears  
Direcció : Fernando Marina 
Solistes: Maia Planas i Bartomeu Bibiloni 
Clarinet: Jordi Rumbau 
Violoncel: Pau Cardona 
Piano: Albert Díaz 

 

   Ona Digital  PM-2631/2006 
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Cançó Nova  2010 

 

 

 

 

 

CD Inclou: L’home del carrer 
   Per a cor de veus mixtes 
    (Cançó 3) 
   

Música: Quico Pi de la Serra 
Adaptació: Baltasar Bibiloni   
 
Lieder Càmera  
Direcció : Xavier Pastrana 
Orgue: Arnau Reynés 

 

   GI.941-2010 

 
 
Aquest disc, editat amb el suport d‘Ennim Obra Social, consta d‘un recull 
d‘adaptacions elaborades per compositors catalans a partir de temes de la 
Nova Cançó catalana. Baltasar Bibiloni en va fer l‘adaptació per a cor de 4 veus 
mixtes de L’home del carrer de Quico Pi de la Serra. Hi apareixen adaptacions 
fetes per compositors com Antoni Ros Marbà, Manuel Oltra, Josep Vila, Albert 
Guinovart, i tants altres, de cantautors com Lluís Llach, Raimon, Joan Manuel 
Serrat, Josep M. Espinàs o el mateix Quico Pi de la Serra. 
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20 cançons tradicionals  2011 

 

 

 

 

 

 

CD Inclou: 20 cançons tradicionals  
   Per a veus blanques i piano 
   

   
Escolania de Lluc  
Direcció : Ricard Terrades 
Piano: Andreu Riera 

 
   Ona Edicions  PM-1158-2011 
 
 
Amb el patrocini de l‘Obra Cultural Balear aquest disc inclou els vint 
arranjaments de música tradicional inclosos a l‘edició impresa de les també ―20 
cançons tradicionals per a veus blanques i piano‖ de Baltasar Bibiloni, 
publicada en la seva primera edició per Amalgama Edicions l‘any 1996. L a 
interpretació va a càrrec de l‘Escolania de Blauets de Lluc, sota la direcció de 
Ricard Terrades. El disc va ser enregistrat a la Basílica del Santuari de Lluc 
entre l‘11 de maig i el 21 de juny  de 2011. 



BALTASAR BIBILONI I LA SEVA APORTACIÓ A L’ENSENYAMENT MUSICAL A LES BALEARS 

 

 

 459 

 

ANNEX VI 
 

 

               Catàleg de l’obra de Baltasar Bibiloni 

    

 

 

 

 

 

 

 


